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I.

Tarka sokaság hullámzott fel és alá 1888. 
február havának egy estéjén — a montecarlói játszó- 
tern ekhen. Ama gyorsan múló, de mindazok előtt, 
kik valamikor áttelelték ott a szezont, nagyon 
ösmeretes pillanatok egyike volt az, midőn a min
denünnen oda tóduló emberiség bámulatos és hir
telen összetorlódó bullámáradata mintegy varázs
ütéssel más szint ád ennek a helynek, mely ren
desen meglehetős aljas jelleget szokott viselni úgy 
brutális pompájánál mint ama jellemek minémű- 
ségénél fogva is, kik e légkörben jól találják ma
gukat. A  fékevesztett gyönyörsovárgás és kéjvadá
szat*, mely a farsang rövid nehány hete folyamán 
egész Nizzán végigtombol, a Riviéra e kicsiny zu
gába vonzza a henyélők és kalandorok nomád légióit. 
Az enyhe égalj szépsége ezrével csábitja oda és 
tartja fogva a betegeket- és életuntakat: az egész
ség és a szerencse kitagadott mostoha gyermekeit, és 
egyes estéken, midőn e különböző társadalmi osz
tályok számtalan képviselői, kik napközben rendesen
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a tengerpart egyes pontjain kószálva, oszlanak ki
sebb csoportokra, egyszerre egybeözönlenek a kaszi
nóba, egj; mástól elütő fantasztikus jellegeik a leg
furcsább ellentéteket tárják elénk. Valami kozmopo
lita pandémonium benyomását kelti bennünk fel e 
tarkabarka emberáradat, mely mindegyszerre vakitó 
és visszataszitó, tragikus és kábító, szivettépő és tréfás, 
mintha minden bűn és minden pompahajhászat, 
minden ország és minden világrész léha eseményei
nek hírhedt hősei hajótörötten itt vetődtek volna 
partra.

E fullasztó légkörben a régi monarkiákat, a 
Bourboncsalád három herczegi sarja képviselte; az 
iijabb keletű modern fejedelmi há ẑakat pedig Bona
parte két másodizbeli unokaöcscse.Mind ez öt feje
delmi sarjra arczélükről lehetett rá ösmerni, mert 
vonásaikban kissé elmosódott, de félre nem ismerhető 
hasonlatossággal ismétlődtek meg ama koronás fők 
vonásai, melyek a játszó asztalok zöld posztóján fel
halmozódott sárga és fehér pénzdarabokon diszlettek.

De sem maguk a herczegek, sem a szomszéd
jaik nem vették ezt észre; valamint arra se ügyel
tek, hogy a játszók közt egy koronás fő is van, ki 
a Balkán egyik rögtönzött kis államában a királyi 
méltóságot viselte volt. Ezer meg ezer ember 
csatázott érette; ezer meg ezer ember halt meg 
érte és ime e perczben saját fejedelmi koronája 
sokkal kevésbbé látszott őt érdekeimi, mint a treff 
— pique — coeur és carreau királyok, a me



lyek ott kevélykedtek a trente et quarante játék
asztal sima posztójáD. Nehány lépésnyire tőle két 
előkelő, római nemes szorongott, mindketten oly csa
lád sarjai, melynek neve egy lángeszű főpap hozzá- 
füződő emléke révén örökre össze van fonódva az 
egyháztörténet legfényesebb eseményeivel.

És e királyok, herczegek, pápák dédunokái 
és császárok unokaöccsei a kaszinó szorongó tömegébe 
beleékelve, lökték, taszigálták a köröttük csopor
tosan összegyűlt nagyurakat, kiknek ősei az övéiket 
szolgálták; ezek a nagyurak viszont tovább lökdös- 
ték a mellettük tolongó egyszerű polgárokat, kik ép 
úgy öltözködnek, ép úgy étkeznek, ép úgy mulatnak 
mint ők. A polgárok meg majd valami nagyhirü mű
vészbe, majd egy felkapott arczképfestőbe, egy-egy 
divatba jött énekesbe avagy egy jelestollu Íróba 
ütköztek; mig később ez egymást lökdöső tömegbe 
előkelő nagyvilági delnők is belevegyültek, kik 
öltözékük feltűnő ékességét és rikitó szinpompá- 
ját tekintve a demimonde-al keltek vetélkedésre. 
Az idő mind későbbre járt és uj érkezők özön
löttek szakadatlanul a terembe; férfiak, nagy
világi delnők, demimonde hölgyecskék és ledér 
nők, túlnyomó számban ez utóbbiak. A  háttérre 
nyiló ajtókon egyre másra szállingóztak be egye
sével, többesével; képviselve volt ott minden faj
tájuk, a bűn és vétek bélyegét viselő szemérmetlen 
arczu és sóvár szemű bukott teremtésen kezdve, 
ki valami szerencsés játékosra jár vadászni, hogy



azt nyereményének és férfias erejének egy részétől 
megfossza, egészen ama szemtelen és diadalmasan 
kérkedő, mesés vagyont elpusztító, préda nőig, ki egy 
roulettefordulásra huszonöt aranyat koczkáztat, mig 
fülczimpáiban harminczezer frankos gyémántok vil
lognak.

Ez éles ellentétek helylyel-közzel megható és 
mély jelentőségű mozaikképekké tömörültek. Két 
szerelmetáruló hölgjike közül, kiknek bőrét fehér
festékből és pirositóból gyúrt tésztaréteg borította 
és kiknek szempárját a bujaság és sóvár pénzhaj- 
hászás undok mocsok ja szenyesitette, egy fiatal, 
majdnem gyermekarczu, nászufján lévő menyecske 
rózsás és üde virágarcza kandikált ki, melyen ár
tatlan kíváncsiságának mosolyderüje ragyogott. Va
lamivel távolabb a politikai bölcselet kedvelői ab
ban gyönyörködhettek volna, mint fér meg békésen 
egy nagy párisi izraelita bankár betétje valami 
híres szocialista röpiratiró aranyai mellett.

Ismét más helyütt egy tüdősorvadásos, fia
tal ember tűnt fel, kinek biborfoltos, halvány orczái, 
beesett vonásai, égő szemei és kiaszott kezei közel 
halálát hirdették, egy athletatestü sportsmen oldalá
nál, kit egészségtől duzzadó arcza, széles Tállai és 
herkulesi izomalkata akár nyolczvanévi életkorral is 
kecsegtettek. Es ez egyes arczokmajd az ezüstös vil- 
lanyiény özönében, mely a menyezet és a falak óriási 
izzó gömbéiből lövelt szerte, majd aẑ  asztalok fölé 
íiiggesztett lámpák sárgás lángjainak fel-fel villanó



úgy táltak ki ez izgó-mozgó tömegből, 
mely a vér és származás meglepő különbségeit hir
dette, mint a modern kulturhistoria élőképének egy- 
egy tovairamló mozzanata.

Brutális vadságu ázsiai typust viselő oroszok 
széles és pufók arczai domborodtak ki finom met
szésű olasz physiognomiák közül, melyeknek előkelő, 
nemes arczkifejezése a toszkanai vagy lombardiai nagy 
mesterek régi képeire emlékezteti. Zömök, mintegy 
nyers anyagból ügyetlenül kifaragott, német iypusu 
fők, kiknek jóságos arczkifejezéséböl kiritt a ravaszság, 
váltakoztak szellemes és kiélt párisi arczokkal, 
melyek a boulevardok és a théatre de varieté fo
lyosóira vallottak. Pirosképü, nyakas kifejezésü 
angolok és amerikaiak élettől majd kicsattanó arczai 
hirdették világgá a testgyakorlat hatalmas befolyását, 
a szabad lég és a letüző nap edző hatását, de 
egyszersmind a naponta ismétlődő alkoholmámort 
is; mig közvetlen mellettük exotikus arczok arczbő- 
rük izzó melegével, ajkuk szenvedélyes kifejezésével 
€8 szemük lángoló fűzével, más égaljakról, távoli vi
dékekről regéltek, amaz óriási vagyonokról tanús
kodva, melyeket tulajdonosaik a tengerentúl titok
zatos régióiban szereztek volt, melyeket apáink 
oly poétikusan »Szigeteknek« neveztek el. Es pénz 
meg újra pénz, és mindig csak pénz ömlött e 
zugó sokaságból a játék-asztalok zöld lapjára, me
lyeknek számát tegnap óta lényegesen meg kellett 
szaporítani. Ámbár ez utolsó játszmák köré — a



bejárat fölötti nagy fali óra mutatója ugyanis há
rom negyed tizet jelzett — a játékosok mind 
sűrűbben tömörültek, nem a beszélgetés suttogó ne
szétől volt zajos a terem. Csak az asztalok körüli 
szakadatlan jövés-menés zaja, az egy helyben 
türelmetlenül fészkelődő lábak tompa toppanása 
folyt össze sajátságos dübörgéssé. Ez emberáradat 
közepeit a játék-asztalok lapos sziklacsucsokkéht 
emelkedtek ki a nőttön-növő dagályból, melyek 
mozdulatlanul állték meg a lábaiknál meg meg
törő hullámcsapkodást. És a fényes sima padlón 
ide s tova sikló léptek zajába egy másik ép ily 
szakadatlan nesz vegyült: az arany és ezüst ér- 
czes csengése. Szinte hallatszott, hogy csapnak 
össze, hogy gyűlnek halomra és válnak el ismét 
az aranyak; hogy gurulnak ide s tova, hogy élik 
csengő, rövid lélegzetű, szenvedélyt szitó és csalóka 
éltüket a croupier kis gereblyéje alatt. A  roulette- 
terem golyójának pergése gépies berregő rhytmu- 
sával kisérte az ép ily gépies egyhangúsággal ismét
lődő, és mindig újra felcsengő szólamokat, melyek
ben ez a néhány szó »rouge« »noir« »pair« 
»impair« »passe« »manque« a régi jóslatok érzé
ketlenségével ismétlődött mindannyiszor.

A  trente et quarante termekben, a honnan a 
golyó perdülése száműzve van, más stereotyp monda
tok hangzottak fel még egyhangúbb egyformasággal:

— Négy, hét, piros nyer és a szin! — Öt, ki- 
lencz, piros vészit, szin nyer, kettő, kettő!
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És amint igy egyre felszaporodtak a napo- 
leond’orok meg a száz frankos aranyak halmazai, 
és aztán leapadtak, hogy megint rakásra gyűljenek 
és ismét leapadjanak; a mint sorra hajtogatták és 
bontogatták a zizegő száz, ötszáz és ezer frankos 
bankjegyeket, a melyek most halomra tornyosultak, 
hogy a következő perczben már elsöprődjenek, — 
a férfiak magatartásán, a nők ragyogó ékszerein, 
mindnyájuk bőkezű pazarlásán érezni lehetett mint 
tombol végig e játékbarlangon, a nyereség és vesz
teség dühöngő szenvedélye mellett, még egy másik 
hóbortos Őrjöngés is.

A  fényűzés, a pillanatnyi élvvágy, a gyönyörrel 
betelni nem tudó kéj láza lüktetett itt. Azt vél
néd ilyenkor; az aranynak már nincs értéke, 
annyit vesztenek és nyernek itt ezeken az asz
talokon, itt oly őrült költekezéssel pazarolják á 
pénzt köröskörül, a szállodákban, a vendéglőkben, a 
nyaralókban, melyek úgy övezik a kaszinót, mint a 
hogy a fürdőhely házai koszoruzzák a gyógyhatású 
forrást. A  női szépség csábitóbb és olcsóbb, az étel 
és ital pazarabb, az éghajlat enyhébb itt mint 
másutt.

A  tulfinomult gyönyörök paradicsoma ez, 
mely e virágba borult sziklabérczen megvonult. 
Lehetetlenné teszi a hidegvért, a higgadt gondol
kodást, a nyugodtságot. Az a széditő mámor, mely- 
lyel e paradicsom jövő-menő vendégeit megrésze- 
geti, néha tetőpontját éri el és az említett estén
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is betelt a mámor serlege. A  bábeli orgiákra em
lékeztetett ittasitó kéj mámora. Még a biblikus 
ünnep »Mene-Tekel-Upharsinja« se hiányzott. Mert 
lenn a lépcsőház egy oszlopára felragasztott távi
ratok iszonyú, véres jelenetekről referáltak, melyek az 
északi tartományok egy bányászkerületében kiütött 
strike alkalmával játszódtak le. Ez a távirat pisztolylö - 
vésekről tett emlitést, katonai vezényszóra megsebzett 
és ledurrantott munkásokról, egy mérnök erőszakos 
meggyilkolásáról, kit a munkások megöltek, hogy 
megtorolják társaik kiömlő vérét..

De ki is foglalkozott volna itt azzal, hogy e 
tragikus távirat szavait és azoknak forradalmi fenye
getését konkrét képekké változtassa e gyönyörittas 
tömeg közepett, mely perczről-perczre mind mohób
ban szomjazza az élveket ? Az arany és ezüst csengve 
gurult, csak egyre gurult; a bankjegyek repültek, 
a croupier k kiáltották: »Faites votre jeu« ! Rien 
ne va plus!« A  roulette golyók keringve perdültek 
tánczra; a kártyák hivogatólag tarkáltak a zöld 
poszton; a gereblyék könyörtelenül söpörték be a 
szerencsétlenül járt játékosok betéteit, és a meg
számlálhatatlan tömeg tovább hódolt szenvedélyei
nek : emez őrült játékhóbortjának, amaz buja kéj
vágyának, az egyik a hiúság csalóka szappanbuboréká
nak, a másik a renyheség ezer szeszélyeinek. Hány 
ezer különböző rögeszmének szolgákat szintéről ez a 
sajátságos palota, melynek ajtajai az Alhambra 
hatalmas kapuinak mintájára vannak kifaragva, ha



meggondoljuk, Hogy e lázas szenvedély mámorától 
zajos estén, a játékbarlang csak egyik pamlagán is egy 
fantasztikus, szinte valószinütlen kaland előkészületei 
folytak, egy oly regényfejezet bevezető előkészületei, 
melynek romantikus hangzású czime az opéra 
comique szinlapjára, Cimarosa rég divatját múlt 
nevére, vagy egy dédanyáink idejéből ránk maradt, 
feledésbe ment zenére emlékeztet. Ez említett roman
tikus kaland főmozzanata ugyanis üthos házasság- 

Ama három személyből álló csoporthoz, mely 
kényszerűségből e nagyvilági kaleidoscop egy zu
gát szemelte volt ki, hogy itt szőjje regényes 
összeesküvését, egy fiatal ember és két hölgy tarto
zott. A  fiatal ember körülbelül harminezévesnek 
látszott, valamint a két nő egyike is, ki nálánál tiz 
évvel fiatalabb kisérőnője mellett a garde de-da- 
mes szerepét játszotta. Hogy még növeljük e há
zasságot ezélzó értekezés paradox jellegét, mely 
a trente et quarante termeket összekötő szűk 
folyósóba vonult vissza, meg kell jegyeznünk azt, 
hogy a fiatal leány tulajdonképen az ő hiva
talos garde de-dame-ját gardirozta és hogy az 
emlitett titkos házasságnak nem ő volt szereplő 
hősnője. O csak ott ült némán meghúzódva a pam- 
lag legvégső sarkában és lesben állt, míg barátnője 
és a fiatal ember élénken beszélgettek. Azon a für
késző tekinteten, melylyel szép barna szeme a jövő
menők áradatát szüntelenül vizsgálta, meg lehetett 
volna ismerni az idegent és az amerikai nőt.
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Egész éüje az oly nők erélyes és biztos fel
lépésére vallott, a kik gyermekkoruk óta hozzá van
nak szokva ahhoz, hogy önmaguk felett uralkodja
nak és kik aznap, midőn túl teszik magukat az il
lem korlátain legalább tudják, hogy mi a czéljuk 
és nem is restellik. Szép lány volt, ama meglett 
szépségek egyike, kik, [majdnem túlzottan modern
öltözékük keretéből rikitón kidomborodva, azt a be-/
nyomást keltik bennünk, hogy az Egyesült Államok 
elösmert szépségei nem is élő nők, hanem kiállitás 
számára gyártott bábuk, szép női műtárgyak. Hatal
mas szabású arczának egyes vonásai finomak, 
sőt majdnem parányiak voltak, makacs kifejezésü 
ajkainak és önfejűségre valló, kissé kiálló álla ki
vételével. Sürü, gesztenyeszin haját kerek fekete 
bársony kalap fedte, melynek széles karimáját, túl
ságosan magasra tűzött tollak diszitették. Ezeket 
hátul mesterséges orchideabokréta fogta össze. 
Fiatal lánynak illő délutáni sétakalap volt az, de 
feltűnő és rikitó volta miatt a kosztüm jellegét nyerte, 
valamint szürke bársonyos fényű posztó-ruhája is, 
melynek ezüst paszományos derékpánczélját Páris 
legelső szabója eszelte ki számára. E kihivóan fel
tűnő öltözetben, mesés vagyont reprezentáló, de Íz
léstelenül alkalmazott ékszereinek szikrázó ragyo 
gása közepett Florence Marsh, — mert ez volt a 
fiatal lány neve, —  korántsem látszott annak, 
a mi tényleg volt, a legderekabb, legtiszteségesebb 
lányok egyikének, kinek az a feladat jutott, hogy
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egy hajszálnyival sem kevésbbé kifogástalan erényü 
és ép oly tiszta erkölcsű asszony jövendő csa
ládi boldogsága felett őrködjék. Ez utóbbi, Flo- 
rence barátnője, Bonaccorsi Andriana márkiné volt, 
egy velenczei születésű hölgy, a Navagérok hires 
ősrégi dogecsaládnak sarja. Párisi szabású ruháján 
szintén meglátszott a csillogás iránti előszeretet, 
mely az olasz eleganczia jellegző sajátsága és meg
adja neki azt a »czifra« látszatot, a mely, más 
szóval vissza nem adható jelző kitünően jel
lemzi a vidéki női viselet égy bizonyos csábitó 
ragyogó, elragadtató, de nem szolid válfaját. 
Fekete atlaszruháján fekete jaispillangók egész 
raja csillogott. Es ugyanilyen pillangók röpködtek 
picziny czipőinek selymén és kalapjának piros 
rózsái körül, mely kalap, hazája festőinek kedvencz 
szinárnyalatában ragyogó, vöröses szőke haján him- 
bálódzott.

Arczbőrének kéjes ragyogása, széles vonásu 
arczának kissé nehézkes, de impozánsan nemes 
szabása, felsőtestének korai elhájasodása teljes össz
hangban állottak délszaki származásával, valamint 
erre vallott tekintetének égszinkék, szerelmes sugára 
is, melyet a lagunaváros lakóinak szenvedélyes epedése 
fátyolozott. E szemek sugárözönével árasztotta el és 
fonta körül a mellette ülő féifit, kiben őrülésig 
szerelmesnek látszott.

Az említett fiatal ember külseje igazolta is azt 
a szerelmet, melyet társnőjében keltett.
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Ifjú erejének teljes virágában, a férfias szép
ség ama meglepő typusainak egyikét képviselte, a 
minőket a Provence délövi heve szül és érlel és 
amelyek élő bizonyitékai annak, hogy ez a föld 
volt évszázadokon át a kiválasztott tartomány, melyre 
a római faj félreismerhetlenül rányomta bélyegét. 
Sürü, sötét, egészen rövidre nyirt haja, mely egye
nes hófehér homlokát koszoruzta, hegyes göndör 
szakálla, orrának erős metszésű nyerge és szemöl
dökivének mélyen beesett gödre, kissé szigorú, nyers 
arczélt kölcsönöztek volna neki; ha a szerelemre 
termett férfi izzó heve nem lángolt volna fátyolos 
szemében, ha a Dél egész repeső vidámsága nem 
csilland volna meg alabastrom fogsorainak moso
lyában. Ruganyos, hajlékony testének körvonalait a 
testéhez simuló smoking vékony posztója és a hó- 
tehér mellény pikéje sejtették.

Annyi duzzadó életöröm nyilatkozott meg benne; 
miként ügyet se vetett rá soha senki, hogy lán
goló szempárja mily kifürkészhetlen, mily finom met
szésű az ajka,mennyi malitiára vallhosszu, hegyes orra, 
mily ravasz furfang kifejezését viseli ez az arcz, mely 
látszólagos élénk mozgékonysága mellett oly ügyesen 
számitó megfontolásról tanúskodott. Két népfajnak 
van meg az a tehetsége, hogy jelesül ki tudják 
aknázni velük született fogyatkozásaikat saját 
érdekük előmozditásaira. Az egyik a német, mely 
látszólagos nehézkessége mögé rejti furfangos 
diplomácziáját; a másik a Provence gyermeke, ki
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azt őszt önszer ü élénkséggel leplezi. Vélnéd hogy 
lángolón lelkesül, sőt tényleg lelkesül is és bő
beszédűségével elbódit, mig ugyanakkor egy igen rea
lisztikus higgadtsággal és alapossággal kieszelt terv 
kivitelén dolgozik.

K i sejtette volna azt, hogy most Corancez vicomte 
valami Barbentane környékéből való, nem a legau- 
thentikusabb nemesi kutyabőrrel büszkélkedő család 
ivadéka — amint igy a kaszinó egyik pamlagán szó-* 
kott élénkségével cseveg*— a legmerészebb, ieghihe- 
tetlenebb, legbámulatosabban szőtt ármány befeje
zését sietteti ? Mert hát kitalálhatta-e ember fia a 
Hűbele Balázsnak ismert Marius tulajdonképeni 
észjárását? így hivta ugyanis az édes apja, az öreg 
szőllősgazda, ki fiának örökös adósságai fölötti kétség- 
beesésében szállt sírba. De legkevésbé sejthették a 
könnyelmű ficsur tulajdonképeni jellemét azok a jó 
rhónevidéki falusiak, kik, Avignontul Tarasconig, 
mind többé-kevésbé közel atyafiságban állottak véle. 
Mert hisz ők látták mint úsztak el egymásután azok 
a gyönyörű szőlők, a miket az apja oly szeretettel 
ápolt és gondozott, a Párisban tartózkodó egyetlen 
örökös őrült költekezései és drága hóbortjai árán. 
Kicsapongó életmódjának meghitt czimborái, a vele 
egyívásu nagy kéjvadászok, ép ily kevéssé ismerték 
őt. Ok rögtön tisztába jöttek ugyan e délvidéki ember 
gyermekes hiúságával és érzéki élvvágyával, de nem 
ösmerték fel benne a jelleme alapját képező ra
vaszságot Csalódtak is benne, midőn egyszersmin-.
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denkorra ama üstökösként feltűnő vidéki nagyságok 
közé sorolták, kik arra vannak hivatva, hogy a 
párisi társadalom egéről rövid tündöklés után 
meteorként letűnjenek. Sem egyikük, sem másikuk 
nem álmodta meg, hogy e jókedvű pajtásban, ki 
mindig kéjre szomjas, ki mindig kész akár pár
bajra, akár szerelmi kalandra, kártyapárthira vagy 
barátságos vacsorára, egy nagyon is praktikus és 
positif czélok után törekvő bölcs ssunyadoz, ki az 
adott perczben hirtelen köpenyt cserél. E köpeny- 
forditásnak pedig már nehány hónap előtt megérke
zett az órája. Az apjától örökölt hatszázezer frank 
ugyanis csakhamar negyvenezerre apadt le és 
az ügyes, hajlékony Márius ez év téleleje óta a 
kitűzött programm kivitelében fáradt, melynek 
összes czikkelyei egy »jó parthiében« összponto
sultak. De nem magában a tervben, hanem a hozzá 
fűzött, előre megállapított, elengedhetlen feltételek
ben, melyeket házasságközvetitőhöz méltó pontos
sággal állított össze, nyilvánult tervének eredeti
sége. O ugyanis belátta, hogy még a legme
részebb reményeit túlhaladó, legdusabb hozomány 
sem fogja neki az igazi társadalmi állást meg
teremthetni.

Bántó kudarczot vallva egy elegáns párisi 
klubban, mely őt egy ügyesen kiszemelt ajánló 
daczára sem fogadta be tagnak, mindjobban 
átlátta, hogy mily áthidalhatlan űr választja el a 
korcsmabeli, brudereskedő pajtáskodást az előkelő
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világba való tényleges befogadástól. Viszont három 
Ízben való tartózkodása Nizzában, a hol őt nagyban 
ünnepelték és dédelgették, a kozmopolita világgal is
mertette meg és finom szimatja rögtön kitalálta 
annak előnyeit. Arra határozta magát, hogy oly 
külföldi nőt vesz el, ki vagyonával és összeköttetései
vel európai pozicziót biztosit neki. Almaiban már 
látta mint tölti majd aztán a telet a Riviérán, a 
nyarat az Alpesekben, a vadászidényt Skóthonban — a 
neje birtokán — és csemegéül — a tavasz nehány hetét 
Párisban. Első föltétele az volt, hogy az illető nő 
ne legyen valami fiatal lányka. Corancez abban álla
podott meg tehát, hogy özvegy nőt vesz el, ki* vele 
egy-idős legyen, esetleg valamivel idősebb is, de ki 
élte őszében még megőrizi a nyár bájait. Mint
hogy e hadjáratának sikerét első sorban szép 
arczától remélte, a szóban forgó hölgytől túlságos 
szigorú nézeteket nem volt szabad követelnie.

Ennyire érlelődtek meg az ő tervei, midőn a 
véletlen elébe vezette Bonnacorsi márkinét, ezt az 
olasz hölgyet, ki születésénél fogva Velencze leg
magasabb arisztokracziájával állt rokonságban és ki 
most egy előkelő főnemes mesés vagyon fölött ren
delkező özvegye volt. Olyan egy asszony, ki soha 
sem adott okot pletykára, ki a rajongásig jámbor 
lévén, ha egyszer szerelemre lobban, rögtön házas
ságra is gondol és ki a mellett anglomán bátyja révén 
a kozmopolita szokásokhoz alkalmazkodott — ez volt 
Oorancez álmainak netovábbja, mely ime csodásán
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megvalósult. Hanem a Hesperidák almáit mindig 
sárkány őrzi és e mythologiai szörnyeteget ez alka
lommal a szép márkiné bátyja, Navagero Alvise 
gróf személyesítette.

Ez a rejtélyes és veszedelmes ember, nevet
séges bohóczruhájának álarcza alatt, a saját kizá
rólagos hasznára akarta fordítani Istenben bol
dogult sógorának, Bonaccorsi Erancesconak, a mil
lióit. Vájjon, hogy tudta jégre vinni a provencali fur- 
fang a velenczei nemes gyanakvó bizalmatlanságát ? 
A  cannesi úszó klub régi, öt órai törzsvendégei még 
most is nyíltan bevallják, midőn már a megtörtént 
esemény teljes világot vetett a rejtélyre, hogy 
ők sem tudják megoldani ezt a problémát. Oly 
bámulatosan szőtt-font ármánynyal aknázta alá a 
genialis Corancez a talajt, a hogy meg se álmodta 
senki e föld‘̂ Iatti aknamunkát.

Pedig az egész rövid négy hónap miive volt 
csupán. Andriana márkiné hosszú és heves benső 
küzdelem után, melyben érzelmei és aggályai, 
szenvedélye és félénksége vívtak tusát egymással, 
annyira jutott, hogy kezdett a titkos házasság 
megpendített eszméjével megbarátkozni, mig végre 
teljesen rá állott. Ez oly remek ötlet volt, melyre 
Corancez, mint mesteri fogásra, büszke lehetett. 
Először is valami rendkívüli, a mindennapiság taposó
malmától eltérő dolog volt az ily esküvő és az 
olasz nő ábrándos lelkében a regényes hajlam 
húrjait hozta rezgésbe. Másodszor ez volt az egyet -
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len alkalmas kibúvó, mely lehetővé tette, hogy a 
vallás követelményeit összeegyeztesse ama lán
goló szerelem hangos követeléseivel, melyet az 
ügyes Corancez szivében keltett. Azonkívül alkalmat 
adott Coranceznek arra. hogy az önzetlenség fényes 
glóriájában ragyogjon, mivel egy tisztán egyházi 
áldás révén kötött házasság semmi törvényes jogot 
nem biztosit számára. Végül pedig és a mi a leg
fontosabb, ezzel az ügyesen kieszelt módozattal belát- 
hatlan időkre halasztotta ama rettegett, kikerülhe
tetlen tárgyalásokat, melyeket Andriana márkiné 
nek a bátyjával kell majd ez ügyben folytatnia. 
A  fiatal özvegy ugyanis oly szörnyen félt zsarnok 
bátyjától, hogy reszketett attól a puszta gondolat
tól is, hátha az rajta találná őt most kapni: bár 
jól tudta, miként félelmetes őre azzal mulat, 
hogy a szomszéd terem zöld asztalán egy-egy kár
tyára teszi föl azokat az ezresbankókat, a melyeket 
nővére erszényéből kiszedegetett. Alvise, a játékasztal 
saját kárán okuló törzsvendégének higgadt meg
fontolásával játszott. Es sejtelme se volt arról, 
hogy néhány lépésnyire tőle egy másik játszma 
folyik, mely rá nézve sokkal fontosabb, mert egy 
egész nagy vagyon forog koczkán, melyet ő eddig 
már a magáénak hitt. Sőt mi több; ez a játszma 
már nem is folyt, hanem el volt már vesztve, mert 
Íme Coranceznek annyi gyakorlati észszel kieszelt 
idealisztikus terve, mely őt és a márkinét széttép- 
hetlen kötelekkel füzendi egymáshoz, közel járt a

BOURGET-CSERHALMI I VÉGZETES IHYLL. 2



megvalósuláshoz. A  két szerelmes most már csu
pán házasságuk helyét és napját állapította meg.

— Esmost, így végezte Marius szavait >Rien 
ne va plus«, a hogy azt a roulette asztaloknál 
mondják. A  koczka el van vetve. Nincs egyébb 
hátra, minthogy úgy a hogy agyonüssem ezt a két 
hetet, mely elválaszt a boldogságtól. Úgy hiszem 
nem feledkeztünk meg semmiről, mindenről gondos
kodtunk.

—  Oh én úgy félek valami közbejövő akadály
tól, suttogta a márkiné szőke fejét megrázva, úgy hogy 
kalapjának fekete pillangói csilingelve meg-megre
megtek. Hátha Marsh ur elhalasztja a kirándulását ?

— Az esetben ön sürgönyöz, szólt Corancez 
és én valamelyik más napon várom Génuában. Külön
ben nyugodt lehet, Marsh nem fogja elhalasztani; 
Ely baronesse választotta ezt a napot és egy her- 
czeg nejét, ha csupán morganatikus felesége is, nem 
lehet egy könnyen bolonddá tenni, még akkor sem 
ha az ember oly demokrata is, mint az egyszeri 
keleti r a n c h m a n , ^  aki egy hatalmas s ha k e -  
h a n d 2 kíséretében igy üdvözölte a spanyol koro- 
naherczegnőt : » v e r y g l a d  t o  m e e t y o u ,  
I n f a n t a «  > Orvendek, hogy van szerencsém« 
Nekem March mesélte el ezt a kis adomát és ön 
emlékszik, hogy mennyire rosszalta a dolgot. Ugy-e 
bár — Miss Elorence?

18

Szanyol-amerikai pásztorember. 
Kézszoritás.
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—  Az én nagybátyám úgy üzleti tekintetben,
mint ott a hol valami mulatságról van szó, nagyon 
pontos, válaszolt az amerikai lány és mint hogy 
Carlsberg Ely báróné velüok egy húron pendül...........

— Hátha Alvise megváltoztatja a szándékát 
és velünk tart?

— Oh, oh kedves márkiné, felelt Corancez, önnek 
úgy látszik kedve telik abban, hogy istenfélő ve- 
lenczei delnő létére is a falra fesse az ördögöt. Ön 
elfelejti, hogy Alvise gróf a »Dalilah-«ra, Bohun 
Herbert lord yachtjára hivatalos »to  m e e t  S. A  
K . Alberto E d w a r d ,  p r i n c i p e  de  G a l l é s ,  
hogy ott bemnttassák Alberto Edward walesi her- 
czeg ő fenségének és ő, Navagero, elmulasztaná 
ezt a találkát, . . . .  n e v e r !

Corancez, midőn e szavakat kiejté, melyek 
jövendőbeli sógorának anglomaniáját gúnyolták oly 
derűs vidámságu arczfintorgatással utánozta az emli- 
tetb úriembert, angolos kiejtésével, hogy a márkiné 
gúnyolódását feddő hangon szakította félbe :

—  Ne legyen olyan csintalan!
De egyidejűleg megsimogatta legyezőjével a 

szeretett férfi kezét, kit már jegyeséül tekintett. 
Ez enyelgő tréfa daczára, melynek éle a csa
ládi zsarnok ellen irányult, ki a márkinénak még 
a mosolyt is eltiltotta, Corancez maga is veszedel
mesnek tartotta Navagero szomszédságát, mert 
csakhamar véget iparkodott vetni ennek az immár 
feleslegessé vált párbeszédnek.

2*
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— Igaza van, mikor az ember boldog illő, 
hogy jól is viselje magát. Csakhogy szeretném ha 
ön ép ily boldognak érezné magát és ép ily biza
lommal tekintene a jövőbe mint én, Es most mie
lőtt búcsúznánk, óráról órára, előre megfogom jöven
dölni, mi történnik február tizennegyedikén és ön meg
győződhetik róla, vájjon nem vagyok-e csalhatatlan 
próféta ? Ön tudja, hogy mit mutatnak az én kezem 
kusza jósvonalai — tette hozzá tenyerét mutatva —  
s ön tudja azt is, mit olvastam az ön szép kacsójában»

Ez egyike volt babonáinak és ravasz cselei
nek ; a szalonokban ugyanis mindenütt a chiromantia 
hivét és a spiritistát affektálta. Aztán ama hatá
rozott meggyőződés hangján, mely az ingatag jellemű 
embereknek szuggerálja a jellemszilárdságot, igy 
folytatta beszédjét:

— Génuába vezető tengeri utjának kedvezni fog 
az időjárás és kellemes lesz az átkelés. A  megál
lapított helyen ott talál majd engem dón Eortu- 
nato Laguminával, minthogy az öreg abbé késznek 
nyilatkozott, hogy káplánja lesz. On aztán visz- 
szatér Cannesba , a nélkül, hogy bárki a vilá
gon távolról is sejthetné, hogy Bonnacorsi már- 
kiné Corancez vicomte felesége lett. Azontúl pedig 
leveleit Génuába fogja nekem »poste restante« 
czimezni, én pedig a kedves miss Florencze gondjára 
bizom soraimat,

—  A  kinek különben Miss Prudence a neve, 
felelt a fiatal lány, és ki attól tart, hogy önök
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már sokkal hosszabb ideig beszélgettek, mint a 
mennyi ilyen veszedelmes összeesküvőket megillet. 
»Gare aux voleurs« tette aztán hozzá csintalanul.

Ez volt ugyanis a megállapitott jelszó, az 
esetre, ha Florence ismerőst látna közeledni.

— Ah, ez a zsebmetsző nem veszélyes, szólt 
Corancez megnyugtatóan, miután tekintete azt az 
irányt követte, melyet Miss Marsh legyezőjével 
megjelölt. A  tolongó tömeg közepett ráösmert arra, 
ki a fiatal lány figyelmét magára vonta.

— Oh hisz az, Hautefeuille Péter, az én kedves 
czimborám. Nem vett észre... Márkiné, akar ön 
egy kétségbeesett szerelmest látni, ki azért emészti 
magát, mert nem találta itt azt, a kit szeret ? 
És ha elgondolom, hogy az ő helyzetében lennék 
én is most, ha ön nem volna itt velem — tette 
hozzá halkabban — hogy szépsége megrészegítsen.

Aztán hangosan folytatta:
— Nézze csak, hogy húzódik meg az átelleni 

sarok pamlagán anélkül, hogy csak sejtené is, mi
ként három fürkésző szempár csügg most rajta. 
Ha szemeláttára most valami tönkrejutott játékos 
főbe lőné magát, a dörgés hallatára se fordítaná 
félre fejét, sőt tán meg se hallaná.

Coranez gúnyos megjegyzése tárgya Haute
feuille, e perczben buskomor gondolataiba tény
leg annyira elmerültnek látszott, hogy révede- 
zése Marius szatirikus föltevését teljesen iga
zolta. Es ha e titkos házasságöt kovácsoló ősz-
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szeesküvés, mely e buja tömeg köröskörül tomboló 
•kéjdühe közepett folyt, sajátságos paradoxon, még 
ennél is furcsább és környezetéből elütőbb volt a 
fiatal Hautefeuille szerelmes ábrándozása, kit Coran- 
cez »régi jó pajtás*-ának ne-tezett, mert két évig 
jártak együtt a kollégiumba. Minő éles ellentétben 
állt ez a zümmögő, hullámzó tömeg ama bénitó 
hypnozishoz, mely az ifjú Hautefeuille lelkét meg- 
zsibbasztotta. Meglátszott rajta, hogy a termeket 
elárasztó kétezer ember közül egy se érdekelte, mi
után az az egy v a l a k i  nem volt köztük,a kit kere
sett. Es ki más lehetett az a v a l a k i ,  mint egy szép 
asszony ? A  várakozásában csalódott szerelmes hanya
gul dőlt a Gorancezzel és szép hölgytársaságával szem- 
ben lévő pamlagra és annak oldaltámlájára könyö
köld e, önfeledt nemtörődiséggel gubbaszkodott ott, 
arczát tenyerébe rejtve, mint a ki önuralmát veszítve  ̂
egészen elhagyja magát.

Finom metszésű ujjai, homlokába omló haját 
felsimitották és látni engedték homlokának nemes 
szabású körvonalait. Kissé tulkeskeny orra és ko
moly metszésű ajkai határozatlan körvonalú arcz- 
élének vad kifejezést kölcsönöztek volna, ha szemé
nek szeliden-lágy fellegfátyolos gyöngédsége nem 
egyhitette volna vonásai komorságát. E révedező, 
sajátságos mély elmerültségbe vesző tekintet, halo- 
vány, szinte bágyadt arczának, melyen pelyhedző 
bajuszának halovány árnya sötétlett, bizonyos meg
lepő hasonlatosságot kölcsönzött X III . Lajos
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klasszikus ifjúkori arczképére. Szükvállu felső 
-teste, vézna tagjai, egész testének szemmel látható 
gyönge alkata arra vallottak, hogy szervezete ama 
filigrán organizmusok közé tartozik, melynek ereje 
csupán az idegekben lakozik, ama testi erő hiján 
lévő physikumok közé, melyeket a legkisebb lelki 
izgalom viharos erővel rázkódtat meg; ama fájda
lomra született teremtések közé, kiket a tulcsigázott 
érzelmek épp úgy megviselnek, mint a hogy 
az erős-izmu phyzikumokat a cselekvés és az 
érzéki benyomások szokták elkoptatni. Ámbár Hau- 
tefeuille Péter külsőleg semmiben sem külön
bözött Coranceztől és ama számtalan, henye járda
koptatótói, kik Monté Carlo játéktermeit ellepték, 
mindamellett azt a benyomást tette, hogy ő ha ugyan a 
látszat nem csal, nem tartozik ugyanazon erkölcsi 
légkörhöz, mely a többi smokingos, himzett, fehér 
mellényes, selyemharisnyás és lakktopányos gavallér 
eleme, kik majd a demi-monde hölgyek módjára öl
tözködő delnők, majd a nagyvilági hölgyeket maj
moló czéda lányok körül, vagy a játékasztalok mellett 
sürgölődnek-forgolódnak, hová a gentlemenek és 
hamis játékosok tarka egyvelege csak iigy tódul.

Az az álmatag ábiándozás, mely ajkainak 
fájdalmas vonaglásában és fáradtan lecsukódó 
szempilláinak mély gödrében jutott kifejezésre, nem
csak pillanatnyi, hanem lényében gyökerező me
lankóliára, alapjában szomorú, elmélkedésekre haj
landó kedélyre vallott.
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És ha valóban azért jött ide, hogy fel
keresse azt a nőt, akit szeret, e mély levertség
nek igen természetes volt a magyarázata. Mert az az 
élet, amit a szeretett nő folytat, lelke mélyében 
fájhatott neki környezete, mulatságai, társasága, 
szóval minden, a mi vele összefüggésben volt, oly 
kínos fájdalommal, a melyről tán számot sem tu
dott magának adni, mert szerelmétől elvakitott 
szeme nem tudott afölött Ítélni, ak it szeretett. De 
annyi bizonyos, hogy ez az ifjú, ha szerelmes is, 
mint a hogy Corancez állította volt, semmi esetre 
sem érzéki kéjre vágyó szerető. Nemes arczának 
szeplőtlen tisztaságában nem tükröződött a félté
keny szerető gőgje és haragja, kit érzéki gyönyörök 
emléke indít arra, hogy bosszúvágyé féltékenységé
ben becstelen kémkedésre adja magát. Maga az a 
keresetlen egyszerűség, melylyel itt e nagy tömeg 
közepett, egy nyilvános kaszinó pamlagán méla áb
rándjaiba merült el, a képzelem oly üdeségéről, és 
oly lelki ifjúságról tanúskodott, a minővel rit
kán találkozunk az ő korabeli, fiatal embereknél. 
Corancez társnői maguk is sokkal fogékonyabb 
lelkű nők voltak, semhogy ne érezték és ne élvezték 
volna ez ellentét üdítően édes zamatát és mély 
részvétüknek mindketten önkénytelenül egy-egy, 
anyanyelvűkben elröppenő, felkiáltásban adtak ki
fejezést.

— Com, é simpatico! szólt az olasz nő 
»Oh you dear boy!« suttogta miss Florence.



»És kibe szerelmes ez a fiú? kérdezték egy
szerre mindketten.

— Egy ellen százra mernék fogadni, hogy 
nem találják ki . . . szólt Corancez. De legyenek 
nyugodtak, ki fogom elégiteni kiváncsiságukat. . . 
Nem rám bizott titok az, a mit ne szabadna elárulni. 
Én magam jutottam a nyomára úgy, hogy nem 
vagyok köteles azt titokban tartani. Nos hát a 
»s y m p a t h i k u s, k e d v e s« fiú arra a fura ötletre 
jutott, hogy őrült szerelmének tárgyául ép a mi szép 
barátnőnket, Carlsbergnét, a szép Ely bárónőt sze
melje ki. A  báróné, mint önök tudják, nyolcznap óta 
van itt Monté Oarlóban és az a hóbortos fiú nem tu
dott meglenni nélküle A  szép asszony tudta nélkül 
akarta őt viszontlátni. Bizonyára mostanáig lebzselt 
ólálkodva a Brion villa körül, hogy meglesse, mikor 
megy el. Nézze, milyen porosak a félczipői és nadrág
jának az a lja ! . . . Aztán pedig miután megtudta, 
hogy a báróné itt tölti az estéit a játékbarlang
ban, ő is ide jött utána. Hanem a nagy tömeg
ben nem akadt rá . . .  . Lám igy szeretünk mi 
francziák, tette hozzá a márkinére tekintve, ha 
szeretünk.

—  És a báróné?
— Azt akarja tudni, vájjon szereti-e őt a 

báróné vagy nem? folytatta Corancez. Valóságos 
szerencse, hogy önök hisznek a chiromantiában — 
mert erre e kérdésre egyedül szerény jövendőjósló 
tehetségem révén tudok válaszolni. Akarják-e hal

25
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lani? Nos tehát — folytatta az őt jellemző komoly
ság és titokzatosság sajátos yegyülékével, miután a 
hölgyek igenlő fejbolintással válaszoltak kérdésére. —  
a háróné tenyerén egy tűzpiros, szivalaku vonal 
kanyarodik, mely heves szenvedélyre vall és e vo
nal mellett egy kis jegy arra mutat, hogy ez a 
szenvedély harminczéves korában fog benne lángra 
lobbanni. Es a bárónő most ép harminczéves. Sőt 
még azon se csodálkoznám, ha e szenvedély 
tragikus halálát okozná. No, no ne ijedjenek meg  ̂
nem teljesül ám be mind az, ami a kéz vonalaiban 
olvasható. De mégis! Nem mondtam el még önök
nek soha, hogy a báróné kezén, Jupiter halma mel
lett, egy tisztán kivehető csillag-jegye van, melynek 
egyik sugara keresztbe fut.

— Es ez mit jelent? kérdé az amerikai nő, 
azzal a mohó érdeklődéssel, melyet e pozitif or
szág gyermekei tanusitanak, valahányszor termé
szetfölötti spiritiszta kérdések kerülnek szőnyegre.

— Egy királyi herczeggel való egybekelését.
Percznyi mély csend állt be, mialatt Corance2^

sajátságos figyelemmel vizsgálta Hautefeuille Péter 
arczát, aztán egy gondolat sugara villant fel a 
szemében és oly hangon, mint a kinek pompás ötlete 
támadt, kiáltott föl.

—  Márkiné, megvan a tanú, a kire nekünk 
az esketési szertartáshoz szükségünk van és a kit 
nem tudtunk megtalálni! 0  lesz az! Úgy érzem, 
mintha jelenléte szerencsét hozna nekünk.
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— Igen^ felelt Bonacorsi márkiné, az ember 
bizonyos ünnepélyes pillanatokban szeret ilyen be
csületes, nyilt arczokat maga előtt látni. De vájjon 
okosan cselekszünk-e, ha még valakit belevonunk 
a titkunkba?

—  Ha én ajánlom őt, úgy meglehet róla győ
ződve, hogy jót állok az ő discretiójáról. Gyermek
kori ismerősök vagyunk, loyalitása olyan mint a 
szinarany. Minden esetre megbizhatóbb mint egy 
bérencz, ki esetleg a többet fizetőnek elárulja 
titkunkat.

— Vájjon rááll e?
— Holnap mielőtt elhagynám Oannest, meg

tudom, ha ugyan ön nem ellenzi elvben választá
somat. Csakhogy ez esetben tanácsosabb volna, ha 
ő is résztvehetne, mint meghivott vendég, a yacht- 
parthieben.

— Ezt magamra vállalhatom, szólt Florence. 
Hanem hol és hogyan mutassam be őt a nagybá
tyámnak ? Nem hiszem, hogy ismernék egymást.

— Még ma este megfognak ösmerkedniazon 
a vonaton, felelte Coranez, mely mindnyájunkat 
Cannesba visz. Es most megyek lefoglalni ami 
álmodozó szerelmesünket és addig egy tapodtat 
sem távozom mellőle, mig csak a vonatra nem 
szálltunk, annál is inkább — tette hozzá ülté
ből felemelkedve — mivel már kelleténél tovább 
beszélgettünk és ha a falnak nincs is füle, ren
desen szeme van ám, kedves barátnőm, suttogta
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halkan, Bonaccorsi már kíné kis kacsója után nyúlva, 
melyet szenvedélyes hévvel szorított meg, —  négy 
napig nem fogok önnel beszélhetni —  mondjon 
egyetlen egy gyengéd szót, a miből addig is erőt 
meríthessek.

—  Isten, veled, anima mia, szólt Bonaccorsi már- 
kiné komolyan, majdnem ünnepélyesen és ez ajkáról 
elröppent édes tegezesben megnyilatkozott az a lán
goló szenvedély, melyet az élelmes és álnok férfi 
bámulatos ügyességgel tudott szivében felkelteni.

— Köszönöm. Ez ide van bele Írva, szólt 
Corancez vidáman tenyerére mutatva — és ide is — 
tette hozzá kezével szivéhez nyúlva.

Aztán odafordult a fiatal lányhoz.
— Miss Flossie, ha valamikor az életben 

szüksége lesz valakire, a ki önért tüzbe-vizbe men
jen, egyetlen szavába kerül csak és egyenest neki 
indulok — r i g h t  a way .

Miss Marsh kaczagott ez ártatlan epigra- 
mán, melynek gúnyos éle a yankeek nyelvének 
egy kis sajátságos szólásmódja ellen fordult, a 
márkiné tekintete pedig a szerelmes nő ama gyen
géd tekintetével követte a távozót, kinek szive re- 
pes a szeretett férfi minden mozdulatának láttára. 
Corancez ezalatt hajdani czimborája felé tartott. 
Mozdulataiban tényleg annyi izmos báj, annyi 
férfias ruganyosság, nyilatkozott meg, hogy a fia
tal lány önkénytelenül adott hangos kifejezést gon
dolatainak.
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Az erélyes amerikai népfaj leányai, kiknél a 
testgyakorlat olyan nagy szerepet játszik, mindnyá
jan órákhosszáig az athletasport legfesztelenebb 
bizalmasságában vannak együtt a szabad levegőn 
t e n n i s  és g o l f p a r t n e r e i k k e l ,  kikkel egész 
szabadon érintkezhetnek. És ők ártatlan örömmel 
gyönyörködnek a férfitest állatias .formatökélyé
ben, melynek szépsége iránt ők ép oly fogékonyak, 
mint az ókori görög vagy római fiatal nők.

— Milyen gyönyörű férfi ez a te vőle
gényed ! szólt Florence a márkinéhoz fordulva. Es 
mennyi csapongó vidámság, mennyi pajzán jókedv 
sugárzik belőle. Ilyennek képzeltem a typikus fran- 
cziát, midőn Dumas Sándor regényeit olvasgattam. 
Minő boldog életed lesz az ő oldalánál.

—  Nagyon boldog, felelt az olasz nő, aztán 
egyszerre mint ha végzetes sejtelem borulna lel
kére, szomorúan ismételte — nagyon boldog — de 
Isten nem fogja megengedni.

— Az isten mindent megenged, amit az em
ber akar, ha igazán akarja és ha jogos a kivánsága.

— Nem, nem, válaszolt a másik. Meg fog en
gem büntetni, mert sok hazugság terheli a lelkemet.

— Ha Így fogod fel a dolgot, hát mért nem 
szólsz a bátyádnak? Akarod-eezt rám bizni? rövid 
öt percznyi beszélgetés után egyetlen egy hazugság 
se fogja többé nyomni a lelkedet. Remélem jogod
ban áll férjhezmenni, ha akarod? A  pénz a tied, 
Hát mitől félsz?
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— Oh, te nem ösmered a fivéremet, —  felelt 
Bonaccorsiné, mig szép arcza a rémület ijedt kife
jezését öltötte. Es ha párbajra hívná ki őt és megölné 
. . .  Nem, nem, csak hagyjunk mindent úgy, a hogy 
van és a Szent Szűz oltalmazzon meg bennünket.

A  márkiné ajkairól halk sóhaj röppent el és 
szeme álmatagon csukódott le. Florence meglepet
ten tekintett rá, mert előtte, a teljes független
ségre szoktatott angolszász nő előtt, • szinte érthe
tetlen volt a rettegés ama hypnozisa, a melyet 
Navagero a nővérére gyakorolt

A  márkiné gondolatai ezalatt messze elkalan
doztak. Újra maga előtt látta a cannesi kis Notre 
Dame des Pins kápolnát, hol hónapok óta napon
kint misét mondatott, hogy bünbocsánatot nyerjen 
azokért a hazugságokért, melyekkel fivérét ál
tatja. Es lelke elé idézte azt az oltárt, mely 
előtt térdre késztette jegyesét, hogy mindketten 
szent fogadást tegyenek, miként együtt zarándokol
nak Lorettóba, mihelyt nyíltan bevallhatják házas
ságukat. Corancez körülbelül épugy hitt a madonná
ban, mint a kéz vonásaiban azzal a félig szkep
tikus, félig ájtatos meggyőződéssel, mely a délvi
déki embereket jellemzi^ akiknek hazug dicsekvé
seiben ép annyi az őszinteség, mint a mennyi ba
bona vegyül legpontosabb számításaiba is. O Bonac • 
corsi márkiné töprengő aggályaiban a siker bizony
ságát látta, mert az a nő, ki ily lángoló vallási 
rajongással a szenvedély oly izzó hevét egyesíti,
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szerelemre gyulva, okvetlen és természetszerűen há
zasságra fog törekedni. Másrészt pedig ő maga 
sem volt egészen ment ama babonás meggyőződés
től, hogy a kis cannesi templomban felgyújtott 
viaszgyertyák megóvják őt a rettegett fivér boszu- 
jától, kit képesnek ismert arra, hogy mindent elkövet, 
csakhogy a nővére nagy vagyonát más kézbe ne jut
tassa. O sokkal jobban ismerte a velenczei nemes 
rettenetes jellemét, semhogy jegyesének páni félelmén 
annyira meglepődött volna, mint a fiatal amerikai nő.

De mit tehet majd Alvise haragos dühe 
ezzel a házassággal szemben, mely a szükséges és 
megkívánt szertartások kíséretében igazi pap jelen
létében köttetett, csupán a polgári szentesítés hiján, 
amely különben se sokat nyom a latban a jám
bor márkiüé szemeiben ?

Hanem a régi közmondáshoz hiven Corancöz azt 
tartotta, hogy »sokrétü kötél nehezen szakad.« Azért 
nem idegenkedett attól, hogy saját társadalmi osz
tályának egynéhány tagja is jelen legyen e szertar
táson, a minek a titok kiderülésének elkerülhetlen 
napján esetleg hasznát veheti. De mért is nem 
gondolt rögtön erre a régi jó pajtásra, kivel az 
idén Cannesban hozta a véletlen újra össze és ki 
most is ép oly egyszerű és nyiltszivü, mint akkor, 
midőn együtt koptatták a Louis le Grand lyceum 
padjait és bennlakói voltak a hires Taconet abbé 
nem rég alapított collegiumának. Corancez a vá
ratlan találkozás első barátságos kézszoritása al-
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kalmával rögtön felösmerte ifjúkori barátjában a 
gyermekévek változatlan ifjú őszinteségét és nyilt 
egyszerűségét; mely ama ártatlan szerelfmi ellángolás- 
ban is megnyilatkozott, melyet Carlsberg báróné 
keltett az ifjú Hautefeuille szivében. Corancez meg
figyelte, mint nő napról napról napra ez a szere
lem, melynek titkát az imént árulta el a két hölgynek. 
De amit el nem árult, az ama tapasztalat révén nyert 
meggyőződése volt, hogy a báróné ép oly szerelmes az 
ábrándos ifjúba, mint ez a hölgyébe. Ez a felfedezés 
dicsérte az ő éles látását, mely itt ép oly csalha
tatlannak bizonyult, mint minden más esetben. 
De bármily éles látású is volt, nem sejtette 
azt, hogy midőn e felfedezést saját czéljai előmoz
dítására értékesíti, az ő operabuffaja, — Bonaccorsi 
márkinéval kötendő titkos házassága, — egy végze
tes dráma részlete lesz. Corancez valahányszor ön
magáról és kezének hires szerencsevonalairól volt 
szó, mindig azt hajtotta: »Nekem mindeddig jól
szolgált a szerencse.«

Tényleg úgy is látszik, hogy az emberek e vilá
gon két egymással éles ellentétben álló typus szerint 
osztályozhatók és e két typus örökös együttes meg- 
férése bizonyltja ama két különböző szempont jogo
sultságát, melyek évszázadokon át a vígjátékban és 
a tragédiában jutnak tudatos kifejezésre. Minden 
ember e két főkategoria egyikéhez tartozik és ritka 
emberi sors az, melybe mindkettő bele vegyül. 
Vannak emberek, és Corancez is azok közé tartó-
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7 0 tt, kiknél minden, még a legregényesebb válla
lat is, vaudevillera lyukad ki. De varrnak ismét 
mások — Hautefeuille Péter ezeknek egyike volt —  
kiknek az a sorsuk, hogy a legegyszerűbb esemény
nek is drámai kifejlése van. Ha az előbbiek szeret
nek — azaz ha őszintén szeretnek, — a szeretett nő 
soha nem okoz nekik búbánatot. Ok meghazudtol
ják a példaszót és náluk még a könyt is mindig 
mosoly kiséri. Az utóbbiak tépő izgalmakra vannak 
kárhoztatva és minden idylljük tragikus idyllé válik. 
Es amint a két ifjú igy egymás mellé került, abban a 
perczben, midőn Corancez Hautefeuille vállára tette 
a kezét, az örök komikum és örök tragikum fő
hőseinek változhatlan typusait vélted bennök a leg- 
szembeszököbb ellentét bizonyító erejével megtes
tesülve látni; emez a szálas, mosolygó, izmos, érzéki 
ajkú, ragyogó szemű világfi, ki önmagában bizik és 
derűs jókedvének sugárözönét árasztja lépte nyo
mán, amaz a vézna, finom testalkatú ábrándozó, 
kinek tekintete eszmék súlyától terhes és aki arra 
van kárhoztatva, hogy a való élet minden érintése 
alatt szenvedjen. Midőn Corancez ábrándos meren
géséből felébresztette, rosszul leplezett bosszúság 
fellege borult beszédes vonásaira. De e szemmel- 
látható bosszúság egy cseppet sem zavarta meg a 
rókahájjal kent Corancezt, mert tudta, mely név 
említésére foszlanak szerte rögtön e haragos felle
gek. Felállásra kényszeritette tehát barátját és kar
jába kapaszkodva vidáman megszólalt:

BOURGET-CSERIIALMI VEGZETES IDYLL.
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— Nézze meg az ember ezt az alattomos 
fiat, ide jön és nem is értesít róla. Ügyetlen és 
alattomos vagy! Együtt ebédelhettünk volna. Ma 
este egész Monte-Carlo legszebb hölgy társaságát 
volt szerencsém asztalomnál üdvözölhetni: Carls- 
bergnét, Chézynét, Bonaccorsinét, Marsh kisasszonyt. 
Nem unatkoztál volna . . . tudom, hogy meg nem 
bántad volna . .  .

— Öt órakor még nem tudtam, hogy a hat órai 
vonattal ide jövök.

— Tudom, ösmerem ezt az állapotot; az ember 
nyugodtan üldögél szép, csendes szobájában, egy
szerre csak, mint hajdan Jeanne d’Arcnak, szellem
hangok csendülnek a füledbe; csakhogy nem ugyan
azokat a szavakat rebegik, hanem ilyenformákat: 
»Rien ne va plus«, »Paites votre jeu« és aztán 
mellényzsebedben elkezdenek az aranyak tánczra 
kerekedni és a bankjegyek tárczádban zizegve meg- 
meg zördülnek és egyszerre csak uczczú, kedved 
szottyan és máris a zöld asztalnálnál teremsz, mikor 
még azt se tudod, hogy jutottál oda. No, nyertél 
legalább ?

— En nem játszom soha.
— Csak az első falat az ami, nehezen csúszik. 

Gyakran voltál már itt?
— Ma először.
— Es az egész telet Cannesban töltötted? 

Te Péter, szinte hallani vélem, amint Du Prat 
Pétiké kisasszonynak csúfol. Sokkal fiatalabb vagy
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még, semhogy jogczimed volna ilyen szolid élet
módra. Vigyázz, nehogy ez megboszulja magát rajtad, 
és hogy később ki ne rúgj aztán a hámból. Apropos, 
mert ép Du Prat jutott eszembe. Mit hallasz róla ?

—  Még mindig a Nilus vidékén jár a felesé
gével és most visszafelé indul Caironak. Azt irta a 
múltkor, hogy csatlakozzam hozzájuk én is.

— Te pedig nem akartad velük tölteni a mé
zes hetek utolsó napjait . . . Ezt már okosan tetted 
volt, sokkal jobban dicsérem érte az eszedet mint 
azért, hogy olyan félve kerülöd a játékot . . . Sze
gény Du Prat, hogy unatkozhatik! Lám ez a kö
vetkezménye annak, ha az ember nem a czivilizált 
országokba indul nászutra. De nem nekik pyra- 
mísok kellenek, meg sphinxek, sivatagok, meg 
dahabik vizesések, és romokban heverő templo
mok — és aztán az ember a felesegét is megunja és 
őt is untatja, még mielőtt leszedte a tejnek a fölét.

— De biztositlak, hogy Olivier nagyon bol
dog, felelt Hautefeuille és tüzes felpattanásán lát
szott, hogy nagyon szivén viseli az emlitett jó ba
rát sorsát, kiről Corancez ily könnyedén beszélt.

Aztán, hogy minden egyébb megjegyzésnek 
elejét vegye, gyorsan hozzátette.

— No és tán kellemesebb erre mifelénk a 
nászút ? Tán mulattatónak találod ezt a társasá
got? E szavaknál ujjal mutatott az asztal köré 
tóduló játszók perczről perezre sűrűsödő tömegére.

*) Nílusi bárkák.
3*
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— Nizzától San Remóig ez a vidék a rastaquoué- 
rek*) paradicsoma. Oh hisz ez gyalázat és förtelem! 
Ezt a szép tengerpartot, ezt a csodás természetet, 
hogy megbecstelenitik az emberek. Őszintén be
vallom, hogy Olivérnek igaza volt, ha inkább a 
sivatagot választotta; vagy tán érdemes-e azért 
Párisból elmenni, hogy itt a nevetséges torzképét 
találjuk ?

— Eh, ez csak a tősgyökeres párisi ember 
téves nézete! felelt Corancez.

O ugyanis titkos haragot táplált a főváros 
ellen, mióta kudarczot vallott azzal a kísérletté), 
hogy magát Páris legelőkelőbb clubjába válasz
tassa be és e benne dúló bosszúságon könnyítendő 
gúnyosan ismételte:

— Rastaquouérek, rastaquouérek! Ezzel az 
anathémával minden meg van mondva; és ad
dig mondogatjátok, hogy nem is veszitek észre, 
miként ti magatok közel vagytok hozzá, hogy pá- 
risi létetek daczára Európában a vidékiek typusára 
üssetek. Igen, igen, igy van! Hogy a Riviérán sok ka
landor fordul meg, ki tagadná ezt? De hát van itt 
sok nagyur is. Es kik ezek a nagyurak, tán francziák ? 
Nem, —  angolok, oroszok, amerikaiak, olaszok, kik
nek ép annyi az elegancziájuk és a szellemük, mint 
a párisinak, és a kiknek elegáns modoruk tempe
ramentumot is rejt, a mit nálatok sohse lehetett 
fellelni, meg pezsdülő jókedvet, a mely belőletek

*) A Párisban letelepedett idegenek gúnyneve. Porditó.
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már kiveszett. No és ezek az idegen nők, a kiket 
az ember itt lát? Nézd csak kissé meg ezeket a 
külföldi nőket, és aztán hasonlitsd össze őket azok
kal a szellemtelen és szívtelen bábukkal, azokkal 
a gőgös, cziczomás papiermaché alakokkal, akiknek 
a neve: párisi nők.

— Kedves barátom, először is magam se 
vagyok telivér párisi, szakitá félbe Hautefeuille 
Corancez szenvedélyes kifakadását. Elfelejted, hogy 
én az év legnagyobb részét nyugalmas vidéki bir
tokomon töltöm és hogy az én szegényes, kopár 
auvergnei bérczeim korántsem hasonlítanak a boule- 
vardokra? Azonkívül megengedem, hogy paradox 
állításodnak másik fele némileg jogosult, mert való
ban vannak a külföldi nők között olyanok, kik 
műveltség és ész dolgában kiválók, kik csodás vará
zsukkal és bámulatra méltó éles megfigyelő tehet
ségükkel elbűvölnek . . .  És mégis, fölér-e az a báj 
ama varázszsal, mely a franczia nők sajátsága volt 
hajdan, kiknek bájaiban annyi okosság, kiknek finom 
Ízlésében és önmérsékletében an.iyi poezis rejlett?

Hautefeuille hangosan gondolkodva mondotta 
e szavakat és nem látta azt az alig észrevehető 
gunymosolyt, mely barátjának szellemes metszésű 
ajkai körül lebegett.

Corancez vicomte nem volt az az ember, ho 
hiábavaló vitatkozással tarisznyázza el az időt. 
Azzal ugyan nem sokat törődött, vájjon Du Prat 
Oliviér a mézes heteit a Pharáók sírboltjaiban vagy
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a Riviéra partján tölti-e és csak azért hozta szóba 
ezt a régi pajtásukat, ki Hautefeuille legmeghittebb 
bárátja volt, hogy bizalmas szint adjon beszélgetésük
nek. Az a megjegyzés, melylyel Péter a külföldi nőket 
jellemezte, újólag meggyőzte Corancezt arról, hogy 
helyes volt az a diagnózis, mely Péternek Carlsberg 
báróné iránti szerelmét megállapította és a furfan
gos délvidéki gondolattársitás révén saját tervéről is 
megemlékezett. A két barát e beszélgetés folyamán 
a trente et quarante játékasztal szomszédságába ért 
és Marius regényes tervének egyik főszereplője ép ez 
asztalnál ült, aki annak megvalósulásában a legna
gyobb tényező volt. E szereplő Miss Marsh nagy
bátyja volt, Amerika leggazdagabb vasutkirályainak 
egyike, Marsh Carlyle Richard, vagy ahogy bizalmas 
barátja! nevezték, Dickie, kinek tudta nélkül az a fel
adat jutott, hogya megállapított határnapon Bonac- 
corsi márkiné titkos házasságát elősegítse azzal, hogy 
saját hajóján viszi a márkinét a sóvárgott czél felé. 
Corancez szándéka az volt, hogy egy óra múlva 
barátját a yankee fejedelemnek mutatja be, a Cannes 
felé induló vonat valamelyik kocsijában. Jónak látta 
tehát már előre is útját egyengetni e bemutatásnak.

— En meg azt mondom nektek, hogy az itt 
letelepedett külföldiek között is nagyon sok férfi van, 
kik a feleségeiknél nem kevésbé érdekesek. A  kül
földi férfi méltó a külföldi nőre. Mi ezt csak nem 
vesszük észre, mert a férfi nem oly szép megfigye
lési objectum, ez a dolog bibéje.
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Aztán hozzátette:
— Nézd, itt látok ép e^y embert, akire figyel

med felhívom. A  múltkor Ely bárónénál ismerked
tem meg az unokahugával. Ez Marsh Richard, egy 
dúsgazdag amerikai vasutkirály . . . Szeretném, ha 
egy ideig figyelemmel kisérnéd a játékát . . . Nini, 
épen toppra jöttünk, valaki elhagyja a helyét. Ne 
maradj el tőlem. Használjuk fel az általános moz
golódást, hogy az első sorba jussunk.

Sikerült is neki egy ügyes mozdulattal ma
gának is, Hautefeuillenek is helyet szorítani a nézők 
egy perezre megbomló és rögtön bezáruló sorfalán 
keresztül és oly leleményesen választó'ta meg a 
helyet, hogy ép a kártyákat felvető croupier háta 
mögé kerülve, átláthatták. az egész asztalt és a 
játékosok legkisebb mozdulatait is megfigyelhették.

— No, most nézd meg, szólalt meg Oorancez 
újra halkan, ime ez az említett milliomos.

— Ez a kis fakó arczu emberke, kinek he
lyén olyan óriási bankjegy csomag tornyosul?

^  Az, az ! Alig ötver éves és tiz millióra be
csülik. Tizennyolez éves korában Clevelandban, Ohio 
államában lóvonatkalauz volt. Úgy nézd meg ezt az 
embert, hogy ez egy egész várost alapított, melynek 
most ötvenezer lakosa van és melyet neje emlékére 
Marionvillenek keresztelt el. A  vagyonát a szó leg
szorosabb értelmében saját keze munkájával szerezte. 
Mesélik hogy ő maga rakta a társaság vasúthálózati 
területétének első kilométerein az átszelő síneket^
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amelyek most háromezer kilométernyi területen ágaz
nak széjjel. Tanulmányozd csak ezeket a kezeket! 
Világos körvonalokban válnak ki most az asztal zöld 
poszté lapjától. Nézd minő erőteljesek, de azért nem 
közönséges kezek ám ! Az ujjak bütykei számításra, 
megfontolásra és józan Ítéletre vallanak. Ujjainak 
begye kissé hátragörbült, ez a mozgás iránti elő
szeretet, a cselekvés zsarnoki lázát, és a komor gon
dolatokra hajló kedélyt jelzi. Majd elmesélem később, 
mit tett a lánya halála után. Látod a hüvelykujját ? 
Két ize egyformán hosszú, ez az erős akarat és a 
logika egyesülésére vall. A felső hüvelyke hátrahaj- 
lik, az a bőkezűség je le ! Marsh százezer dollárt 
adományozott a marionvillei egyetemnek . . .

Nézd mennyi határozott szilárdság nyilatko
zik meg a mozdulataiban, minő bámulatos nyugalom
mal játszik, az ideges izgatottságnak nyoma sincs 
benne. Nos, ember ez a talpán, igen vagy nem?

— Mindenesetre olyan ember, szólt Haute- 
feuille, kit barátjának lelkesült meggyőződése mu
lattatott, akinek annyi a pénze, hogy nem bánja, akár 
nyer, akár vészit.

—  Miért ? talán annak a másik úri ember
nek, ki ott ül két lépésnyire tőle, nincsen pénze? 
Amott annak a rózsapiros, baljóslatú arczczal maga 
elé bámuló úri embernek. Nem ismered ? Az Brion, 
a nagy pénzügyér, a :^Banque générale« igazgatója. 
Nem találkoztál vele Oarlsbergnénél? A  felesége 
Ely báróné legbizalmasabb barátnője. Daczára an
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nak, hogy milliomos, nézd meg jól a kezeit, minő ide
gesek és minő kapzsiságra vallanak. Veszed észre, 
hogy a hüvelykujja milyen nagy gömbbe végződik, 
az a bűn jele. Ha ez az ipse nem körmönfont tol
vaj, a fejemet vétetem le . .  . Nézd hogy tartja a 
bankjegyeket! . . .  Ez a mozdulat is elárulja a dur
vaságát. — Most nézd meg azt a másik úriembert 
közvetlenül mellette, ha akarod egy ostoba fráter 
játékát látni. Figyeld meg Chézyt és az ő elegáns, 
sima, hegyes ujjait. Két középujja egészen egyforma, 
erről a csalhatatlan jelről fel lehet ösmerni az olyan 
játékost, kit szenvedélye anyagilag tönkre fog tenni; 
különösen ha nincs benne több józan logika, mint a 
mennyire a hüvelykujja vall. Es az ilyen ember azt 
hiszi magáról, hogy nagy ész; az ilyen fajta ember 
Brionnal mer üzletekbe bocsátkozni, ki viszont Chézy- 
nénak csapja a levet. Sejted, mi ennek a kikerül- 
hetlen kifejlése?

— Micsoda? Az a 'szép asszony, nővérem ba
rátnője, szólalt meg Hautefeuille élénken — meg 
ez az undok ember ? . . . Lehetetlen 1

— Nem is állitom, hogy annyira vannak 
már, csak azt mondom, hogy az adott körülmények 
közt, ezt a hülye férjet és az ő őrült játékmániáját 
tekintve, — mely itt is meg a tőzsdén is koczkázta- 
tott vállalatokba sodorja — nagyon könynyen arra 
lyukadhat ki a dolog egy szép napon . . . Ah, ah, 
puritanus barátom, méltatlankodói? De már nem 
unatkozol ugy-e ? Hadd el, nem olyan banális ez a
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hely itt, csak a szemét kell kinyitni az embernek. És 
valld be, hogy a két teli vér párisi meg a rasta- 
quouére jelleme közt, a kiket az imént láttunk, mégis 
csak a rastaquouére az érdekesebb.

Ez utolsó szavaknál a két fiatal ember el
hagyta előbbi megfigyelő helyét és Corancez a 
roulette terembe kalauzolta barátját, nehány szót 
suttogva Péter fülébe, melyeknek hallatára lázas resz- 
ketés futott tetőtől talpig végig a szerelmes ifjú testén.

— Ha nincs semmi ellenvetésed, hát keressük 
föl Carlsberg, bárónét. Itt váltam el tőle e játék
asztalok egyikénél és szeretnék tőle búcsút venni,.. 
Képzeld csak, nem szereti, ha barátai jelen van
nak, mikor játszik . . , Hanem valószínűleg elvesz
tette már az egész pénzét és bizonyára rég elhagyta 
már e helyét.

— Gyakran játszik a bár óné és nagy pénzre? 
kérdé Hautefeuille, ki most már egy cseppet se 
volt hajlandó arra, hogy a faképnél hagyja ifjú
kori pajtását.

—  Oh igen, játszik, még pedig gyakran, de 
ennek a rugója is úgy mint minden másnak, a mit 
tesz, merő szeszély vagy unalom. Házassága különben 
megmagyarázza az egész magaviseletét. Ismered a 
herczeget ? Csak látásból! De a szokásait és a bogarait 
hírből csak ismered? Mondd kérlek, érdemes-e a 
Habsburg Lotharingiai fejedelmi családból származni 
és a ^Ferencz Henrik főherczeg« nagyhangzásu czi- 
mét viselni, meg hozzá ilyen feleséggel bírni, mint a
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irilyen a szép Ely báróné, hogy az ember aztán 
anarkista nézeteket valljon és a nap huszonnégy 
órájából tizenhatot a fizikai laboratóriumban töltve 
elperzselje a kezeit, a szakálát és a szemeit a ke- 
menczék tüzénél és aztán olyan savanyu arczczal 
fogadja a báróné ismerőseit, mint amilyent ő szo
kott vágni, ha ugyan neje fogadó-termében néha
napján nagy kegyesen megjelen.

— Tehát azt hiszed, hogy a bárónő nem boldog? 
kérdé Hautefeuille, kinek karja barátja karjában 
reszketett, midőn ez együgyű kérdés tolult ajkaira.

— ügy hiszem, ha ránézesz, észreveheted 
szólt Corancez, ki lábujj hegyre ágaskodva Carlsberg- 
nét a tömeg közepett észrevette.

Ez volt az egyetlen játéka;aztal, melynél P é
ter nem kereste volt a szép asszonyt, mert a kö
rötte mind sűrűbb hullámokat vető tömeg elriasz
totta. Egy jellel adta tudtul Coranceznek, miként 
nem elég magas növésű, hogy ez egymáshoz szorult 
fejek és vállak áradata fölött elláthasson a játék
asztalokig, mire Corancez, félénk pajtásának szol
gálva úttörőül, ismételte az előbbi öklelési proce
dúrát és átsiklott a néző közönség hölgyekből és 
urakból álló, hatalmas sorfalán, kiknek lázas kíváncsi
sága e perczben érte el a tetőpontot. A  két ifjú 
rögtön megértette e lázas izgalom okát, midőn 
néhány percznyi lélegzetet elfojtó erőlködés után 
ismét a croupier háta mögé kerültek, még pedig ép 
oly jó helyre, mint amilyenre az imént akadtak
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a trente et quarante asztalnál. E perczben ugyanis 
ama rendkívüli és ritka játszmák egyike folyt itt. 
melyek később a partvidék legendái közé vétetnek 
lel és Európában, meg mindkét Amerikában száj- 
ról-szájra járnak.

És Hautefeuille összerezzenve, konstatálta, bogy 
e játszma hősnője csakugyan Ely báróné, kinek 
imádatraméltó keresztneve, — az Erzsébet név 
osztrák rövidítése — a legédesebb zene dallamos
ságával vi&szhangzott szivében.

Igen, Carlsberg bárónő volt e rendesen oly 
fásult közönség érdeklődésének központja és ez 
oktalan játék szeszélyeiben is ugyanazt az édes és 
egyúttal impozáns bájt fejtette ki, mely a fiatal 
eniber bálványozásig fokozódó szenvedélyét feléb
resztette. Oh minő büszke és hóditó megjelenésű 
még itt e perczben is és minő szép, minő isteni 
szép! Karcsú felső testét, — mert ennél többet nem 
láthatott most belőle — egy plisszirozott fekete se
lyemmuszlinnal borított violaszin selyemderék födte, 
melynek hasonlószinü és díszítésű ujjai minden moz
dulatánál meg-megrezdültek. Gyémántokkal körül
vett, óriási dunafenéki gyöngyökből álló gomb
sorra járt ez a derék, melyen színjátszó drága
kövekkel ékes, vékony aranyóraláncz himbálódzott 
jobbra-balra, keble pihegésének rithrausa szerint. 
Egy violaszin jaisvel és ezüst csillagokkal himes, két 
szárnyból álló toque koronázta kaczéran szép fejét. 
Ez a pici, dús fekete hajának koszorúján nyugvó
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divatos csecsebecse, valamint túlságosan diszes öl
tözéke ép oly ellentétben állottak arczkifejezésé- 
vel, mint az a foglalkozás, mely e pillanatban egész 
figyelmét lekötötte! Az arcza ama vénülő kor
szakunkban mind ritkábbá váló, tökéletes szépség 
klasszikus jellegét viselte, mely ellentáll a bánat 
és a kor romboló hatásának, mert az arcz legié- 
nyegesebb vonásaiban: a íej alakjában, a homlok 
Ívelésében, az állkapcsok metszésében és a szemöl 
dökcsont domborulatában rejlik. Arczának klasz- 
szikus metszését az ereiben csörgedező görög vér 
okozta. Apja Sallach tábornok, a zárai katonai pa
rancsnok szárnysegéde, fiatalkorában szerelmi há
zasságot kötött egy montenegrói hölgygyei, kinek 
anyja Salonikiban született és egyedül ez öröklődés 
révén fejlődhetett ez a finom remekszabásu arcz, 
melynek haló vány, gyöngy fehérségen az ereiben lük
tető élet meleg pírja ömlött el, némi keleties szí
nezetet adva vonásainak. De szemeiben nem izzott 
a keleti szempárok szenvedélyes, boldog ragyogása. 
Határozatlan árnyalatú, barna, szinte sárgába játszó 
szemek voltak ezek, melyeknek szemcsillagára meg- 
magyarázhatlan rejtély fellege borult, mintha benső 
lelki kin homályositaná el ragyogásukat. Oly mély 
gyötrelem, oly gyógyithatlan életuntság borongott e 
szemekben, hogy abban, a ki egyszer olvasott ben- 
nők és megértette a kifejezésüket, önkénytelen 
mély szánalom ébredt e látszólag mindennel oly 
dúsan megáldott asszony iránt, mig szivében
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Icgyőzhetlen vágy támadt, hogy legkisebb óhaját is 
ellesve, legalább egy pillanatra eltüntesse ez arcz- 
ról a lelki kin mélabús kifejezését. Pedig ez arcz- 
vonásainak véletlen játéka is lehetett, melynek semmi 
köze sincs a szép asszony lelki világához, mert 
e szemekben még abban a perczben is, ott sötétlett 
ez a sajátságos kifejezés, midőn a játék őrült hó
bortjának hódolt. Mióta Corancez távozott mellőle, 
óriási összegeket nyerhetett, egy nagy csomó ezres 
bankó — tán ötven darab, — gyűlt halomra, előtte 
ós a húsz meg száz frankos aranyok oszlopokká tornyo
sult garmadái észbontón ragyogtak a zöld posztó la
pon. Keztyűs kezei bájos ügyességgel kezelték a kis 
gereblye segítségével a bankjegy és arany halmazait 
ós játéka azért keltette a kíváncsiság lázát minden 
játszmánál, mert mindég a legnagyobb betétet koczkáz- 
tatta; kilenczlouisdort egy számra: a 31-esre — ez 
volt életéveinek száma, — ugyan annyit tett a cár- 
reaukra és hatezer frankot a fekete színre. Egymást 
felváltó nyeresége és veszteség oly nagy volt és ő 
oly szembeszökő közönnyel fogadta a játék mindkét 
esélyét, hogy ő volt az egész játszma éltető lelke, és 
körötte suttogó megjegyzések moraja kelt, amit ép 
oly kevéssé méltatott figyelemre, mint a mily kevéssé 
látszott érdeklődni a roulette golyó perdülő kör
forgása iránt.

—  Enazt állítom, hogy ez valami fő hercze gnő. 
szólt az egyik.

— Ah, szófia beszéd — ez valami orosz her-
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czegnő lehet, ilyen eszeveszett játékot csak az 
oroszok játszanak.

— Háromszor egymásután nyert az ő száma 
s ha újra nyer, akkor a bank megbukott.

—  Nem, nem, ezt a játszmát nem nyerheti 
meg. Csak a szín mentheti meg a veszteségtől.

— En bizom a szerencséjében. Megteszem 
újra az ő számát.

— En ellene tartok, vesztenie kell!
— Nézze meg ezeket a kacsókat, szólt Coran- 

cez Hautefeuille füléhez hajolva, nézze meg jól, 
még a keztyükön át is észre lehet venni, hogy 
előkelő, idealista nőnék a keze. Nézze csak a többi 
kezeket körülötte, azokat a kapzsi, ideges ujju durva 
öklöket. Minő plebejusok mindannyian, ha az ember 
ezekkel az újakkal összeveti . . . Hanem úgy hiszem, 
balszerencsét hozunk neki. Rouge és tiz . . .  Vesz
tett . . . Rouge és hét . . . újra vesztett . . . Rouge 
és kilencz . . . Rouge és 27 . . . Ejnye teringettét, 
huszonötezer frankja bánja. Ha ilyen szép hölgyre 
alkalmazva, nem tartanám durvának a szót, erre 
azt mondanám. »Beh jó gyomra van«, hogy birja. 
Es ő még folytatja a játékot.

A  fiatal asszony valóban folyton egy és ugyan
árra a szinre és ugyanarra a számra, rakta rá az 
aranyait és a bankjegyeit és úgy látszott, mintha 
ezentúl sohse jönne ki többé se az a szám, se az a 
szin. Még nehány golyópergés és a húsz meg 
száz frankos aranyak eltűntek, mintha lombikban
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olvadtak volna fel, a bankjegyek halomszámra gyűl
tek a croupier elsöprő gereblyéje alatt a ban
kár előtt tornyosuló bankjegyhalmazhoz. Alig egy 
negyedórája múlt, hogy Corancez és Hautefeuille 
figyelemmel kisérték a játékot — és a báróné előtt 
csupán egy üres erszény és egy barbarizlésü drága
ság, valami orosz müvü kis czigaretta-szelencze ma
radt, melynek tömör aranyfedelén zafirok, rubinok 
és gyémántok szórták szines sugaraikat. A  fiatal 
asszony a kezébe vette azt a dobozt és meg
mérlegelte, mialatt egy uj roulettperdülésre 
ismét a vörös lön a nyertes szin. Most már 
tizenegyedszer jött ki ez, a ‘ szin. A  báróné régi, 
közönyös arczkifejezéssel fordult a szomszédjá
hoz, egy ötven éves, kövér, szegletes fejű és pápa
szemes öreg úrhoz, ki a hazárdjáték mathema- 
tikai vezérfonalának tanulmányozását abbahagyta 
és mindig kontrázva a bárónő tételeire, egy egész 
halmaz bankjegyet és aranyat harácsolt már 
össze.

— Uram, szólt a bárónő, odanyujtva a do
bozt, hajlandó volna ön nekem e szelenczéért hu
szonöt aranyat adni?

E szavakat eléggé hangosan mondta, úgy 
hogy Hautefeuille és Corancez is meghallották e 
váratlan kérdést.

— De hisz a mi kötelességünk volna most, 
hogy engedőimével felajánljuk neki a szükséges 
összeget — szólt Péter.
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—  Nem tanácsolnám. A  bárónő tud minden 
izében főherczegnő lenni, ha kedve tartja és úgy 
hiszem, nagyon rossz szemmel nézné ez ajánlatot. . .  
Különben majd csak akad valami uzsorás, a ki meg
veszi tőle ebben az árban ezt az értékes csecsebe
csét, ha az a pápaszemes úri ember rá nem áll . . . 
Az ur németül válaszol. Nem érti ! . . Nos, mit 
mondtam ?

Es tényleg mintegy Corancez jövendőmondó 
tehetségének igazolására, ugyanabban a perczben, mi
dőn a bárónő németül ismételte kérdését, egy ékszer
árus éles metszésű arcza bukkant fel a tömeg
ből ; egy kéz nyújtotta feléje a kivánt ötezer fran
kos bankjegyet ; az aranyszelencze eltűnt; mig a 
delnő egy tekintetre se méltatta a készséges vevőt, 
ama számtalan pénzüzérek egyikét, kik n roulettasz- 
talok körül űzik hasztalanul eltiltott uzsorájukat

A  báróné kezébe vette a bankjegyet, de ki se 
bontotta, hanem várta, hogy a piros szin még két
szer jöjjön ki, egy perczig habozott és aztán ge- 
reblyéje nyelével oda tolva az ezres bankót, oda 
szólt a croupiernak:

— Piros.
A  golyó egyet perdült. Fekete nyert. Most a 

báróné összeszedte az üres erszényt, meg a legye
zőjét és felkelt. A  távozása okozta mozgalomban 
Corancez a tömegen áttörtetett, hogy a merész 
játékosnőt üdvözölje, és egyszerre csak azon vette 
magát észre, hogy Hautefeuille a tömegben elveszett.

BOURGET-CSERHAI.MI : VÉGZETES IDYEL.



— Sohse láttam még ennél az ártatlan fiúnál 
ügyetlenebb ficzkót, gondolta magában, midőn meg
szólította a herczegnőt.

Haneir ha hiúságának nem hizelgett volna 
oly nagyon; az a tudat, hogy egy főherczeg — ha- 
bárcsak morganatikus nejével —  is néhány perczig 
beszélgethet, Corancez észrevehette volna, hogy 
kiséíője utat tört magának a fantasztikus mó
don eladott és n egvásárolt drágaság jelenlegi tu
lajdonosához. És ugyancsak balek fogásnak nevezte 
volna azt az alkut, melyet ártatlan barátja az uzso
rással kötött, ha látta volna, mint vesz elő Péter a 
zsebéből egy táiczát, a lárczából két bankjegyet, 
mire a kereskedő átnyújtotta neki azt a csecsebecsét, 
mely azelőtt Ely báróné asztalán szórta szikráit. Az 
uzsorás a szerelmes ifjúnak a fizetett összeg három
szorosáért adta el a szivarszelenczét. Ily módon ve* 
tik meg a nagy bankárok hatalmas ezégei alapját.
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II.

Ámbár Hautefeuille Péter tette ki is kerülte 
Corancez gúnyos tekintetét, még sem maradt 
teljesen észrevétlen. Más valaki is látta azt, 
hogy Ely báróné eladta a szivarszelenczét és hogy 
a fiatal ember visszavásárolta azt, és az ép 
olyas valaki volt, kinek fürkésző tekintetét leginkább 
rettegte a regényes érzelmű szerelmes. Még pedig ez
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ugyanannyi volt mintha maga a bárónő látta 
volna, mert az egymást követő adásvevés szem
tanúja senki más nem volt mint Brionoó, Ely 
báróné meghittje, és bizalmas barátLŐje, kinek 
vendégszeretetéc a szép asszony egj-két hétre 
igénybe vette. Elképzelhető-e, hogy ez a jó barátnő 
nem fogja a bárónénak azt, besúgni amit észrevett? 
Hanem annak megértésére, hogy mért figyelte meg 
Brionné oly különös érdeklődéssel ezt a két jelenetet és 
hogy minő hangon fog majd azokról megemlékezni, ma
gyarázatát kell adnunk annak a szoros barátságnak, 
mely egy párisi financier feleségét, ki ép oly kevéssé 
tartozott a magas »születésüek« közé mint maga 
Brion Horazc^az európai olympus egy delnőjéhez fűzte, 
ki a gothai almanachban az osztrák császári család 
tagjai között szerepel. De hát épen az ilyen furcsa 
találkozások gyakorisága, meg a belőlük netán szár
mazható váratlan következmények adják meg ..o koz
mopolita társaságnak sajátságos voltát és tarka, festői 
psychologiáját, és ezen alapszik a véletlen játékának 
ama kiváló szereplése, mely kivetközteti ama rendes, 
banális jellegtől, mit valamennyi, gazdag és dolog- 
talan emberekből álló társaság magán visel. E társa
ság góczponijában a legfurcsább ellentétben álló 
existencziák kerülnek együvé, kik a világ mind
két végéről ide csődülnek. Olyan elütő, sőt 
néha alapjában oly ellentétes jtllegü emberek 
kerülnek itt együvé és olvadnak össze, hogy a leg
egyszerűbb, különben számba se jövő érzelmek is a
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körülmények váratlan csoportosulása miatt a ritka
ság becsét, a kivételesség poézisécek varázsát nyerik* 
Az a szerelem, mely Hautefeuille Pétert e min
den izében oly tősgyökeres, telivér, intenziv fran- 
czia jellegű ifjút lángra lobbantotta Ely bá
róné idegenszerü bája iránt, egészen újszerű és 
megma^yarázhatlan varázsával arra volt hivatva, 
hogy örökre kitörölhetlen nyomokat hagyjon hátra 
Péter lelkében. Ep így az Ely bárónő és Brion 
Lujza közt fejlődött barátságnak szükségképen 
oly érzelemmé kellett izmosodni, a mely mindkettő
jük későbbi társadalmi életétől elütve, teljesen apart 
jelleget öltött.

Pedig hát úgy az egyiknek, mint a má
siknak élete külön-külön ép oly természetesnek és 
magától értetődőnek látszott részleteiben és egészé
ben, mint a mily kirivó volt az ellentét köztük, mi
helyt egymást keresztezték életutaik.

Ez a kozmopolita világ egy másik jellemvo
nása. Ha külön-külön tekintjük az egyes ekziszten- 
cziákat, mindegyikük egész logikusnak és természet
szerűnek látszik. De mihelyt egymással összekötte
tésbe hozzuk, rögtön a legellentmondóbb, legexcen- 
trikusabb összeséget nyerjük. Ez a barátság, miként 
a legtöbb ilynemű szolid és tartós rokonszenv, a 
két nő tizenhatodik életévétől vette kezdetét. A  
lányélet bimbófakadásának korszakát együtt élték át 
egy zárdái nevelőintézet ama bizalmas meghittségé
ben, melynek többnyire vége szakad, mihelyt a
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fiatal lány kilép a világba. Hanem az ily barátság, 
mely meg nem ingott a nagyvilági élet mindent el- 
sodró forgatagában és a távollétnek, a különböző uj ös- 
meretségek csábjának, a környezet különbségének el- 
lentállt, ép oly kiirthatlanná, ép oly ösztönszerüvé, ép 
oly természetes szükségletté válik, mint a rokoni érzel
mek. Midőn a tét barátnő egymással megösmerkedett, 
az egyiknek még de Sallacb Ely volt a neve, a másik, 
Rodier Luiza, a Rodier Vimalma már kihalt, nagy, 
katholikus bankárczég egy sarja volt. Származásuk
ról Ítélve úgy látszott, hogy a két barátnő földi 
utjai, kik közül az egyik a Sallach családnak stájer- 
országi kastélyában, a másik a Faubourg Saint 
Honoré-beli Rodier palotában született, örökre szét 
válnak. Hanem egy mindkettőjüket ugyanazon idő
ben sújtó szerencsétlenség fűzte össze a sziveiket. 
Mindketten ugyanis egy és ugyan akkor vesz
tették el az édes anyjukat és apáik közvetlen e 
szomorú esemény után nősültek meg újra. Mindket
tőjüknek az uj házasság első hónapjaiban sok 
bajuk és kellemetlenségük volt a mostohájukkal 
és mindegyikre nézve azzal végződött ez a családi 
válság, hogy a párisi Sacré coeurbe kerültek. A  
bankár azért választotta ezt az intézetet, mert jól 
ismerte a főnöknőjét és mert ő kezelte az alaptőké
jét. Sallach tábornokot pedig második felesége birta 
e választásra; ki egy csapással két legyet ölt, mert 
lerázta magáról a mostoha lányát és egyúttal 
ürügyre tett szert, mely alatt gyakran látogathatott
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el Párisba. A  két árva: az ifjú osztrák lány és a 
fiatal franczia gyermek, egy és ugyanaznap lépve be 
a Varenne-utczai szent intézetbe, rögtön mély rokon- 
szenvvel viseltettek egymás iránt. Kölcsönös bizal
mas vallomásaik e rokonszenvet hamar lángoló 
barátsággá fokozták. Es ez a barátság fenn is ma
radt köztük, mert lényük legkomolyabb, legszolidabb 
alapvonásaiban gyökeredzett, melyek a tovapergő idő 
folyamán még inkább megkomolyodtak.

A  klasszikus szomorujáték nem tér el oly 
messze a valóságtól, mint a hogy azt szemére lob- 
bantják ellenségei, midőn személyei közt a cselekvő 
hős mellé a meghitt barát alatját teremtette meg, 
kinek egyetlen feladata és rendeltetése, hogy a 
hős bizalmasa legyen. Mert a mindennapi reális 
életben is vannak ilyen mellékszerepre teremtett 
echolelkek — ha szabad e kifejezést' koczkáz- 
tatni, — amelyek mindig^ készek arra, hogy a 
mások kebléből feltörő sóhajokat és sikolyokat 
magukba fogadják, amolyan visszatükröző lelkek, 
a kiknek egész élete nem más, mint az a viszfény, 
melyet más lélek vet reájuk, akiknek egész egyé
niségük abban a képben összpontosul, melyet más 
egyéniség vet lelkűk tükrére. Brionnénál úgy tizen
hat éves lány létére, valamint harminczéves női korá
ban, első tekintetre tisztába jöhetett az ember azzal, 
hogy ama félénkségig érzelgős," ösztönszerüen ön
magába visszahúzódó és saját egyéniségét megtagadó 
lények egyikével van dolga, kik teljesen képtelenek
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arra, hogy önállóan jussanak valami elhatározásra, 
hogy saját akaratot fejtsenek ki, hogy saját egyéni 
életüket éljék.

Brion Luiza már zárdái gyermek kora óta 
ebbe a kategóriába tartozott, melynek jellemzetes 
imádatraméltó szemérmességet, gyöngéd és finom 
tapintata gondolkodását és mély részvétre teremtett 
szivét Shakespeare testesítette meg az ő Horazió- 
jában, ki mint hősies, loyalis párbajsegéd szerepel, 
Hamletnek apja gyilkosával vívott párbajában.

Arcza finom metszésű volt, de szépsége ész
revétlen maradt; mert diszkrét tartózkodásának el
homályosító leple borult szerény vonásaira, hamu
szürke árnyalatú szemeinek fényére, egyszerűen 
fésült dús gesztenyebarna hajának hullámaira. K e
veset' beszélt és hangja tompa és színtelen volt. 
Még a külső megjelenést illetőleg is a diszkrét öl
tözködés amaz egyszerű elegancziájának mestere 
volt, melyet a hölgyek műnyelve a»csöndes« jelzővel, 
a női terminus technikusok e nélkülözhetlen és 
kedves jelzőjével jellemez. —  Az ilyen fajta
lény, legyen az férfi vagy nő — kinek érzé
keny lelke a valóság elől visszaretten, kinek saját 
érzelemvilága el van tompulva, szinte ösztönsze- 
rüen elfojtja ébredő vágyát, és rendszerint —  egy 
látszólag furcsának tetsző, de alapjában logikus 
ellentmondás folytán — valami merész, heves, szen
vedélyes és lobbanékony természetű lényhez ragasz
kodik, ki varázsával elbűvöli őt.
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Ez volt Brionné és Carlsberg báróné barát
ságának egyszerű története. Gyermeteg összebarát- 
kozásuk első hetében, a szenvedélyes fantasztikus 
Ely elbűvölte, megbabonázta az okos higgadt Lui- 
zát és ez a varázs éveken át sem csökkent — sőt 
mind hatalmasabbá fejlődött, midőn a Sacré Coeur- 
ből való kilépésük után egy és ugyanazon sze
rencsétlenség analóg fájdalma sújtotta őket. Mind
ketten ugyanis az apai ambicziónak estek ál
dozatul, midőn férjhez mentek. Bodier Luiza 
Brionné lett, mert az öreg Bodier, ki az egész 
világ tudtán kivűl, financziális pályájának legkriti
kusabb válsága előtt állt, az egyedüli menek
vést attól remélte, hogy Brion Horacot veszi be 
társul és vőűl. Mint a párizsi börzén tönkre
ment apának fia, Brion vaserélyével tizenöt év 
alatt nem csupán uj vagyont harácsolt össze, ha
nem bizonyos hírnevet is szerzett a pénzügy terén az
zal, hogy örökre holtaknak hitt vállalatokat uj 
virágzásra emelt, mint például az osztrák-dalmát 
vasúti vállalatot, melyet a hirhedt Hafner Jus- 
tus oly gazember módon kezdett meg és hagyott 
abba. Hogy azonban teljesen kitörölje a kortár
sak tudatából apja emlékét, szükségét látta annak, 
liögy oly családba nősüljön, mely a bankarisztok- 
rácziához tartozik és melynek üzleti becsülete fölér 
egy nemesi oklevéllel. A  Bodier-Vimál ház je
lenlegi főnökének pedig abban a titkos válságban, 
mely összes vállalatait fenyegette, egy erős szárny
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segédre volt szüksége, és Luiza elég eszes volt, 
hogy megtudta érteni e házasság szükséges voltát 
€S bele is egyezett e frigybe, mely őt boldogta
lanná tette egész életén át.

Ugyanez időtájban történt az, bogy de 
Sallach Ely bárónő az apai kényszernek engedve, 
Henrik Francois főherczeghez ment nőül, ki Carls- 
badban szeretett belé oly őrült szerelemmel, minőre 
csupán egy kiélt, ötvenéves herczeg lobbanhat, kire 
nézve a ^szerelem* oly váratlan benyomás volt, bogy 
másodvirágzásként vissza nyert ifjúságának lázas 
füzével kapaszkodott beléje egy perczig. A  császár 
ki különben elvben nagy ellensége volt a morgana- 
tikus házasságoknak, abban a titkos remény
ben egyezett bele, bogy legforradalmibb hajlamú és 
legnyugtalanabb vérü, unokafivére le fog csillapulni 
és rendes életmódra tér majd a családi élet uj va
rázsa alatt. Sallach tábornok pedig lánya e nagy po- 
zicziójától a tábornagyi rangot remélte. O és a fe
lesége annyira nógatták és unszolták a gyermek
lányt, bogy ez — részben a gyermeteg és könnyen 
megbocsátható hiúság csábitó sugallatának en
gedve — végre ráállt.

Azóta tizenkét év telt el és ima a sacre- 
coeurbeli két barátnő, a szelid Luiza, a dúsgazdag 
párisi nő, szinte királyi pompájában és a büszke 
Ely, herczegnői rangjának ragyogása közepett, ma 
is ép oly árva, ép oly elhagyatott, ép oly boldogta
lan, mint aznap, midőn először beszéltek egymással
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a nagy zárdái kert filagóriájában, melynek zöl- 
delő falombjai némileg felvidították a szomorú Boule- 
vard des Invalidest.

Sobse szüntették be a levelezést, és mivelhogy 
mindegyikük a saját sorsa szomorúságát és fájdal
mait látta visszatükrözve a másiknak sorsában, 
barátságuk mind szorosabbá vált, bizalmas ömlen
géseik, rokon melankboliájuk, sőt még komor 
hallgatásuk révén is. A  financier sima világfi 
modora alatt rejlő nyers önzése, durvasága meg
értették Luizával a szegény Ely lelki kínjait, és 
ő osztozkodott a szegény asszony szenvedéseiben, ki 
rabja volt váltakozó hangulatú, házsártos ura és pa- 
rancsolója féltékeny despotismusának kiben az 
anarchista szellemi nihilismusa egy zsarnoki jellem 
parancsoló gőgjével párosult. A  báróné viszont sa
ját sebeinek mélységéről Ítélve következtetni tudott 
ama fájó sebekre, melyektől szeretett barátnőjének 
szive sajgott. Csakhogy ő, a harczedzett katona lánya, 
a csernagorai hősök ivadéka, kik soha nem adták 
be a derekukat, nem vetette alá magát szótlanul, a 
despota férjnek, mint tette azt Rodier Luiza, az 
alázatos megadáshoz szokott család örökösnője, az 
erényes Rodierek, az eszes Vimalok unokája. Ely 
báróné gőgre gőggel, akaratra akarattal duplázott.

Borzasztó jelenetek, melyeket a fiatal asszony 
szembunyorgatás nélkül tűrt, a legbotrányosabb 
válásra vezettek volna, ha a fiatal asszonynak az 
az ötlete nem támad, hogy a legfelsőbb fórum
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elé viszi az ügyét. A  császári befolyás oly egyez
kedést teremtett, mely a látszatot megmentette. A  
báróné 'majdnem teljesen visszanyerte a szabadsá
gát, törvényes válás nélkül is, bárhogy dúlt-fúlt 
is a férje tehetetlen bosszúságában.

És valóban négy év óta ez volt az első tél, 
melyet a báróné cannesi nyaralójába visszavonult, 
beteg férje mellett töltött. Ez a nyaraló különös 
egy lakóház volt, mely sajátságos urának hü kép
mására készült és félig palota, félig laboratórium 
számba ment.

Brionné a távolból kisérte szemmel ezt a há
zassági drámát és barátnőjének a nyűg alóli fel- 
szabadulást, melynek példáját ő nem követte. Ez a 
szelid teremtés szó nélkül tűrte, hogy férje, a szere- 
csenarczu, keményöklü pénzember, kinek nevét viselte, 
összetörje és lábbal tiporja. Sőt maga ez az ellen
tét fokozta barátnője iránti szeretetét. Carlsberg 
Ely volt az ő szabadságért küzdő lázadása, az ő füg
getlensége, az ő regénye —  de e regénynek ő nem 
ismerte minden fejezetét. Ha két bizalmas barátnő csak 
néhanapján látja egymást, legbizalmasabb vallomá
saik is kissé mesterkéltek mindig. Mert mindegyikük, 
midőn bizalmasan tárja fel a lelkét a másik előtt, 
arra ügyel, hogy egy hajszálnyit se változtasson azon a 
képen, melyet a barátnője magának róla alkotott, 
mig végre az a kép jobban hasonlít előbbi, mint 
jelenkori énjére.

Azonkívül a báróné életének egy fontos^moz
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zanatát titkolta Luiza előtt. Szép, gazdag, szabad és 
merész nő lévén, a kinek nem voltak elvei, a házas 
élet nyomorúságában feledést és megtorlást keresett 
ott, a hol minden szenvedélyes nő, kinek nincs vallási 
meggyőződése, hasonló bosszút és hasonló feledést 
keres. Eleinte kaczérkodáson kezdte, aztán könnyel
mű szerelmi epizódokon folytatta, mig végre ko’  
moly kalandja is volt. Minderről Brionnéoek sej
telme se volt. 0  szerette Elyt azért az élénk, pezs- 
dülő életkedvért, a nélkül, hogy számot adott volna 
magának arról miként ez az erély, ez az életerő, ez 
a túláradó élénkség, ilyen fajból származó és ily 
fesztelen magaviseletü nőnél bűnös és vakmerő ta
pasztalatokkal jár ám. De hát nem e a barátság 
főfeltétele és tulajdonképeni lényege az az kö
vetkezetlen részrehajlás, mely egyes emberekkel 
szemben teljesen elfeledteti velünk azt az örök ter
mészeti törvényt, melyet a népnyelve egyszerűen 
azzal fejez ki: >Minden ember az erényeinek hibái
val is bir.« A  gyűlölet és az irigység csupán a hibá
kat látja. Igazságtalanság az hát, ha a barátság 
csupán az erényeket veszi észre?

Hanem bármennyire el is vakítja a nőt a barát
ság, bármily tisztességes is legyen az a nő és bármily 
kevéssé van is beavatva környezetének cselszövényeibe, 
azért mégis asszony marad csak és e révén specziális 
ösztöne van, mihelyt az erősebb nemmel való érint
kezésről van szó.

Ez a csalhatatlan divinatió öntudatlanul,
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majdnem azt mondtam volna, állatias ösztön éles 
látásával sejteti véle, vájjon az a barátnője, kiben 
legjobban bizik, ép úgy viseli-e magát férfiakkal szem- 
ben mint jó maga. Luizanem tudta volna megmondani, 
hogy mennyiben változott meg Ely báróné és mégis 
érezte ezt a változást évek óta, minden uj viszont
látás alkalmával. Ez a változás tán viseletének és 
modorának kissé szabadabb és fantasztikusabb jel
legében, tán szemének merészebb lobogásában, 
abban a hajlandóságában, hogy minden, körében ész
revett bizalmasságnak bűnös jelentőséget kölcsönzött, 
vagy beszélgetésének megrögzött cynismusában rejlett.

Brionné, akarva nem akarva, észrevette Ely 
bárónén mind e félremagyarázhatatlan jeleket, me
lyekről rá lehet ismerni az oly nőre, ki az illem 
előítéletével daczolni mert és túltette magát az er
kölcs szigorú elvein. De Luiza még önmagának se 
merte ezt bevallani, és nem elemezte tapasztalatait. 
A  gyengéd érzelmű emberek, a kik hiven tudnak 
szeretni, önmaguknak tesznek szemrehányást, a mért 
megütköztek olyas valamin, amit a szeretett lény cse
lekedett. Saját lelkiismeretűket vádolják inkább, sa
ját benyomásaik tartják téveseknek, semhogy azt Ítél
nék el, aki rájuk ezt a benyomást gyakorolta. Hanem 
a lelkűk mélyén megmarad valami kéjelmetlen érzés, 
melyet a legkisebb bebizonyitott és határozott jellegű 
tény elviselhetetlen kinná fokoz. Ilyen bizonyító erejű 
tény volt Brionné szemében barátnőjének Haute- 
feuille Péterrel szemben tanúsított magaviseleté. A
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véletlen úgy akarta, hogy ő ép akkor tartózkodott 
Cannesban, midőn Hautefeuillet bemutatták Ely 
bárónének Ohézyné házánál, ki a fiatal ember nő
vérének, a szép, ragyogó Yssac Máriának bizalmas 
barátnője volt. A  bemutatás ez első estéjétől fogva 
Brionné növekvő megütközéssel vette észre Ely 
bárónő különös magaviseletét, ki bizalmas tété á 
te eben mulatott a szalon egy zugában ezzel az 
ifjúval, kit tegnap még nem is ösmert. De mint 
hogy másnap visszatért Monté Carloba, egészen 
megfeledkezett volna ez intermezzóról, ha egy 
Cannesban tett újabb látogatása alkalmával nem 
tapasztalta volna, hogy a fiatal ember nagyon bizal
mas lábon áll a bárónéval. Néhány napi tartózko
dása révén meggyőződött róla, hogy a bárónő vagy 
nagyon kaczér vagy nagyon meggondolatlan. De 
inkább meggondolatlanságának tudta be modorát 
és úgy magyarázta a dolgot, hogy az a fiú őrülten 
beleszeretett szép barátnőjébe és hogy Ely részint 
unalomból és tétlenségből, részint könnyelműség
ből, veszélyes, sőt bűnös játékot üz vele. Föl
tette hát magában, hogy szól neki. De nem 
merte tenni, mert mindig az az erkölcsi zsibbadás 
bénitotta meg lelkét, melyet az erős jellemű em
berek, puszta megjelenésük delejes erejével gyakorol
nak a gyenge akaratú, erélytelen emberekre.

Hanem az a kis jelenet, melynek akaratlan 
szemtanúja volt ez este, erőt adott neki. Péternek 
ama váratlan és meglepő tette, hogy rögtön magához
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váltotta azt a kis csecsebecsét, melyet Carlsbergné el
adott, a hü barátnőt lelke mélyéig hatotta meg. 
Megható hasonlatosságot fedezett föl a fiatal sze
relmes érzelemvilága, meg a saját kedélyének ér
zelmei közt. Midőn a tömeg közé elegyedve, ész
revétlenül megfigyelte barátnője ideges játékát, ő 
is látta, hogy Ely báróné eladta a kis aranysze- 
lenczét. Ez a bohemien színezetű, könnyelmű cse
lekedet kinosan érintette; de még kínosabb volt 
neki az a tudat, hogy ez a kedves és meghitt csecse
becse, melyet Ely mindig magánál hordott és melyet 
3, mindennapi használat énjéhez tartozó kedvencz- 
tárgygyá avatott, most valamelyik montecarlói 
niűárusnál eladásra kerül és hogy esetleg egy czéh- 
beli játékos ajándékozza meg vele szerelmes hölgyi- 
kéjét. Rögtön utat tört magának a tömegen, hogy 
fölkeresse az uzsorást és hogy megkísértse ugyan 
azt, a mit Hautefeuille meg is tett és az a 
meglepő felfedezés, hogy egy és ugyanarra a gon
dolatra jutottak mindaketten, szivében a legmélyebb 
rokonszenv húrjait hozta rezgésbe.

Carlsbergné iránti szeretetének és gyöngéd 
romantikus asszonyi lelkének egyaránt jólesett ez 
a vonás; annál inkább mert nem igen volt hozzá 
szokva ahhoz, hogy férfiaknál gyöngéd női érzel
meinek ily visszhangjára találjon. Es e percztől 
fogva az az egy gondolat bántotta:

— Boldogtalan ifjú ! Megtörtént az, a mitől fél
tem. Szereti! Vájjon nem e késő már, haElytmost
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figyelmeztetem csak? Vájjon megóvhatom még attól, 
hogy e gyermek boldogtalansága a lelkére ne szá
radjon?

Ez a gondolat a naiv jó lélek félénkségét 
legyőzte. Es föltette magában, hogy mihelyt al
kalom nyilik rá, szólni fog a barátnőjének. Ez az 
alkalom pedig még ugyanez est folyamán beállt.

Esti tizénegy órakor távoztak a montecarlói 
kaszinóból. Brion, a ki tanuk előtt mindig egész 
correctül viselte magát és kifogástalan udvariasságot 
tanúsított a neje iránt, elkísérte a hölgyeket a nyaraló 
ajtajáig. Ez egy pompás épület volt, melyet a dúsgazdag 
tőzsdekirály a domb legkiszögellőbb pontjára, mint egy 
márványba faragott hatalmas reklámot épitett. Aztán 
magukra hagyta őket és a bárónő arra kérte barátnő
jét, hogy tegyen vele még egy kis sétát a Brion nya
raló kertjében, mely a maga nemében ép oly pompás, 
ép oly rendkívüli, és ép oly gyönyörű volt mint a nya
raló maga. Az elutazás előtti estén utoljára akart 
gyönyörködni a tündéri szép éj holdvilágánál az 
ezüst fényözönben úszó kert mesés szépségében.

Meleg bundáikba burkolva sétáltak föl és 
alá mindaketten a terrasz pázsitján, aztán befor
dultak a sétány fasoraiba. Hallgatagon haladtak 
egymás mellett, és mindkettőjük lelkét mélyen meg
hatotta az a jóleső ellentét az őket környező tájkép 
csendes nyugalma és a kaszinó lázasan forró légköre 
között, melyben az estét töltötték. De nem kevésbé 
meglepő volt az a ellentét is, a mely a roulette játék
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asztalánál lázas szenvedélylyel játszó Ely báróné 
és a csendes éjben némán sétálgató, elmélázó asz- 
szony között. A  mérhetetlen látóhatár kék tenge
rén úszó nagy ezüstgömb sugárhálójával befonva 
és elárasztva őt, álmatag elandalodás hüs borzon
gásával járta át lelkét.

Félig nyílt ajkai szinte mohó vágygyal sziv- 
ták magukba e szép hideg est üde tisztaságát és 
szeme oly sóvár epedéssel csüggött a hatalmas 
ezüst-korongon, mely majdnem nappali verő fény 
ragyogásával világította meg a tájat, mintha forró 
arcza felüdülne e halvány sugárkévék hüsitő enyel- 
gésében, mintha a fénylő égi test üdesége szemei
nek kristályán át hatolna be szivébe. Es a hold 
sugarainak ezüstjét hintette rá a tengerre, erre a bár
sony felületű kék tengerre is, melyre a szerteomló, 
fehér fényíiullám reszkető, csodás sugárhálót szőtt.

A  levegő olyan átlátszó volt, hogy a hold
világ fényében úszó tengeröbölben tisztán meg le
hetett különböztetni, mint fehérlenek az ott moz
dulatlanul kikötött yacht vitorlái az előfok ár
nyában, mélynek magaslatán az ódon Grimaldi 
palota bástyakoronás tömbje emelkedett. A  másik 
parton a Cap-Martin komor körvonalai sötétlettek 
és körös-körül átlátszó ragyogásu fénygomolyagok 
és sötét alakok sajátságos vegyüléke folyt egybe, 
mintha valami áttört fényes sugárlapon keresz
tül rajzolódnának le a sötét alakok ez álombéli 
meseország csodaszép látóhatárára.

BOURGET-CSERHALMI I VEGZETES IDYLL.
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A  pálmafák hosszú, oszlopalakuan meghajlott 
ágai, azaloek lándzsaként felnyúló törzsei, narancs
fák sűrű lomhkoronái éles árnyakat rajzoltak a 
pázsitra, mely fölé a bűvös holdvilág vonta gyöngy- 
házfényü leplét. Lassan-lassan kialudt a távoli há
zak egyes ablakaiban is a fény és a két nő a tér- 
raszról láthatta, mint merülnek el az olajfák sűrű 
sötét csoportjai közül majdnem kísérteties fehérség
ben kiváló épületek a tájra boruló mély álomba. 
Oly mély és hangtalan volt ez éji óra csöndje, 
hogy a két némán föl s alá sétálgató nő nem 
hallott más neszt, mint a piczi lábuk alatt recsegő 
kavicsok roppanását és ruháik selymes suhogását. 
Oarlsbergné törte meg legelőször a csendet, önkény 
telenül elragadtatva ama mámoritó varázstól, mely 
a hangos gondolkodásban rejlett ez órában és ily 
barátnő oldalánál. Egy perczig megállt, és szemét 
merőn az égre függesztve, megszólalt:

— Oh minő tiszta és enyhe ez a mai éjszaka. 
Kisleány koromban volt egy német nevelőnőm, ki 
minden csillagnak a nevét tudta. Es ő engem is meg- 
tanitott rá. Még most is rájuk találok: ime itt a Sark
csillag, a Cassiopea, a Nagy medve, az Arcturus, a 
V éga .. .  Ezek mindig egy helyen maradnak; ott vol
tak, mielőtt mi születtünk, és ott fognak ragyogni, 
ha mi már rég porladunk. Jutott-e már valamikor 
eszedbe, hogy az ég ábrázatja ép ilyen volt Mária 
Antoinette, Mária Stuart, Kleopátra, szóval mind ama 
nők idejében is. kiknek nevéhez tragikus szerencsét
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lenség és nagy dicsőség emléke fűződik évszá
zadokon keresztül. Gondolsz-e vajha arra, hogy 
ők ugyanezt a holdat és ugyanezen csillagokat 
nézték az égbolt ugyanazon pontján; ugyanoly 
szemekkel mint mi, ugyanoly fájdalmak és örömök 
közepett és hogy ők elmúltak, mint a hogy mi is 
el fogunk múlni az ég e mozdulatlan ábrázat- 
jának szemláttára, mely nem sejti se fájdalmun
kat, se örömünket. Olyankor, ha ezek a gondolatok 
átczikáznak a lelkemen, ha elmerengek azon, minő 
nyomorult teremtések vagyunk mi, kiknek kinos 
vonaglása e végtelen mindenség egy parányát se 
hozza mozgásba, azt kérdem magamtól, hogy 
ugyan mi értelmük is van a mi erkölcseink
nek, a mi előitéleteinknek. Miaő dőre hiúság, ha 
azt hiszszük, hogy ez az örök, ez a változhatlan, 
érzéketlen, gyönyörű természet legkevésbé is vesz 
tudomást rólunk. Es olyankor azt mondom, hogy a vi
lágon egyetlen egy örök igazság, egyetlen egy valódi 
gyönyörűség van : ha kielégitjük szivünk vágyait, ha 
érzünk és minden érzelmet az utolsó cseppig végi.jj 
élvezünk, ha kéjesen vágyódunk és minden vágy serle
gét fenékig ürítjük, ha saját, külön egyéni életünket 
éljük őszintén, a magunk módjára, menten minden ha
zugságtól és az illem konvenczionális békéitől, mielőtt 
az örök, kikerülhetlen nirvána homályába veszünk, 

E vad nihilismust lehelő kitörés ily szép fia
tal asszony ajkairól kinosan hatott e szép éjsza
kával és e gyönyörű tájjal szemben.

5*
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És a jámbor, gyöngéd Brionnéra kétszerié 
kínosabban hatottak e szavak, mert ugyanama 
ajakról röppentek el, mely egy órával ezelőtt egy
kedvűen adta meg az utasításokat a croupíernak. 
0  nagy bámulója volt Ely ritka szellemi tehetsé
geinek, melyek őt arra képesítették, hogy négy-öt 
nyelven folyékonyan tudott levelezni, bármily tárgy
hoz hozzászólhatott és a legkiválóbb férfiakkal is 
el tudott beszélgetni.

Tizenkét éves koráig szolid, német tanmód 
szerint folytatva tanulmányait, a főherczeggel való 
gyakori együttlétben, későbbi olaszországi tartóz
kodásaiban félig szláv eredetű fogékony eszének 
alkalma nyílt a legkiválóbb ki művelődésre, melyet 
bőven fel is használt.

De oh, mit ér ez a ritka műveltség, ez a 
könnyű felfogás, ez a finom ízlés, és a fenkölt 
eszmék iránti fogékonyság, ha mind ebből nem tud 
annyi erőt meríteni, hogy szeszélyei fölött uralkodjék, 
—  mint azt mai magatartása a roulette-asztal mel
lett bizonyította — és hogy szilajul ehelkalandozó ész
járását fegyelmezze, a miről, az imént ajkairól elröp
pent istentagadó, komor vallomása tanúskodott?

E lelki és hitbeli szegénység, mely ennyi 
külső szépség, ennyi isteni adomány mellett meg
fért, újra megrázkódtatta ezt a hű barátnőt, ki haj
dani sacre coeurbeli társnőjének hasonló istentagadó 
kijelentései ellen mindig hevesen kikelt és ki most 
is feddő hangon szólalt meg;



69

— Már újra úgy beszélsz, mintha nem hin
nél a túlvilág! életben. Lehetséges-e az, hogy ez a 
te őszinte meggyőződésed?

— Nem, nem hiszek benne, — felelt a bá
róné, megrázva szép fejét, mely körül a lágy szellőben 
czoboly-gallérjának selymes szálaimeg* meglebbentek. 
Ez az egyetlen jó befolyás, amit a férjem rám gya
korolt, de ezért az egyért aztán valóban köszönettel 
tartozom neki. O gyógyitott ki abból a gyöngelelkü- 
ségből, mely nem mer a valóval szembenézni. A való 
az, — hogy az ember soha még itt a földön 
nyomára nem akadt a gondviselésnek, az onnan 
felülről leszálló isteni részvétnek ; soha még egyet
len egy jelét, egy parányi jelét se látta annak, 
hogy létezik ott felettünk valami, hacsak nem va
lami vak és érzéketlen hatalom. Nincsen Isten! 
Nincs semmi egyéb, csupán ez a földi élet! Ezt ma 
már tudom, és örvendek annak, hogy tudom. Jól 
esik, ha lágy szivemet megsebzi ama kemény igaz
ság edző éle, hogy a világegyetem semmi más, mint 
egy oktalan, érzéketlen tömeg. Vad élvezetet talá
lok ebben és — bármily furcsának is tűnik fel előt
ted, — benső erőt meritek e tudatból.

— Ne folytasd, szakította félbe Brionné, őt 
átölelve és magához szorítva, mint ahogy szerető 
anya átkarolja gyermekét, mint a hogy testvér vigasz
talja beteg testvérét, — szavaid fájnak — nagyon, 
hanem tudom, folytatta, barátnője kezét átkul- 
osolva, tudom, hogy szivedet nehéz teher nyomja, a
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melyről még nekem sem szólsz. Te nem voltál bol
dog soha, most még kevésbbé vagy boldog 
és Istenre haragszol tévesztett életed miatt. Most 
istentagadásra vetemedel, valamint az előbb őrülten 
engedted át magad a játék szenvedélyének — mint 
ahogy teszik azt a férfiak, kik bánatukban a sárga 
földig isszák le magukat. Ne tagadd, ott voltam egész 
este és a tömeg közé rejtőzve megfigyeltelek. Bocsáss 
meg! Te reggel óta olyan ideges vagy. Annyira nyug
talankodtam, hogy öt perezre se mertelek magadra 
hagyni. Es én láttalak téged, Elym, édes, kedves 
Elym, ama visszataszító férfiak és nők közé be
ékelve és láttam azt a dőre, őrült játszmát, 
melyet az egész társaság figyelemmel kisért, mig 
halk suttogás moraja adta szájról*szájra a nevedet. 
Láttam, mikor eladtad a kis szivartartódat, ezt az 
előtted oly kedves, szinte véled összeforrt csecse
becsét... Oh Ely! Édes, édes Ely!

Es mély sóhaj kisérte a szeretett nevet, me
lyet a fiatal asszony szenvedélyes szeretettel ismé
telt. Ez a naiv szeretet, melynek fáj, hogy bál* 
ványképét sülyedni látja, de mégse meri azt 
szemrehányásokkal illetni, mélyen meghatotta és 
megszégyenítette a bárónőt és ő erőltetett víg mo
sollyal igyekezett e benyomást palástolni, hogy ba
rátnőjét lecsillapitsa.

— Milyen szerencse, hogy nem vettelek észre. 
Pénzt kértem volna kölcsön tőled és elvesztettem 
volna azt is . . . De különben nyugodt lehetsz, ez
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nem fog többé történni. Annyit emlegették előttem 
a játék izgalmait. Hát akartam egyszer én is — 
nem csak szórakozásból játszogatni, mint ahogy tet
tem eddig minden nap, hanem amúgy igazában ját
szani . . . De ez is ép oly unalmas, ostoba, mint min
den más . . . Csupán a szivartartót sajnálom . . .

Egy perczig habozott. — Emlékül kaptam 
valakitől, aki nincs többé az élők között . . . 
Hanem majd elmegyek holnap a kereskedőhöz.

— Hiába mégysz ! — szakitotta félbe Brionné. 
Már nincs nála.

— Már visszavásároltad? — kérdé Carls- 
bergné. Erről ráismerek az én Luizámra.

— Meg akartam tenni, szólt Brionné 
kan, majdnem suttogva, de valaki megelőzött.

— Más valaki? kérdé a bárónő, mig 
arcza rögtön gőgös kifejezést öltött. Valaki, 
ismerek és akit láttál?

— Akit láttam és akit ösmersz . . . .  
De nem merem megmondani a nevét, most 
hogy látom, minő szempontból Ítéled meg tettét. 
Pedig nincs jogod az illetőre haragudni. Mert 
ha beléd szeretett, te vagy az oka. Te oly vigyá
zatlanul oly — oly — hadd mondjam meg — oly 
kaczérul viselted magad vele szemben . . .

Aztán kis vártatva hozzátette:
— A  fiatal Hautefeuille Péter vette meg.
A  delek asszony szive hangosan dobogott,.

hal-

szep
akit
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midőn e szót kimondta. Ö ugyan is meg akarta 
gátolni Carlsbergnét abban, hogy tovább űzze ezt 
a bűnös és meggondolatlan kaczér játékot, de az 
a haragos felháborodás, mely barátnője arczán át- 
vonaglott, ama rettegő félelmet keltette benne, 
hogy túllő a czélon és az indiskrét szerelmesre rá
találja zuditani a harag ama szenvedélyes viharát, 
melynek kitöréseit gyakran volt alkalma Ely báró
nőnél tapasztalni.

Ezt pedig soha se tudta volna önmagának 
megbocsátani, mert folyton bántotta volna az a 
tudat, hogy gyöngédtelen tapintatlanságot, sőt mi 
több, árulást követ el e szegény ifjú ellen, kinek 
szerelmi titkára a véletlen rávezette.

De nem, nem a harag fellobbanása volt az, 
mely Hautefeuille Péter nevének hallatára biborra 
gyújtotta a báróné orczáit és vonásainak azt a sa
játságos kifejezést kölcsönözte.

Luiza, ki oly hosszú évek óta ösmerte, észreve
hette, hogy valami mély megindultság vesz erőt a szép 
asszonyon, mely azonban az imént fellázadt, sértett 
büszkeséggel semmi összefüggésben nincs. Es ez a fel
fedezés annyira meglepte, hogy a szó elakadt ajkán. 
Ely bárónő szintén nem válaszolt, úgy hogy mindket
ten egy ideig némán folytatták sétájukat. Egy ár
nyas pálmafasorba fordultak be, melyre a hold 
halavány fénye reszkető ezüstkorongokat rajzolt 
anélkül, hogy eloszlatta volna az éj sötétjét. — 
Brionné igy nem láthatta barátnője arczát, ha
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nem saját lelki zavara nőttön-nőtt, mig végre resz
kető hangon megszólalt:

—  Miért nem felelsz ? Azt hiszed, hogy köte
lességem lett volna meggátolni a fiatal ember cse
lekedetét? De már rád való tekintettel is úgy kel
lett tennem, mintha észre sem vettem volna. Vagy 
megsértettelek azzal, hogy kaczérsággal vádolta
lak? Hisz tudod, csak azért beszélek veled ilyen 
hangon, mert nagyra becsülöm jó szivedet.

— Te sértenél meg ? Te ? Hisz tudod, hogy 
arra nincs eset. . . Nem, nem vagyok megsértődve, 
hanem meg vagyok hatva, izgatott vagyok. . . Nem 
tudtam, hogy ő itt van, tette hozzá halkabban —  
azt sem tudtam, hogy ő látott a játékasztalnál, 
hogy tanúja volt annak, amit tettem. Te azt hi
szed, hogy kaczérkodtam vele?

Es minthogy e perczben a fasor végére ér
tek, a báróné megfordult. Szép arczán két nagy 
könycsepp pergett le lassan. Könyfátyolos szemé
nek tiszta kristályán át Luiza lelke mélyébe lát
hatott és amint annak tükörlapján meghökkenve 
olvasta azt a valóságot, amelyet az imént önmagá
nak sem mert elhinni, meghatottan felkiáltott :

— Ely, te könyezel?
Es megrémülve az előtte fenyegetőleg meg- 

nyilatkozó tragédia sejtelmétől, ijedten ismételte:
—  Te szereted őt, te szereted őt!
— Minek tagadjam most már? Igen, szere
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tem. Midőn elmesélted nekem, hogy ő mit tett az este 
és én újra meggyőződtem arról, a mit már azelőtt 
is sejtettem, hogy ő is szeret, a szivem mélyében 
fájó seb kezdett sajogni. Ennyi az egész! Tulaj
donképen örülnöm kellene ennek! ugyebár. Lám 
és engem lesújt e felfedezés. Oh, ha tudnád, minő 
körülmények közt ejtett engem rabul az a szerelem, 
tiszta szivből sajnálnál. Oh szánj meg engem, szánd 
meg a te szegény Elydet!

Es gyermeteg odaadással lehajtva szép fejét 
barátnője vállára, keserves zokogásban tört k i, 
mig Luiza e váratlan kifakadás hallatára fejét 
vesztve, mély szánakozó részvéttel, melyben gyanúra 
képtelen naivsága megnyilatkozott, szeretetteljesen 
csititgatta:

—  Az Istenért, Ely, kérlek, csendesülj le. 
Igaz, hogy nagy szerencsétlenség az egy férjes nőre 
nézve, ha oly szerelem ébred a lelkében és vesz 
erőt a szivén, melynek kielégítésére nincsen jo g a ... 
De ne kínozd magadat lelki íurdalásokkal . . .  és 
mindenekelőtt, ne hidd, hogy vádollak, hogy rosz- 
szalom a tetteidet. Amit az elébb mondtam, azt 
azért mondtam csak, hogy óva intselek, nehogy 
másnak nagy bánatot és fájdalmat okozzál . . .  Oh 
most már nagyon is jól tudom, hogy nem kaczér- 
kodtál. Tudom, soha nem engedted, hogy ő 
csak távolról is sejtse, minő érzelmeket keltett ben
ned. Es tudom azt is, hogy ő soha se fogja sej
teni és hogy te mindig az én szeplőtlen erényü,.
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édes Elym maradsz! No, mosolyogj hát rám ..  » 
Ne sírj . . . Csillapulj le. Hát azt semmibe veszed, 
hogy egy jó barátnőd itt van melletted, egy igazi 
őszinte barátnőd, aki megérti szenvedésedet.

— Aki megért engem ? felelt Ely báróné. Sze
gény Luizám. Te szeretsz, igen, tudom, nagyon 
szeretsz. Hanem, tette hozzá tompa hangon — csa- 
lódol, ha azt hiszed, hogy ösmersz. Aztán indulatom 
fellobbanással karon fogva a barátnőjét, merőn sze
mébe nézett.

— Hallgass meg! te azt hiszed, ugy-e? hogy én 
még mindig olyan maradtam, amilyen te vagy és 
amilyen hajdan magam is voltam, a te szeplőtlen 
tisztaságú Elyd . . .  Nos hát tudd meg, hogy az 
nem igaz ! Nekem volt már szeretőm. Ne szólj, 
hallgass! Ezt előbb vagy utóbb meg kellett tud
nod. Most tudod. Es az a szerető Hautefeuille 
Péter legbizalmasabb barátja; olyan testi, lelki ja  
barátja, mint amilyen jó barátnőm te vagy nekem 
több mint barátja , testvére, mint ahogy te vagy 
az én nővérem, a barátság és szeretet révén. Eŝ  
az a teher, a melynek létezését szerető szived sej
tette, itt van, itt . . .

Ely szenvedélyesen verte öklével a keblét. — 
És a súlya rettenetes, elviselhetetlen.

Vannak vallomások, a melyek oly orvosolha
tatlan és soha jóvá nem tehető dolgok körül 
forognak, hogy maga e vallomás bizonyos m.a- 
gasztos fenség glóriáját szövi, még erkölcsi buká-
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auk perczében is azok köré, a kiknek ajkáról 
feltört.

Hátha ha még ez a vallomás olyas valakinek aj
káról röppen el, kit oly forrón szeretünk, mint amily 
rajongással szerette Luiza gyermekkori barát' 
nőjét! A  szeretet mindent feledtető mámora fog el 
bennünket olyankor azzal a lénynyel szemben, ki 
vallomásával lelki nemességét bizonyitja ugyanakkor, 
midőn erkölcsi hanyatlásának kiderülése tőrszurás- 
ként járja át szivünket.

Ha néhány órával ezelőtt a monte carloi játék- 
barlang termében, ama számtalan világfiak egyike, 
kik az asztalok körül lebzselnek, a legcsekélyebb 
kétely sértő lehelletével merte . volna Carlsberg 
báróné becsületét sérteni és szavai Brionné fülé
hez jutottak volna: minő nagy lett volna méltat
lankodó felháborodása és minő fájdalom járta 
volna át a szivét . . .  A  fájdalom megmaradt 
ugyan és kinosan dúlta fel a lelkét örökre feled- 
hetlen benyomás lesújtó hatalmával, midőn Ely 
báróné e szavait, hallgatta; de a felháborodott 
méltatlankodásnak nyoma se volt ez érzésben 
és e megdöbbentő felfedezésre nem talált más 
feleletet, mint egy pár gyöngéd, bár feddő szót, 
melyeknek szemrehányásaiban is egész a bün- 
részességig elnéző és gyöngéd szeretet nyilatko
zott meg.

/

—  Édes Istenem, mennyit szenvedhettél! 
De mért nem mondtad el nekem mindezt előbb?
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Mért nem volt több bizalmad hozzám? Azt hitted 
tán, hogy kevésbé foglak szeretni, ha mindent tu
dok ? Nos hát, könnyits magadon, van elég bátor
ságom mindent hallani . , .

Es aztán azzal az égő, mohó tudásszomjjal, 
mely bennünket epeszt, ha azoknak botlásairól van 
szó, kiket szeretünk, mintha e kinos részletekben 
egy-egy enyhitő körülményre remélnénk akadni, mely
nek révén teljesebb és igazoltabb lehet a bünbo- 
csánatunk, hozzátette:

— Oh, az Istenért, Ely, kérlek, könyörgöm, 
oh mondj el mindent, mindent! De mindenekelőtt 
ama férfi nevét. Ismerem őt?

— Nem. Du Prat Olivier volt a neve. Két év 
előtt ismerkedtem meg vele Kómában, midőn ott 
töltöttem a telet. Az volt életemnek ama ideje, 
midőn legritkábban találkoztunk és midőn leve
lezésünkben is pangás állott be. Es ez volt éle
temnek ama phasisa, mikor tétlenségemben, el- 
hagyatottságomban és magamtól meg a világtól 
való undorod ásómban minden rosszra vetemed
tem. O követségi titkár volt a franczia nagykö
vetségnél. Es nagyon elkapatták, mert két nagy
úri hölgy szerelemre gyűlt iránta, oly annyira, hogy 
majdnem egész nyiltan vetélkedtek egymással a 
bírásáért. Az, amit most be fogok neked vallani, 
az nagyon csúf dolog, de még is úgy van. Gyö
nyörűségem telt benne, hogy mindkettőjük orra 
elől elcsípjem őt. Az ilyen fajta kalandokkal úgy
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jár az ember, mint ahogy az előbb a játék
asztalnál jártam ; azt hiszi, hogy szórakoztató 
izgalmak várnak majd rá, a miért mások gyönyö
rűségüket lelik bennük. Es aztán, szintúgy mint a 
játéknál, rájövünk, hogy a dolog untat, aztán csupa 
hiúságból meg makacsságból belemelegszünk a 
játékba, egy dőre küzdelem izgalmába — és igy 
lettem a szeretője. . . .  A  szeretője . . .  (e szót 
különös nyomatékkai tompa hangon ejtette ki), 
és én tudom csak, hogy soha nem szerettem 
nt. Makacsul, kétségbeesetten lovaltam bele ma
gamat ebbe a szerelmi viszonyba, olyannyira, 
hogy ő jogosan mondhatná, hogy én sóvárogtam 
a szeretetét, hogy én követtem el mindent, ami 
módomban állt, csakhogy magamhoz csábítsam 
őt. O ezt joggal mondhatja; én meg ismét
lem, hogy soha se szerettem őt. Es ő ? . . . 
O sajátságos jellemű ember volt és teljesen el
ütött a szerencsevadászok és nőkegyenczek rende
sen oly rettenetes aljas és durva typusától. 0  oly 
változó kedélyű, oly kameleonszerü volt és oly furcsa 
ellentétekből volt összegyúrva, hogy még most se 
tudom megmondani, vájjon szeretett-e engem . . . 
ügy-e te azt hiszed: álmodol és én most, midőn 
mindezt elmondom, teljes tudatával bírok annak, 
hogy minő megmagyarázhatatlannak és érthetetlen
nek tetszhetett a mi viszonyunk mindenkinek, aki nem 
ismerte őt . . . Még soha életemben nem találkoztam 
emberrel, ki annyira fel tudott volna izgatni, meg
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Oliviér, azzal az örökös kínos bizonytalansággal, a 
melyben folyton-folyvást tartott, bármint igyekeztem 
is rajta változtatni. Ma őrült szenvedély lázában égett, 
szerelmesen ellágyult és másnap, néha még ugyan 
az nap, egészen más szint öltött; gyöngédsége metsző 
gúnyba, bizalma gyanakvásba, szerelme kegyetlen
ségbe csapott át, a nélkül, hogy az ember e sajátságos 
kedély változás okát kifürkészhette volna vagy kétel
kedhetett volna mindenkori hangulata őszintesé
gében. És e bámulatos apály és dagály szerű hullám
zás nem csupán kedélyében, hanem nézeteiben és 
észjárásában is megnyilatkozott. Láttam őt könye 
kig meglágyulní, midőn egy alkalommal együtt te
kintettük meg a katakombákat és mire hazatértünk 
onnan, ép oly atheista nézeteket vallott, mint a fő- 
herczegem. Láttam: mint bűvölt el nagy társaság
ban húsz embert ékesszólásának és képzelmének 
varázsával és viszont láttam őt egész estéken át 
némán elmerengeni, a mikor egy szót se le
hetett kicsikarni belőle. Szóval nagy és kicsi do
logban egyaránt élő talány volt, a melynek rejté
lyeibe most a távolból jobban tudok behatolni. 0  
igen zsenge korban árvaságra jutva, nagyon bol
dogtalan gyermekkort élt, melyre aztánj korán de- 
illuzionált ifjúkor következett. Nagyon fiatal ko
rában sebesült meg a szive és romlott meg a 
lelke. Innen az a jellembeli állhatatlanság, ez a 
forrongó, végletek közt mozgó jellem, a mely mi
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helyt érdeklődni kezdtem iránta, valami ellenáll
hatatlan csáb erejével kezdett rám hatni. Ott
hon fiatal koromban előszeretettel lovagoltam 
a legszilajabban toporzékoló paripákon, melyeknek 
fékezését makacsul tűztem ki czélul. A  közöttünk 
fönnállt viszony jellemzésére nem tudok talá
lóbb hasonlatot, mint a lovas makacs küzdel
mét oly paripával, mely megkísérelte »to get the 
best of yon« mint ahogy az angolok mond
ják, azaz hogy lovasa fölé kerekedjék. Ismétlem, 
biztos vagyok benne, hogy nem szerettem őt, sőt tán 
gyűlöltem is.

Oly szenvedélyes tűzzel beszélt, hogy érezni 
lehetett, mily erős szálakkal fűződnek szivéhez e 
felébredő emlékek.

Egy perczig elhallgatott, aztán letépett egy 
kinyilt rózsát a közeli rózsabokorról, melynek szir
mait idegesen vonagló ajkai tépegették, mig Brionné 
mély fájdalommal sóhajtott fe l:

— Édes Istenem. Még ezt a szenvedést is rád 
mérte a sors, hogy midőn a házas életen kivül 
keresed a boldogságot, ép erre az emberre, erre az 
önző, durva, szeszélyes szörnyetegre kellett 
akadnod.

— Nincs jogomban őt elitélni, folytatta Carls- 
bergné. Ha én máskép viselkedtem volna, tán meg
változott volna őis. De ő ép az Achilles-sarkamat 
érintette. Én le akartam őt lánczolni, meg
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akartam fékezni, le akartam győzni és a leg- 
rettenetesebb fegyverhez fogtam, féltékenységet kel
tettem benne. . . Mindez sok keserűség lánczolatát 
szülte, melyeknek részletes felsorolásától megkímélem 
gyöngéd szivedet. Kínos volna nekem újra fölidézni 
a régi emlékeket és aztán nem is olyan fontosak. Elég 
az hozzá, egy szép napon, néhány heti haragot követő 
szerelmes fellobbanás után, mely alkalommal Olivér 
az eddiginél gyöngédebb szeretetet tanúsított, a 
minőre addig képesnek se tartottam volna — Oli
vér hirtelen elhagyta Rómát, minden további ma
gyarázat nélkül. Egy szóval se búcsúzott el tő
lem, egy sor írást se hagyott hátra számomra. 
Azóta nem láttam őt többé. Hirt sem hallot
tam róla, mig végre most télen beszélgetés 
közben véletlenül megtudtam, hogy megnősült. 
Ennyi az egész.

Ely elhallgatott, és hangja ellágyulásán meg
látszott, mennyire különböznek az imént felidé
zett emlékek azoktól, melyek most rajzanak fel 
lelkében.

—  Ezek után meg fogod érteni, hogy minő kü
lönös érzés fogott el, midőn alig két hónapja, Chézy 
engedelmet kért arra, hogy bemutassa nekem 
neje barátnőjének a fivérét, ki mint lábbadozó 
beteg tartózkodik Cannesban és ki különben nagyon 
szeretetreméltó, bár kissé zárkózott természetű 
ember. Neve Hautefeuille Péter. Ezt a ne
vet sokszor hallottam Olivier ajkairól, midőn a

BOURGET-CSERHALMI : VEGZETES IDYLL.
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viharos jeleneteket követő szélcsend óráiban hossza
san és bizalmasan el-elbeszélgettünk. Hanem előbb 
kell, hogy fogalmat nyújtsak neked annak a furcsa 
embernek még egy különös személyes sajátságáról, 
csevegésének bóditó vonzerejéről és ^rról a rend
kívüli varázsról, melyet beszédje rám gyakorolt. 
Annak a zárkózott, talányszerü embernek vol
tak perczei, midőn lelkének kapui teljesen fel
tárultak, és szive tartózkodás nélkül megnyílott.

Olyankor mintegy szemem láttára élte át 
újra hangosan az egész életét, én meg növekvő 
érdeklődéssel hallgattam párját ritkító előadását. 
Ilyenkor oly kérlelhetlen éleslátást tanúsított má
sokkal és önmagával szemben, hogy néha sze
rettem volna hangosan sikoltani, mint valami 
fájó sebészeti műtét alatt és ugyanekkor szi- 
vettépő feszült érdeklődés bypnotikus hatalmával 
bilincselte le figyelmemet. Midőn önmagáról be
szélt, egész brutális és egyszersmind gyengéd 
leplezetlenségében tárta fel előttem gyermek és 
ifjúkorát és oly plasztikusan tudta azt festeni, 
hogy egyes emberek, kiket csak az ő elbeszé
lései révén ismertem, még most is oly elevenen 
állnak előttem, mintha személyesen ismertem volna 
őkec. Es ő maga! Minő sajátságos tökéletlen és 
fenkölt, nemes és elaljasult, érzékeny és rideg lé
lek volt az ő lelke, mintha csupa szennyből, 
desillusionálásból, csirájában elfojtott törekvések
ből, idétlen korcsszülött érzelmekből volna össze
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gyúrva. És im e! Érmek az embernek, ki megve
tette a családját, ki fitymálva beszélt a hazájá
ról, ki mások tetteit, valamint a saját cselekedeteit 
mindig a legaljasabb motívumoknak tulajdonította, 
ki tagadta az Istent, az erényt, a szerelmet; ennek az 
erkölcsi anarkhistának, ki sok tekintetben hasonlí
tott az én férjemre, egy szent hite, egy vallása, 
egy kultusza volt: hitt a barátságban, — persze a 
férfiak barátságában, mert ő tagadta azt, hogy 
nőknél is előfordulhat ez az érzelem. O nem ismert 
téged, kedves Luizám!

O azt állította, — szorul szóra emlékszem arra? 
a mit mondott, — hogy két férfi közt, kik egymást 
kiismerték, kik együtt éltek, gondolkodtak és 
szenvedtek és kik szeretve tisztelik egymást, oly 
mély, oly büszke, oly magasztos szeretet fejlődik 
hogy semmi más érzelem hozzá nem fogható. És 
azt is mondtr, hogy ez az érzelem az egyedüli, a 
melyet ő tiszteletben tart, az egyetlen, a melyen se 
az idő, se az események nem változtathatnak. Elis
merte, hogy ez a barátság nagyon ritka, de hogy 
mégis tud rá esetet; sőt, hogy őt magát ily valódi, 
benső barátság fűzi össze egy ifjúkori pajtásával, 
és akkor aztán Hautefeuille Péter képét ecsetelte 
előttem! Ilyenkor hangja, tekintete, arczkifejezése, 
szóval egész lénye megváltozott, valahányszor tá
vollévő barátjának emlékét idézte vissza lelkében. O, 
az a gúnyos szkeptikus, a legmélyebb megilletődés és 
kegyelet hangján beszélte el nekem első találkozásuk,

6*
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fejlődő barátságuk, gyermekkori szünidejük naiv 
részleteit. Beszélt arról az ifjúi lelkesedésről, mely 
mindkettőjüket arra bírta, hogy 1870-ben katoná
nak beálljanak, a háborúról, az együtt átélt veszé- 
ilyekről, közös németországi fogságukról. Es vége- 
hossza se volt a dicséretnek, midőn barátja lelki 
tisztaságáról, érzelmei gyöngédségéről, jellembeli ne
mességéről emlékezett meg. Mondtam már, hogy 
az az ember rejtély volt előttem; de legrejtélyesebb 
volt ő a bizalmas visszapillantás ily óráiban, a 
midőn meglepetten, szinte meghökkenve tapasztaltam 
ama bámulatos anomáliát, hogy e kiábrándult, fá
sult kedélyben, e kopár, terméketlen talajban, oly üde, 
ifjú, ritka érzés dús virága felfakadt, a mely — Olivier 
paradox állításai daczára, nem találok rá magaszta- 
lóbb hasonlatot — a mi barátságunkra emlékeztetett.

—  Köszönöm, felelt Brionné. Ez a kijelen
tés végtelenül jól esett. Mert az imént, midőn hall
gattam szavaidat, rád se ismertem, azt hittem, 
hogy valami idegen az, ki hozzám szól. De most 
megtaláltalak újra, egész szelíd, szeretetteljes jósá
gos valódban.

— Jóságos ? szólt a báróné, tagadólag intve a 
fejével. E q nem vagyok jó. Bizonyítja az, hogy mihelyt 
Chézy kimondta Hautefeuille Péter nevét, egyet
len egy pokoli gondolat rabja lettem. Te annak a 
puszta hallatától is irtózni fogsz. En tán drá
gán — igen drágán fogom megfizetni. Olivier hirtelen 
elutazása és későbbi nősülése virágzásra fakasz-
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tóttá a gyűlölet bennem fészkelő csiráját. És akár 
hiszed, akár nem, nem tudtam elviselni azt a gon
dolatot, hogy az az ember, ki oly csuful a fakép
nél hagyott, most másutt boldog, békés, nyugodt 
legyen, hogy ő uj boldog életet kezdett és én még bosz- 
szut se állhassak rajta. A  gonosznak sötét, mély 
örvényei támadnak néha az emberi szívben, ha 
ez a külső pompa és fény közepett kétségbe
esetten vivődik titkolt boldogtalanságával. Túl
ságos sok lelki szenvedés megrontja az erköl
csöket és elfajit. Midőn megtudtam, hogy 
Olivier legbizalmasabb barátjával hoz össze a vé
letlen, csupán a bosszú, rettenetes, biztos, ügyesen 
kieszelt bosszú lehetősége lebegett előttem. Mind
kettőnk életútja! örökre elváltak. Ő bizonyára 
már el is felejtett rég. De azért egy perczig sem 
kételkedtem abban, hogy ha barátja szerelmét 
megnyerném és az tudomására jutna, szivének leg
érzékenyebb és legrejtettebb pontján sebet ütne rajta 
e hir. Azért egyeztem bele, hogy Chézy bemutassa 
nekem Hautefeuillet; azért kaczérkodtam vele —  mert 
elismerem, hogy kaczérkodáson kezdtem eleintén. Oh 
Istenem, mily közel áll hozzá mostani magavisele- 
tem ! . . . És mégis mily távol . . .

— És Hautefeuille tud erről a te viszo
nyodról ?

— A h ! most érinted szivem legfájóbb sebét, 
szólt Carlsbergné. Nem, ő nem tud róla, valamint 
sejtelme sincs az élet aljas valóságairól. Hisz ép
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lényének ez üdesége, szivének mesterkéletlen egy
szerűsége, melynek dicséretével a másik nem tudott 
betelni, lelki ifjúságának varázsa ébresztette fel 
mély érdeklődésemet e gyermek iránt, kivel oly ke
gyetlen játékot akartam űzni. Te, a ki mindig 
úgy ereztél és azt érezted csak, a hogy és amit 
érezned kellett, sohse fogod megérteni, minő meg
lepetés az, ha az ember hosszú éveken át elfoj
totta magában saját lelkesedésre kész, bizalmas, 
jobb énjét —  és egyszerre ez az En váratlanul 
felébred. Azt hitted, hogy sohse fogsz többé* szeret
hetni ; rossznak, ridegnek, könyörtelennek, kérlelhe
tetlennek hitted önmagadat, mert akartad, hogy ilyen 
légy; és ime a feltámadás csodája történik egy ifjú 
szivvel való érintkezés varázsvesszeje alatt. Es e 
szív  oly igaz, oly ifjú, oly hivő, hogy ha azt meg
csalnád, ép oly bűnt követnél el, mintha egy ár
tatlan gyermeket csalnál meg. Oh, ha te is ismernéd 
őt, úgy amint én őt ismerem! Ha te napról napra, 
óráról órára hajoltál volna e lélek virágának szűzi 
kelyhe fölé, mind jobban megszeretve, mindjobban 
becsülve őt, lelki szépségének minden uj megnyilat
kozásánál . . . Soha kétely, soha bizalmatlanság, soha 
kicsinyesség árnya nem dúlja fel e lelket, mely 
megőrizte üde naivságát. Szemében nem léte
zik a rósz, nem ismeri, nem látja azt sehol. 
Alig beszéltem vele háromszor és már is értettem 
mindazt, a mit Olivier róla mesélt, mindazt, ami 
római csevegéseink alkalmával majd tamáskodó
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hitetlenséget, majd hosszúságot keltett bennem. 
Most magam is éreztem azt a mély tiszteletet 
— azt a bámuló hódolatot, melyet ez az ifjú 
nyiltszivü őszinteség Olivierben saját vallomásai 
szerint keltett. Es a lelkemet elbűvölő varázszsal 
egy oly érzés párosul, melyet le nem irhatok, 
mért mámorába mondhatatlan sok keserűség ve
gyül. Mindazok a szines szép szavak, a melyek 
Olivier ajkairól elröppentek, mihelyt barátjáról tett 
emlitést, az első napon felelevenedtek emlékemben; 
és minden uj találkozásnál be kellett ismernem : 
mily igaz, mily jogosult, mily jellemző volt minden 
szava. Ez az Olivier, kinek neve soha ajkainkra 
nem került, kiről Péter nem is sejti, hogy én is
merem, árnyként lebeg mindig közöttünk. Elem
ién gyönyörrel élveztem azt a meglepő tényt, 
mint feledkezem meg sóvár bosszúvágyamról 

ifjú lélekkel szemben, melynek fiatalos, üde,ez
zamatos lehelletét magamba szivtam teli tüdő
vel, mint a hogy most beszivom e virág illatát.

E szavakkal ajkaihoz emelte újra a rózsát, 
melynek szirmait barapdálta; aztán szomorún, gyön
géden, szenvedélyesen folytatta:

— Aztán pedig felűditett, mint a sivatag 
homokja közepeit felfakadó kristál) forrás. Oh ha 
tudnád, hogy fáraszt, hogy untat, hogy terhel ez a 
világ, a melyben én élek! Hogy megsokalltám már 
a léha fecsegéseket, melyek majd ama reggelik kö
rűi forognak, melyeket Marsh Dickie adott a
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nagyherczegeknek hajkorája feáélzetén, majd azok
ról a bezigue játszmákról szólnak, melyeket 
Navagero játszik királyi herczegekkel ; majd meg 
Chézynek és a tanácsait követő féliuczat czi- 
meres kéj vadásznak tőzsdevállalatait kürtöük világgá. 
Oh ha tudnád, mennyire terhemre vannak e hiú 
világ legjobbjai és legelőkelőbbjei és milyen ke
véssé törődöm én azzal, vájjon Bonaccorsi márkiné 
el fogja magát határozni arra, hogy Corancez vi
comtehoz nőül menjen. Hogy undorodom ama meg
számlálhatatlan pletykától és rágalmaktól, melyek 
Cannes kétszáz nyaralóiban pattannak bimbóba a five 
oclock theák alkalmával. Nem is szólva arról, hogy 
minő pokol az otthonom, mióta férjem azzal a gyanu- 
pörrel él, hogy én Marsh Flossienak Verdierrel való 
egybekelését pártolom . . .  Es midőn ez üres hiúság
ból és unalomból, dőreségekből és léhaságokból össze- 
szürt légkörben egyszerre egy lényre bukkantam, 
amely ép oly egyszerű mint mély, ép oly igaz 
mint romantikus, egyszóval archaikus, mint a hogy 
én őt elkereszteltem, ez mámoritó kéj oazisa' volt 
a sivatagban . . .  Es aztán elérkezett az a perez, 
midőn — nem valami önkénytelenül elejtett szó, 
se közbejött váratlan esemény, se valami vigyá
zatlan mozdulat hozzájárulásával, nem csupán egy 
véletlenül felfogott szempillantása révén megtud
tam, hogy szeretem őt és hogy ő engem is sze
ret! Azért vonultam vissza nyolez napra Monte- 
Carlóba! . .  . Féltem! . . . még most is félek! .  ,.
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Féltem önmagamat--------egy kicsit ! . . Mert na
gyon jól ismerem magamat. Tudom, hogy ha egy
szer a szenvedély meredek lejtőjére eljutok, 
nem vonok meg a szeretett férfitől semmit ; nem 
fogok fukarkodni semmivel; akkor visszatarthat- 
lanul bukom a mélységbe. Szivemet fogom oda
adni neki örökre, egész éltemet fogom összponto
sítani e szerelemben és ha aztán az a szerelem 
egyszerre véget találna érni . . .

Nem fejezte be ezt a mondatot, de barátnője 
sejthette, minő kínos perspectiva nyílik előtte, mi
alatt halkabban folytatta.

— Oh és félek miatta is. Oh minő kin az,
hogy azt kell mondanom magamban: ő oly ifjú, 
oly érintetlen tiszta. Es úgy hisz bennem ! . . Ha 
tudná ! . . Ebből láthatod legjobban, mennyire vál
toztam; még hat héttel ezelőtt egy gondolat bán
tott csak: »Hogy tudassam én Du Prat tál, hogy
ismerem a barátját ?« Es most tiz évet adnék érte 
az életemből, hogy ez a két ember soha össze 
ne kerüljön vagy hogyha találkoznak is, hogy a 
nevemről említés ne essék . . . Érted m ost, mért 
szökött a köny a szemembe, midőn elmondtad ne
kem, hogy ő mit tett ma este*̂ ? Arra a puszta gon
dolatra, hogy ő látta, mivel töltöm az időt, mig távol 
vagyok tőle, égő szégyen fogott el. Képzeld el hát. 
mi lenne, ha ő a többit is tudná.

—  Es mit fogsz tenni ? kérdé Brionné fájdalmas 
hangon. Ez a két ember előbb-utóbb összekerül,
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és akkor rólad lesz szó. —  És ha Olivier 
tényleg annyira szereti ezt a barátját, mint ahogy 
te mondod, mindent el fog mesélni . . .  — Hall
gass rám, folytatta kulcsolt kezekkel könyö
rögve, hallgasd meg azt, a mit a leggyöngédebb,. 
a legodaadóbb szeretet sugall . . . Lásd, nem 
hivatkozom a kötelesség szavára, nem a világ véle
ményére, nem férjed bosszújára. Értem, hogy mind 
ezt lábbal taposnád, és romjain a boldogság ölébe 
sietnél, mint ahogy egyszer már megtetted. De boldog
ság ez? Nem lehetsz boldog e szerelemben ily nehéz 
titok súlyával lelkeden. Megfulaszt a hallgatás. 
És ha szólni találnál . .  ! Ismerlek . . . bizonyára 
már azon a ponton voltál, hogy szólj, hogy bevallj 
neki mindent, mint most nekem. De ha szólsz 
neki. . . !

—  Ha szólnék, nem látnám őt soha többé, 
felelt Carlsbergné. Oh, ha ez a biztos meggyőződés 
vissza nem riasztana!

—  Nos, hát légy erős mindvégig. Ha volt erőd 
nyolcz napra távozni Cannesból, legyen annyi erőd, 
hogy véglegesen távozzál. Nem leszesz egyedül, veled 
megyek, támogatlak, melletted leszek. Igaz, hogy szen
vedni fogsz, de mi ez a szenvedés ahhoz képest, ha 
elgondolod, minő rettenetes lenne az, ha a dolgok oda 
fejlődnének, .hogy te lennél neki mindene és ő volna 
számodra az egész világ és ő akkor tudná meg,, 
véletlenül, hogy te barátjának a szeretője voltál.

— Igazad van, felelt a báróné megtört han



gon . . .  Későn találkoztunk.. ,  Csakhogy nagyon nehe
zünkre esik egy igaz érzelmet kitépni a szivből, ha 
évek hosszáig csupán hiú élvek, üres szórakozá
sok és szánandó nyomorúság — mindig csak 
nyomorúság —  jutott ki osztályrészül.

Aztán keserűen, majdnem dühösen kiáltotta:
—  De lesz rá erőm! Akarom! Akarom!
Aztán hozzátette:
—  Oh minő szánalomraméltó az ilyen élet.
Es mig a kétségbeesés e sikolya röppent el

ajkairól, feltekintett az égre; de tekintetében más 
kifejezés ült mint az elébb, midőn megkezdték a 
sétájukat. A  hold ezüstös sugárözönében ez a szép 
arcz a harag szilaj felháborodását tükrözte, mely a 
csillagok, a hegyek, az egész természet érzéketlen, 
derűs nyugalma ellen fellázad. Aztán hallgatagon 
folytatták sétájokat az aloék és pálmafák, a bal
zsamos illatú rózsák és a narancsfák sötétlombo- 
zatu sűrűsége közepett. Elyt a fájó lemondás kegyet
len elhatározás némitotta el. A másik pedig önma
gában egyre azt hajtogatta:

— Megmentem őt akarata ellenére is!
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III.

Sire Corancez — igy nevezte Carlsbergné 
kicsinylőleg a ravasz Provencalt, nem volt az az 
ember, a ki elhanyagolná egy fontos ügynek még 
a legparányibb részletét is, ha ez egy furfangosan
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kieszelt terv megvalósításához csak félig-meddig is 
hozzájárulhatott. Apja, a szőlősgazda, azt szokta mon
dani, ha fiáról volt szó. . ,  »Marius ? Sohse aggódjatok 
miatta: Eókával béllelt gyerek az ám «!

Ugyanabban a perczben, midőn Ely báróné a 
Brionvilla kertjének magányos fasoraiban bele
kezdett fájdalmas vallomásaiba, ez az ügyes 
ember fölkereste Hautefeuillet a pályaudvaron, 
betuszkolta a vasúti kocsiba és épen Marsh 
Dickie és Cbézy között kiszemelve egy üres 
helyet számára, oly ügyesen vezette a társalgás 
fonalát, hogy még mielőtt Nizzába értek volna, 
a vendégszerető amerikai már felszólította Pétert, 
hogy tekintse meg másnap reggel a cannesi révben 
kikötött »J e n n y« nevű bajkoráját. Ezt a láto
gatást — Így fogadta Miss Florence kötelező szóval 
— nyomban követi majd a yachtparthiera szóló 
meghívás. Vájjon elfogadja-e Péter a meghí
vást? Vájjon rááll-e, hogy tanúnak szerepeljen 
e titkos esküvő ünnepélyes szertartásánál, miután az a 
hosszunevü velenczei abbé, Don Fortunato Lagu- 
mina, készségesen magára vállalta, hogy* az egyház 
áldását adja a felbonthatatlan frigyre, mely az Isten
ben boldogult Bonaccorsi Francesco millióit és a 
Corancez család örökösének kétes czimerét egymás
hoz füzendi. Rövid néhány órai ideje voltosak, hogy 
barátját ez elhatározásra bírja.

De ő nem kételkedett a sikerben és másnap 
reggel féltizkor oly üdén, frissen és vígan szapo-
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rázta ruganyos lépteit a Juan öbölt Cannestól 
elválasztó domb lejtőjéu, mintha a múlt éjszaka 
nem is az utolsó vonattal jött volna meg Monte- 
Carlóból. Hautefeuille ugyanis ama szállodák egyi
kében ütötte fel téli szállását, melyek megszámlál- 
hatlan ablakaik bosszú sorával terpeszkednek, e 
magaslaton melyet a cannesi lakók a nagyhang- 
zásu »California« névre kereszteltek.

Ez a reggel ama üde napsugaras és enyhe 
tengeri szellőtől átlengett reggelek egyike volt, melyek 
a partvidék telének megadják bűvös varázsát. 
A  sürü bokrok mentén és a terraszok szegé
lyein ezrével nyilottak a rózsák. A  nyaralók hófehér 
vagy tarkára festett homlokzataikkal kandikáltak 
ki a pálmák, araucaria fenyők, aloek és bambu
szok zöld függönyfátyola mögül. A  domb alján 
a Croisette félsziget keskeny földnyelve nyúlt el a 
szigetek irányában.

Fenyőfáinak sötét lombsürüsége, mely közül a 
nyaralók kaczéran fehérlettek, éles körvonalakban 
domborodott ki az ég halovány azúrjának és a 
tenger szinte feketébe játszó, sötétkék tükrének kere
téből és Corancez derűs jó kedvben haladt a 
hegynek.

Illatos kis ibolyabokréta virult kabátjának 
gomblyukában; maga a kabát pedig a legkifogástala- 
nabb remekmű volt, melyet előzékeny szabó valaha 
szabott ki puffra egy csinos, délczeg, gazdag par- 
tbiera vadászó, gentry gyereknek; picziny lábaihoz fe
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szesen simult a divatos sárga czipő; sürü, sötét haján 
széles karimáju szalmakalap kaczérkodott; mosolygó 
ajkai közül hófehér fogsora villant elő és fénylő, 
göndör, illatos, jól gondozott szakálla pompásan 
festett egészségtől duzzadó arczához. Kéjes boldog
ság töltötte el lelkét és e boldogság testi, érzéki 
gyönyörűség volt, melyet állati énje élvezett.

Teli tüdővel magába szivta ezt az isteni verő- 
fényt, ezt a virágillattal terhes tengeri szellőt, ezt 
az enyhe levegőt, mely úgy kábit, mint a tavaszi 
fuvalom csókja. Gyönyörködött a sugaras tájban, 
saját ifjúságában, egészségében és erejében, mig 
számitó lelke azt latolgatta agyában: vájjon siker
rel fogé járni e látogatása.

— Ha tudná, hogy Carlsbergné is ott lessz, 
akkor kétségkivül elfogadná. Megmondjam-e neki ? 
Nem! Ha én mondanám, ez gyanút keltene 
nála . . . Hogy reszketett tegnap a karja az enyém
ben, akárcsak a kocsonya, mikor megemlitettem 
a szép Ely nevét! . . . Eb, bizzuk a jó szerencsére .. .  
Marsh vagy a húga majd csak szóba hozzák, 
azért amerikaiak. Azoknak a szokása az, hogy han
gosan világgá kürtőinek mindent, amit csak gon
dolnak és akarnak és ők ezzel mindig boldo
gulnak. Es ha elfogadja? Tanácsos és okos dolog-e 
vájjon, hogy még egygyel több tanunk legyen. 
Mindenesetre, minél több ember lesz beleavatva a 
nagy titokba, annál hamarább fog Navagero meg- 
juhászodni^ ha egyszer megérkezik a titok kiderülé-
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nevezni, miről három asszony tud. Carlsbergné 
mindent el fog mesélni Brionnénak. Azután ? 
Marsh Flossie töviről hegyire elmondja majd az 
egészet a fiatal Verdieraek. Azután? Hautefeuille 
mindnyájunk közül a legmegbizhatóbh. . . Csodálatos, 
milyen keveset változik némely ember. Ez a 
fiú, akit alig láttam, mióta kiléptünk az isko
lából, még most is ép oly együgyü, ép oly 
mesterkéletlenül egyszerű, mint akkor, midőn apró- 
cseprő gyermek-bűneinket meggyóntuk a derék 
Taconet abbénak . . . .  Az élet tapasztalatai nem 
tanitották őt semmire. Nem is sejti, hogy a bá
róné körülbelül ép oly szerelmes beléje, mint jó 
maga a szép asszonyba . . .  Itt az asszonyon 
lesz a sor, hogy szerelmi vallomást tegyen . . . 
Hej, ha én súghatnék egy-két szót a báróné fülébe. 
No, de bizzuk azt a természetre! Az Eszakvidékörö
kös ködében tán képzelhető az az eset, hogy asszony 
megkívánjon egy fiatal embert és hősies lemon
dásban megszánja azt magától; de itt a Riviéra tüzes 
napja alatt, a mámoritó illatú virágok buja pom
pája között? Soha! ! . . Na, de most itt vagyok a 
szálloda előtt. Ejnye, heh alkalmas volna ez a 
kaszárnya bizalmas légyottokra. Annyi ember jár 
itt ki és be, hogy egy hölgy tízszer is besuhanhatna 
a nélkül, hogy észrevegyék.

A  Pálma szálloda — ez a biblikus név, me
lyet az épületet övező keleti pompájú kert igazolt
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ékeskedett ugyanis csillogó arany betűkben a szál
loda homlokzatán — az ut egy kanyarulatánál 
terpeszkedett. Kiszögellő' hatalmas hamuszürke 
kőtömbjét feltűnő pompájú óriási domborművek 
diszitették. Hatalmas, kőből faragott nőalakokat 
ábrázoló oszlopok tartották a széles erkélyeket és 
a terraszok hornyolt pillérek márvány tömbjein 
nyugodtak. Hautefeuille egy szűk kis szobát 
lakott e nagy nemzetközi szállóban, a hova
orvosa utasította. És ha tegnap esti érzelgős 
merengése a monte-carlói kaszinó pamlagán, szinte 
összeférhetetlennek látszott környezetével; úgy még 
nagyobb és naponta megismétlődő ^paradoxon volt 
ez óriási kozmopolita méhkas egyik szerény és 
köznapi czellájában való tartózkodása. Oly visz- 
szavonult életet élt ő itt is ; annyira bele
szőtte-fonta magát illúzióinak tarka hálójába; 
annyira belemerült álmainak nem e földről 
való légkörébe, mintha körötte, alatta és fölötte 
nem is zúgott és morajlott volna az ideges és 
izgatott férfiak és nők hullámzó áradata, kiket 
a farsang ide szokott csőditeni. Corancez derűs 
iróniája még ma reggel is bőséges anyagot talált 
volna a csufolkodásra, ha a nehézkes épület tömör 
köveinek egyszerre bűvös varáis folytán átlátszóra 
vált hasábjain át dél vállalkozó szellemű fia látta 
volna, mint gubbaszt iskolás éveinek hajdani társa 
Íróasztalára könyökölve és mint bámul merőn, mint
egy hypnotizálva, arra a kis aranyszelenczére, a-e-
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lyet az előtte való este magához váltott. Bs ezt 
a gúnyt csodálkozó megszeppenés váltaná fel, ha 
e szerelmes ifjú gondolatainak fonalát követhette 
volna, kinek lelke a szerencsétlen vétel óta mar- 
dosó lelki íurdalások lázában ég, ama kinos lelki
furdalás lázában, mely minden félénk és hallgatag 
szenvedély tragikuma.

A  nyugtalan aggodalom, a lelkifurdalás és 
vergődő gyöngéd érzés e kinos válsága már tegnap 
este a vonaton vette kezdetét a szerelmes ifjú lel
kében, midőn az egész társaság, melyet Corancez 
maga köré csoportosított volt, visszatért Monte-Carló- 
ból. Chézy egy véletlen megjegyzése keltette fel lelké
ben e tépő aggodalmat.

— Igaz, hogy Ely báróné tegnap este száz
ezer frankot vesztett és hogy az egyik kontrázójának 
eladta a gyémántjait, hogy folytathassa a játékot?

— Lám, Így Íródik a történelem, felelt erre 
Corancez. En ott voltam Hautefeuille barátommal. 
A  báróné elvesztette azt, a mit az elébb nyert — 
ennyi az egész és aztán eladott valami aprócseprő, 
száz louisd'or értékű arany csecsebecsét: valami 
szivarkadobozt, ha jól tudom.

— Azt a kis drágaságot, mit magával szo
kott hordani?

— No hiszen, nem kívánom neki, hogy a fő- 
herczeg megtudja ezt a kis történetet. Bármilyen 
demokrata hajlamú is, nagyon szigorú az illem 
dolgában.

BOURGET-CSERH ALM I .* VÉG ZETES ID YEE. 7
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— Szeretném tudnia ki súgná ezt be neki! 
szólt Oorancez.

— A  főherczeg szárnysegédje, felelt Chézy fon
toskodva, az a gaz Lambach. Az mindig a báróné 
körül leskelődik és mindenbe beledugja az orrát. 
És ha majd a csecsebecsét nem fogja többé látni 
a szép Elynél, a főherczeg rögtön értesül róla.

. —  Majd visszavásárolja a báróné holnap reg
gel. Hisz Monté Carlo tele van ilyen derék üzlet
emberekkel. Ok az egyetlenek itt, a kik hasznot 
húznak Monté Cáriéból.

Abban a perczben, midőn e beszélgetés csen
gett Hautefeuille fülében, melynek minden szava 
fájdalmas visszhangra lelt szivében, egyúttal érezte 
azt is, hogy Bonaccorsi márkiné tekintete rajta függ, 
azzal a fürkésző kíváncsisággal, mely a félénk szerel
mesek lelkét járja át, mert titkuk szentségtörő szel
lőztetését olvassák benne.

A  beszélgetés más tárgyra tért át; hanem 
ez a néhány elejtett szó és Bonaccorsi márkiné 
szemeinek sajátságos kifejezése megtették a hatá
sukat. Olyan kinos lelkifurdalás vett rajta erőt, 
akárcsak smokingjának belső zsebe fölhasadt volna, 
hogy feltárja a bámész társaság hivatlan szeme előtt 
a félve rejtegetett drágaságot.

—  Vájjon meglátta-e a márkiné, hogy én 
vettem meg azt a szelenczét? igy tépelődött magá
ban, mig lázas borzongás futott át egész valóján, és 
ha meglátta, vájjon mit gondol?
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Aztán, midőn az olasz nő Marsh Florence-al 
folytatott suttogásába elmerülve, teljesen megfe
ledkezni látszott újra az ő léteiéről, megkönnyeb
bülten sóhajtott fel.

— Nem, nem, álmodtam ! Agyrémek gyötörnek ; 
lehetetlen, hogy meglátta volna. Hisz én jól meg
néztem előbb, hogy kik vannak közelemben . . . 
Nem, nem tévedtem. O csak egész öntudat
lanul, minden czélzat nélkül nézett rám, a mint az 
nála szokás, azzal a sajátságos merő tekintettel, 
melynek nincs semmi mélyebb jelentősége . . . Á l
modtam . . .  De az nem volt ám álom, a mit a 
többiek beszéltek . . . O h ! Ez a szivarka-szeltjncze ! 
O holnap vissza akarja majd váltani. Rá fog 
akadni arra a kereskedőre, és az az ember majd 
megmondja neki, hogy már túltett rajta. Megadja 
neki a személyleirásomat. . , Ha rám talál is
merni a leirás szerint !. . .

E gondolatra a hideg borzongott át újra 
egész valóján. Egy hirtelen támadt lelki halluczináczió 
felczikázó villámában látni vélte a Helmholtz villa 
kis fogadó termét — igy keresztelte a főherczeg 
kis cannesi nyaralóját a nagy tudós tiszteletére, 
ki hajdan tanára volt. —  Es a szerelmes ifjú maga 
előtt látta Ely bárónőt, amint ott ül a kandalló 
melletti karosszékben, abban a myrtuszöld szalag
csokrokkal diszitett, fekete csipkeruhában, mely va
lamennyi ruhája között legjobban festett az arczához. 
Látta azt a barátságos, kis. termet a »five o’clock
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tea« órájábaD, kényelmes bútorával, illatos virágok
ban bővelkedő vázáival, nagy álló lámpáival, me
lyekre halvány színárnyalatú ernyők fényttompitó 
fátyola borult. Es látta önnön magát, mint lép be 
a terembe és mint találkozik egy másik szempár rá- 
szegződő tekintetével, melyből — most már nem dőre 
hypotézis, hanem biztos meggyőződés révén — azt 
olvassa, hogy Carlsbergné előtt nem titok az már, 
amit tenni merészkedett. Ez a gondolat oly kíno
san érintette, hogy álmodozásaiból hirtelen a va
lóra téritette vissza.

— Eh, ez is csak dőre álomkép, mely a falra 
festi az ördögöt, mondotta magában, de mindamellett 
igaz marad az, hogy nagyon meggondolatlanul 
sőt mi több, nagyon indiscretül cselekedtem. 
Nem, volt rá semmi jogczimem. Először is rajta 
kaphattak volna, másodszor pedig kompromittál
hattam volna azzal a bárónét. Mert ha maholnap 
valakinek eljár a szája, úgy hoey kitudódik a do
log és a főherczeg utána találna járni . .  .

Es egy villám gyorsasággal lelkén átczikázó uj 
vizió Ferencz-Henrik főherczeget mutatta neki, amint 
haragosan villámló szemekkel áll még a báróné előtt. 
Látta a szeretett nő imádott szép szemeit könyben 
úszni.

Ismét egy szenvedéssel több a rováson 
és a bűn őt terheli, őt, aki gyönyörrel ontaná 
cseppenként a vérét, hogy e többnyire oly szo
morú szempár felderüljön, hogy e keserűn össze
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szorított ajkak egyetlen egyszer boldog mosolyra nyíl
janak. E tudat sorvasztotta lelkét képzelődésszülte, 
de mégis emésztő gyötrelemmel, míg a vonat egy 
másik zugában Corancez és Miss Marsh suttogva 
kommentálták az arczán tükröződő szomorúságot.

— A ll az alku. Arra fogom kérni a nagybátyá
mat, hogy hívja meg ő t ! szólt a fiatal amerikai lány. 
Szegény fiú! Igazán rokonszenvezem vele! Olyan 
szomorú az arcza . . . Bizonyosan rosszul esett sze
relmes szivének az, a mit itt beszéltek a bárónéról.

— Dehogy, dehogy, felelt Corancez, szegényke 
kétségbe van esve, mert önhibájából elmulasztotta 
az alkalmat, hogy szive bálványával együtt lehes
sen, Képzelje csak, abban a pillanatban, midőn én a 
bárónőhöz közeledtem, hogy megszólítsam, egyszerre 
csak— ül a berek nádakért —  Hautefeuille bará
tom elillant — eltűnt — bottal üthettem a nyo
mát. Es most  ̂ lelkifurdalás bántja, a miért oly 
ügyetlenül és félszegen tulságig vitte a félénk tar
tózkodást. Ez az érzelem, tudom Istenem, sohse fog 
engem megszállni.

Lelkifurdalás! A  furfangos délvidéki nem is 
tudta, hogy mennyire fején találta a szöget. Es 
habár félremagyarázta is az indító okokat, de a 
legtalálóbb kifejezéssel jellemezte azt az izgatott
ságot, mely Hautefeuillet az éj hosszú óráin át 
tényleg gyötörte és mely most mozdulatlanul bi
lincselte le Íróasztalához. Az a tudat, hogy itt 
vau a szeme előtt az a sokat emlegetett ékszer, oly
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kéjelmetlen érzést keltett benne, akárcsak jogta
lanul csente volna el. Mitévő legyen most ? 
Megtartsa-e? Az előtte való este ez az ösztönszerü 
szenvedélyes vágy indította arra, hogy nyomban 
kövesse az uzsorást. Ez az egyszerű kis csecsebecse, 
melyet Ely báróné ujjai oly gyakran forgattak, kéz
zelfogható elevenséggel idézte föl képét.

Megtartsa-e? Mind az, a mit este a vonaton 
hallott, eszébe jutott újra és rettegő félelem szállta 
meg. Vagy küldje neki vissza? Akkor a báróné 
kétségkívül kutatni fogja, hogy ki volt a merész 
tettes ? Es ha megtudná ? . . .

Mig agyában a zavarodottan kóválygó gondo
latok lázas hajszában űzték egymást,.ujjai újra meg 
újra forgatták a kis arany szelenczét és szemei 
gépiesen kibetüzték a feliratot, melyet az aranyműves 
leleményessége becses drágakövekkel rakott ki a 
szelencze aranyftdelén: Sz. R. E. S. S , még egy zafir- 
ból művésziesen kirakott kék nefelejts diszlett rajta. 
»Szeress és nefelejts« igy szólt a hieyrogliphás felirat. 
Péter e szerelmes gyöngéd figyelmeztetés leplezetlen 
nyíltsága után ítélve, persze nem tételezhetett föl 
mást, mint hogy Carlsbergné e drága csecsebecsét 
vagy a főherczegtől vagy valami kedves barátnőjétől 
kaphatta. Ez együgyű felfogás jellemzi azokat, kik 
először életükben oly forrón szeretnek, mint a hogy 
Péter szeretett, és a kik még konkrét képekben nem 
formulázták azt a kétségbeejtő nyers igazságot, hogy 
minden nőnek múltja van.
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Oh minő tépő fájdalom emésztette volna a 
lelkét, ha ez a kis asszonyi csecsebecse elmesél
hette volna a maga történetét, meg azokat a heves 
szóváltásokat, melyekre érzelgős felirata alkalmat 
adott az Olivier Du Prattal való viszony idejében. 
Oh hányszor kutatta és firtatta volt Olivier könyörgő 
szóval, haragos felgerjedéssel, vájjon kitől kapta volt 
a szeretője ezt a kis műtárgyat, melynek felesleges 
és haszontalan pompája a házasságtörés illatát 
viselte magát.

Es soha ki nem csikarhatta a fiatal asszony
tól a titokzatos ajándékozó nevét, a kiről Ely az 
előtte való este is csak annyit mondott Brionnénak: 
»Már nincs az élők között.« Pedig e gyanús cse
csebecse nem is volt valami nagyon bűnös tett 
emléke. A  báróné egy fiatal orosztól, a Werekiew 
grófi család egy sarjától, kapta ajándékba. Kissé 
messze vitt kaczér játékot játszott vele, melynek 
előrehaladott stádiumáról az a felirat eléggé tanús
kodott ; hanem a kaczérkodó flirtnek vége szakadt, még 
mielőtt megesett volna a hiba. A  fiatal embert 
ugyanis az orosz-török háború szólitotta csatatérre. 
Plevnáüál aztán el is esett. . . Oh minő boldogtalan
nak érezte volna magát Hautefeuille, ha gyaníthatná, 
minő szenvedélyes kitörések kisérték már ezt a kis 
csecsebecsét: romantikus gyöngédség suttogó beszéde 
Werekiew Miklós ajkairól és a legsértőbb gyanú
sítás durva szavai, melyekre az ő legkedvesebb 
barátja, ugyanaz az Olivier nem egyszer fakadt —
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kinek arczképe, — oh keserű gunyja a sorsnak — 
ugyancsak most is előtte áll az Íróasztalon. Oh ez 
az érintetlen, üde, túláradó bizalommal teljes, egy- 
ügyün ifjú szív , minő sajgó sebet üt egykor 
rajta annak a lesújtó tudata, a miről most még sej
telme sincs.

Ábrándos merengésében teljesen megfeledke
zett az adott találkáról, a meghatározott óráról, 
valamint rá várakozó barátjáról. A  kopogás halla
tára a tetten kapott bűnös lázas szívdobogásá
val tüntette el gyorsan az áruló corpus delictit 
Íróasztala fiókjába és reszkető hangon rebegte: 
»Szabad«. A  következő pillanatban Corancez ele
gáns alakja és mosolygó ábrázata jelent meg az ajtó 
keretében. Alig hogy átlépett a küszöbön, már is 
megeredt ajkán a szó, és a provenczali kiejtés hamvá
tól színes hanglejtéssel, melynek himporát se Páris, 
se a cannesi herczegi szalonok nem bírták teljesen 
eltörölni, kedélyesen szólalt meg:

— Micsoda ország ez az én országom! Mi
csoda reggel! . . . Minő levegő 1 Minő verőfény . . . 
Azok az északvidékiek arra felfelé, bundáikba 
burkolva dideregnek most és lám, hogy járunk 
mi it t ! . . .

E szavaknál könnyű kabátjára mutatott, 
melyhez felöltőt se viselt. Aztán szeme rögtön 
körüljárta a szobát és a szerény bútorzat minden 
egyes tárgyán hosszasan időzve, gondolatainak rög
tön hangos kifejezést adott.
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— Még sohse néztem a vidéket ilyen magas 
pontról! Minő kilátás! Minő szép, hosszan elnyúló 
olőfokká tömörül az Eszterel hegy vonala! Es minő 
szép innen a tenger! Egy hullámosán meglebbenő 
selyemlap. Ha valamivel tágasabb volna a lakásod, 
isteninek mondhatnám. Mondd kérlek, nem esik az 
neked rosszul, hogy csak egy szobád van?

— Egy cseppet sem, felelt Hautefeuille, igen 
kevés holmit hoztam magammal, alig hogy van né
hány könyvem.

— Az igaz, szólt Corancez, futólagos vizsga 
tekintettel leltározva az egész szűk szobát, mely
nek a fiókos szekrényen elhelyezett nyitott neces- 
saire megadta a katonatisztek tábori lakását 
jellemző puritán szinezetet. Te nem szenvedsz a 
csecsebecsék hóbortjában! Ha látnád : minő nevet
ségesen teljes, mindenben bővelkedő necessairet 
czipelek én magammal mindenüvé, hozzá se szá- 
mitva azt, hogy egy egész bőröndöm tele van ezer 
különböző aprósággal! Hja, hiába, engem a külföl
diek példája rontott meg. Te megmaradtál tőröl 
metszett francziának. Mert hisz nincs szó annak a 
kifejezésére, hogy ez a franczia nép maga minő 
egyszerű, minő mértékletes és takarékos. Tulságig 
viszi e tulajdonságokat és különös gyűlölettel visel
tetik minden uj felfedezés ellen. A  valódi franczia 
ép úgy gyűlöli az ujitásókat, mint a hogy rajong 
értük az angol és az amerikai. így például fogadni 
mernék, hogy te is csak véletlenül kerültél ez
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ultramodern szállodába. Mert hát alapjában meg
veted ennek a pompáját és kényelmét.

—  Te ezt fényűzésnek és kényelemnek neve
zed? kérdé Hautefeuille vállvonogatva, miközben 
szobája vadonatúj, kissé rikitó bútorzatára utalt. 
De azért van némi igazság abban, a mit mondasz. 
Nem szeretem felesleges dolgokkal tomplikálni az 
életet, mely amúgy is elég bonyolódott.

—  Ismerem az ósdi maradiak ez iskoláját, 
felelt Corancez. Te a lépcső mellett kardoskodol 
a lift ellen; a kandallóban pattogó hasábok tüzének 
védelmére kelsz a légfűtés ellen; petróleumlámpa 
contra villany-világitás, postaintézmény contra tele
fon a jelszavad. Az a régi világ. Abból való volt az

/
apám. En az uj generáczió elveit vallom. Minél 
több hideg és meleg vizet permetező cső ! Minél 
több táviró és telefon-rodrony ! Minél több gép, 
amely a legcsekélyebb mozdulat fáradságától is 
megkimél! . . Hanem egy nagy hibában leledzenek 
ezek a modern szállodák egytől egyig. A  falaik oly 
vékonyak mint a papir. Mivel azonban komoly be
szédem van veled, sőt. tán igazi baráti szolgálatra 
akarlak fölkérni, elviszlek sétálni, ha megengeded. 
Gyalog megyünk a kikötőhöz, a hol Marsh fél 
tízre elvár bennünket. Ráállsz ? A  lehető legnagyobb 
kerülőt tesszük majd, hogy azzal eltarisznyázzuk 
az időt.

Midőn Corancez azt az ajánlatot tette ba
rátjának, hogy válasszák a leghosszabb utat, ennek
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is megvolt a maga oka-foka. Ö ugyanis azt akarta 
elérni ezzel, hogy utjok a Carlsberg villa kertje 
mellett vezessen el. Világoseszü psychologus létére, 
kit ösztöne sokkal biztosabban és csalhatatla- 
nabbul vezetett, mint Tainenak a képek és benyo
mások felelevenitését tárgyaló összes elméletei,  ̂
tisztában volt azzal, hogy Pétert az egész genuai 
cselszövényben első sorban az a pompás alkalom 
fogja lépre csalni, hogy a szép Elyvel együtt tölt
heti az időt. Minél elevenebben és közvetlenebben 
idézi föl hát az ifjú szerelmes lelkében imádott 
hölgye képét, annál hajlandóbb lesz arra az 
»igen«-re, melyre Coranceznek most szüksége volt. 
Ez az ártatlan maccbiavelizmus volt tehát oka 
annak, hogy a két barát, a helyett, hogy egyenest 
neki vágtak volna a kikötőnek, a hegyi utak 
és kanyargó ösvények ama szövevényes útvesz
tőjének tartottak, mely a 2>Kalifornia« magas
lat keleti lejtőjét szeli keresztül-kasul. Szűk hegy
torkolatok hosszú lánczolata vonul el itten, me
lyeknek természetadta, vadregényes szépségeire csu
pán az olajfák árnya borul, ama finom lombozatu 
szép fák árnya, melyek a valódi provencei tájaknak 
megadják azt a hamvas ezüst szinezetet, mely sem a 
melegházak, sem a tropikus éghajlat dús szinpompá- 
járanem emlékeztet. Csak elvétve akad itt-ott egy-egy 
ház és a táj egyes pontjain azt hihetnéd, hogy száz 
mértföldnyire vagy a vasúttól, vagy a tengerparttól, 
annyira gátolják az erdőboritotta lejtők a kilátást
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úgy a tengerre, mint a modern élettől zajos 
Cannesra.

Ferencz Henrik főherczeget embergyülölete 
késztette arra, hogy nyaralóját e halomra építtesse, 
a domb alján elterülő parkszerű rengeteg közepett, 
melynek vadon jellegét csupán az itt letelepedett 
angolok őrizték meg érintetlenül. Corancez e völgy
katlanon kalauzolta végig barátját, mig egyszerre 
<isak szemükbe tűnt a Helmholz-villa: egy két
emeletes, meglehetős nehézkes épület, melynek egyik 
szárnyához nagy melegház csatlakozott, mig az 
átelleni oldalszárny egy alacsony épületbe végző
dött, melynek tetején furcsa formájú, hatalmas füst- 
fellegeket okádó kémény nyúlt az égbe.

Corancez egy kézmozdulattal figyelmeztette 
barátját erre a fekete füstoszlopra, mely a kék 
égbolt azurhátterén sötétlett és a játszó reggeli szel
lőben lengedezve és bodor karikákban szertefoszolva, 
ereszkedett le a kert széles levelű pálmafáira.

— A  főherczeg a laboratóriumában van, je
gyezte meg Corancez, remélem, hogy Verdier ma 
ráakadt valami feltűnést keltő uj felfedezésre, a 
miről aztán lesz mit referálni az akadémiának.

— Hát te nem hiszed azt, hogy a főherczeg 
maga experimentál? kérdé Péter.

— Édes keveset! kérlek, hisz tudod: hány pénzt 
ér a császári sarjak tudománya — meg az irodalmi 
működésük. Különben nekem semmi közöm hozzá. 
Hanem igenis törődöm azzal, még pedig nagyon is
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sotat, vájjon hogy fogadta ő a történtet után bá
jos feleségét, — mert Ely báróné valóban elbű
völő egy asszony, a ki egy alkalommal, melyre rögtön 
ráfogok térni, bebizonyította nekem azt, hogy nem
csak szép asszony, hanem hogy áldott jó szive is 
van. Hisz hallottad, mit beszéltek tegnap róla, hogy 
mindenütt fizetett kémek vannak a sarkában, 
kik lépten-nyomon figyelemmel kisérik.

—  Még Monté Carlóban is ? kérdé Haute- 
feuille.

— Ott még inkább, mint másutt. En részemről 
lelkem mélyében meg vagyok győződve róla, hogy 
ha a főberczeg nem is szereti már a nejét, hanem 
őrülésig féltékeny rá és ments Isten az olyan férjtől, 
a ki csak féltékeny és nem szerelmes . . . Othello 
megfojtotta Dezdemonát egy zsebkendő miatt, a 
melyet ő adott volt a nejének, pedig Othello 
imádta a feleségét. . . Na, most képzeld csak, 
minő hűhót csapna ez a zsarnok az eladott szivar- 
szelencze miatt, ha ugyanis tőle kapta azt ajándékba 
a szép Ely báróné.

E félig komolyan, félig tréfásan odavetett 
szavak mögött egy Péternek szóló és jól megszív
lelendő tanács rejlett, melylyel Corancez elutazása 
előtt óvatosságra akarta inteni a naiv ifjút.

E figyelmeztetés annyit jelentett, mintha 
egész tisztán és világosan kimondta volna: >Ked
ves barátom, feurizálj ennek a szép asszonynak, 
amennyit csak akarsz . . . mert ő valóban imá
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datra méltó teremtés . . . légy a szeretője — ha 
lesz rá alkalmad, — hanem óvakodjál a férjétől!< 
Látta, mint borul el Hautefeuille arcza és örvendett, 
hogy barátja oly gyorsan elértette. Hogyis sejtette 
volna Corancez, mily sajgó sebet érintett szavaival 
és hogy a főherczeg féltékenységére figyelmeztető 
gyengéd czélzás a szerelmes ifjú lelkében újra élesz
tette csak a lelkifurdalás metsző kinját, mely e gyön
géd és lelkiismeretes kedélyt emészti. Hautefeuille 
még érzelmének nőies gyöngédségében is sokkal büsz
kébb és sokkal férfiasabb volt, semhogy egy perczigis 
helyt adott volna a házasságtörés kisebb vagy nagyobb 
nehézségeit latolgató, aljas számításoknak, ami
nőkre barátja az előbb oly diplomatikusan czélzott. 
O ama lények közé tartozott, a kikre, ha sze
retnek, a szeretett lény minden szenvedése ónsuly- 
lyal nehezedik; ama érző szivek egyikével birt, 
melyeknek szeretetébe hősies önfeláldozás vegyül 
és a kik mindig készek arra, hogy saját biztonsá
gukat és nyugodalmukat olcsó szerrel koczkáztatják. 
Az a vizió, amely az előtte való est első felindulásá
nak rémlátományaiban lelke előtt feltűnt, most újra 
felvillant benne és ő még határozottabb körvonalak
ban, még kápráztatóbb világossággal vélte látni azt 
a heves jelenetet, mely Ely bárónő és a főherczeg 
között fog fejlődni és melynek ő leend akaratlan 
okozója —  az esetre — ha a főherczeg neszét találná 
venni a kis ékszer eladásának és ha a báróné hiába 
fáradozott annak a visszaváltásán. Félfüllel hall-
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gáttá tehát Corancez üres szalmacséplését, aki kü
lönben discrétül leplezett baráti figyelmeztetése 
után elég tapintatos volt, hogy rögtön másra te
relje a beszélgetést és gazdag és változatos műsorá
nak egy komikus, jóizü adomájába belefogott. De 
mit is érdeklődött Péter a tengerpart botrányai
nak és komikumainak többé-kevésbé szavahihető 
krónikája iránt? Csak akkor kezdett újra figyelni, 
midőn a Croisette előfokra kiérve, Corancez arra 
határozta el magát, hogy most kibökje a mondó- 
kaját. A  szokottnál népesebb sétatéren egy úri 
ember jött velük szembe, kinek megpillantása pompás 
alkalmat adott Coranceznek bizalmas vallomására. 
Barátja karjába kapaszkodva, fölébresztette azt 
ábrándos merengéseiből és halkan a fülébe súgta:

—  Az elébb emlitettem, hogy Carlsbergné 
különös szivességet tett nekem és midőn lakásod
ról távoztunk^ egyúttal kijelentettem azt is, hogy 
valószinüleg nagy szolgálatot fogok tőled kérni . . . 
Te nem érted a két kijelentés közti öszszefüggést ? 
Rögtön megfejtem a talányt. Nézz oda, nem látod, 
hogy ott valaki felénk tart.

— Navagero grófot látom, felelt Hautefeuille 
körültekintve, két kutyája, meg egy barátja kísére
tében, a kit nem ismerek . . . Mást nem látok.

—  Ez elég is. Nos hát, ez a rejtély egész nyitja! 
Hanem várjunk, mig elhaladtak mellettünk. Ez az 
ur, a kivel sétálgat, Bohun Herbert lord. O tehát nem 
fog most arra méltatni, hogy szóba álljon velünk.
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A  velenczei nemes tényleg feléjük tartott és 
egész megjelenésében ezerszer angolosabb volt a mel
lette sétáló angol lordnál. Ö, az Adria fia, kitalálta a 
sorját, — hogy kell egy Comesból vagy Scarbourg- 
ból való typusát oly tökélylyel utánozni, hogy 
a torzkép nevetséges túlzásába ne essék. Egy 
Londonban készült, tetőtől talpig angol öltöny volt 
rajta, abból a szövetből, a melyet a skótok, gyári 
származása helyéről, harrisszÖvetnek kereszteltek 
el és melyen szinte megérződött hazájának turfaza- 
mata. Nadrágának széle, londoni szokás szerint, fel 
volt gyűrve, ámbár nyolcz nap óta egy csepp 
eső se esett. Úgy feszengett nagy léptekkel, mere
ven megfeszített lábszárakkal, ^gyik kezében a 
keztyüit, a másik kezében a botot forgatva, me
lyet angolosan mind az öt ujjával markolt meg 
a bot kellő közepén.

Megborotvált, sima, hosszúra nyúlt arczát 
öltönye szövetéből készült sapka födte és fogai 
között egy rövid nyírfából faragott pipa fityegett, 
a minő az oxfordiaknál divik. Két kis borzeb porosz- 
kált lassan mellette — a Skye szigeti kutyák saját
ságos fajának két ritka példánya —  melyek görbe, 
rövid tacskó lábakon nyugvó, hosszan elnyúlt, mozgó 
orsóhoz hasonló, alacsony testükkel, élő szörmekar- 
mantyukra hasonlítottak, melyek lomhán gurultak 
tova. Vájjon micsoda Tunispartról jöhetett ez az 
úriember? Es micsoda golfparthira sietnek?

Hajának ‘vörhenyes szine, az a sajátságos
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vörös árnyalatú haj, a minőt BoDÍfaczio képein látni, 
és melyet ő velenczei dogé őseitől örökölt, még hozzá
járult ahhoz, hogy kiegészítse Lord Herberthez való, 
szinte hihetetlen, szakasztott hasonlatosságát. Csak 
egy volt köztük a különbség. Midőn a két angol 
Corancez és Hautefeuille mellett elhaladt, egyi
kük, Lord Bohun egész tiszta, minden angolos ki
ejtés hamvától ment > Jó napot«-tal üdvözölte őket, 
mig a velenczei nemes e két szótagot tősgyökeres 
brit hanglejtéssel bökte ki.

— Ugy-e, jól megnézted ezt az embert ? foly
tatta Corancez, midőn jó messzire elhagyták őket, és 
ugy-e felismerted benne az anglománt, még pedig 
a legnevetségesebb fajtájú anglománt ? Hanem ha, 
amint a példaszó tartja, levakarjuk róla az angol 
gentlemant, tudod mit találunk alatta ? Egy Machia
velli idejéből való olaszt, a ki olyan lelkiismeretlen 
mintha a Borgiak udvaránál élne. Ez az ember 
valamennyiünket megmérgezne, engem, téged, akár
melyikünket, a ki útjába kerül, ha valamikép láb 
alatt akadékoskodnánk neki. Ezt a keze vonásai
ból olvastam. Azok határozottan arra vallanak. 
De légy nyugodt, eddig még nem tett kisérleteket e 
téren; eddig csupán csak abban mesterkedik, hogy 
körül-belül hat év óta kinoz egy védtelen asszonyt, 
a saját nővérét, az imádatra méltó Bonaccorsi már- 
kinét. Nem akarok most részletekbe bocsátkozni, 
nem akarom megmagyarázni, hogy és miképen 
terrorizálta. Elég az hozzá, hogyez az asszony a lefolyt

BOURGET-CSERHALMI : VEGZETES ID Y L L . • 8
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hat éven át egy lépést se tett, a melyről fivére 
ne tudna; egy inasa se volt, a kit nem gondos 
bátyja szemelt ki részére; egy levelet se kapott, 
melyet tőle számon ne kérne. Szóval ama zarnoki 
kényszeruralom és teljes leigázás rettenetes tra
gédiáinak egyike ez, a melyet az ember hinni 
se akar addig, mig a ^törvényszéki csarnok^ 
hasábjain nem olvassa, vagy mig annak élő szem
tanúja nem volt, mint jó magam, O ugyanis nem 
akarja, hogy a nővére másodszor menjen férjhez, 
mert ő maga élvezi a nővére nagy vagyonának 
jövedelmét.

—  Minő gazság! kiáltott fel Hautefeuille. 
És biztos vagy te abban, a mit elmondtál, egé
szen biztos?

— Olyan biztos, mint abban, hogy az amott 
Marsh hajója, felelt Corancez, ujjal mutatva a 
révben kikötött és karcsún a habokon ringó yachtra; 
aztán félig érzelgős, félig férfias, tréfás gúny 
hangján, mely különös vonzó bájt adott szavainak. 
Így folytatta:

— Arra akarlak kérni, járj kezemre, hogy ez 
úri embert kijátszhassam. Mindjárt megmondom, 
hogyan . . . Tudod, bennünk provencei emberekben 
mindig megvan némi dón quichottei vonás. Tán a 
napsugár heve érleli meg bennünk ezt a hajlamot; 
elég az hozzá, hogy valamennyiünk vérében van az, 
hogy valakiért vagy valamiért lelkesülnünk kell. Ha 
Bonaccorsiné boldog és szabad asszony lenne, két-
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ségtelenül rá se hederitettem volna. De mert 
megtudtam, hogy szerencsétlen és hogy csuful 
visszaélnek vele, őrülten beleszerettem. Mi módon 
bizonyosodtam meg arról, hogy a márkiné viszo
nozza szerelmemet, és minő körülmények közt röp
pent el ajkamról a szerelmi vallomás, azt majd 
máskor mondom el. Ha a jó Navagero furfangos 
velenczei olasz, én meg barbentanei gyerek vagyok. 
Szülőhelyem ugyan kissé messzebbre esik a tenger
től, valamint kevésbé regényes is és nem dicsek
szik oly ősi glóriával; de azért ott is tudjuk 
a dörgést . . . Elég az hozzá, hogy én nőül ve
szem a márkinét és arra akarlak kérni, hogy te 
légy az egyik tanúm.

— Nőül veszed Bonaccorsinét? ismétlé Haute- 
feuille, meglepetésében szinte kővé dermedve, úgy 
hogy a szó elhalt az ajkán, és a testvére?

— Az nem tud róla egy kukkot sem, felelt 
Corancez és most beáll tündérmesém ama fordu
lata, hol a jóltévő tündér száll le hozzám a bájos Ely 
báróné képében. Nélküle Andriana, —  megengeded, 
hogy előtted e bizalmas néven nevezem menyasszo
nyomat — sohse határozta volna el magát a döntő 
igenre. Szeretett ugyan, de fé lt; ne Ítéld el 
ezért. Ezek a tulérzékeny. és tulságig gyöngéd nők 
gyakran leledzenek ilyen dőre félénkségben. O félt, 
de leginkább engem féltett. Attól tartott, hogy 
vitára kerülhet a dolog köztem és fivére között, 
amely heves szóváltásra, esetleg párbajra is vezethet,

8 *



116

Navagero pedig ugy forgatja a kardot mint Ma- 
chault és a pisztolyt mint Casal . . . Ecce • . . Elő
álltam tehát szerelmi bonyodalmam legregényesebb 
és leghihetetlenebb kifejlésével, a titkos házas
ság tervével és ő rá is állt, ugy hogy jövő hó 
19-én  ̂ ha az úristen addig is éltet, valami velenczei 
pap, kiben Andriana föltétien megbízik, egy ge- 
nuai palota kápolnájában összeesket bennünket. 
En mától fogva letünök a szereplés színhelyéről, 
Barbentani szőlőimbe vonulok vissza és 13-án, 
mig Navagero a walesi herczeg és néhány kisebb 
rangú, fenséges ur társaságában fog gyönyörködni, 
lord Herbert yachtjának fedélzeten, Marsh ha
jója, a hová te is meg vagy hiva, Grénuába 
viendi mások közt azt a nőt, a kit a világon 
legjobban szeretek és a kinek az életemet fogom 
szentelni, meg azt a barátomat, a kit legnagyobbra 
becsülök e földön — ha ugyan ez a barát nem 
tagadja meg kérésemet. Mit válaszol erre ez a 
barát ?

— Azt válaszolja, felelt Hautefeuille, hogy ha 
valaha életében meglepte őt egy dolog, ugy ez a 
te mai vi;llomásod . . . Te, Corancez, te szerelmes 
vagy, még pedig annyira, hogy lekössed az arany
szabadságodat ! . . . Te, a ki olyan közönyösnek, olyan 
vignak, olyan gondatlannak és könnyelműnek látszot
tál mindig ? Es még hozzá titkos házasság! . . .  De hisz 
nem marad az titok huszonnégy óráig se . . . A  mi
lyen fecsegő, szeleburdi természetűnek ismerlek, te
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mindig az egész világ előtt fel szoktad tárni az 
egész szivedet és mindent kikotyogsz . . . Hanem 
bárhogy legyen is, köszönöm a bizalmadat és meg
ígérem, hogy ezer örömmel leszek a tanúd.

Ezzel megragadta Corancez jobbját, azzal az 
egyszerű komolysággal, melyet a legcsekélyebb dol
goknál is tanusitott. Corancez ugyanis elevenére 
tapintott, midőn a nagylelkű ifjúban a lovagiasság 
húrjait hozta rezgésbe. Hanem Péter nyiltszivü bi
zalma és szolgálatkész őszintesége kissé zavarba 
hozta a furfangos Mariust. Egy perczig se habo
zott ugyan, hogy kiaknázza barátja együgyűségét; 
hanem lelke mélyében tán restelte mégis, hogy 
olyannyira visszaél ez egyeneslelkü emberrel, kinek 
elbűvölő varázsa alól még ő maga se tudta ma
gát kivonni; miért is forró hálálkodásaiba félig tréfás, 
félig őszinte, mentegetőző vallomás is vegyült, a minő 
csak ritkán röppent el ajkairól:

— Aztán ne hidd ára, kérlek, hogy olyan na
gyon szószátyár fecsegő vagyok. . . Ezt a látszólagos 
hevességet csak forró éghajlatunk napja hozza 
magával . . . hanem azért mi, délvidékiek; mindig 
csak annyit mondunk, amennyit jónak találunk 
és soha egy betűvel se többet. . . No, de már 
megérkeztünk. . . Csitt —  szólt az ujját ajkai
hoz illesztve. Miss Marsh mindent tud, a bátyja 
semmit.

— Még egy szóra kérlek, megígértem ugyan, 
hogy tanúd leszek, hanem remélem, megengeded.
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hogy külön utazzam Genuába. Nem ismerem eléggé 
ebeket az embereket, hogy elfogadhatnám a meghí
vásukat.

—  Miss Flossiera bízom, hogy eloszlassa ebbeli 
aggályaidat — felelt Corancez, míg ajkain félig 
visszafojtott mosoly lebegett. Te a » J e n n y «  ven
dége leszesz. Apropos, tudod : mért hívják ezt a hajót 
»Jenny-«nek? Csak az angolszászok engedhetnek 
meg maguknak komolyan ilyen szójátékokat. Remé
lem, tudod azt, hogy azt a szót »t h e s e a,« a t e n g e r 
az angolok úgy ejtik ki, mint a s i- zenehangot, és 
bizonyosan hallottad már hírét Jenny Lindnek, a 
nagyszerű énekesnőnek . . . No hát tudod, mért 
keresztelte az a bolondos Marsh, az ő hajóját 
J e n n y  névre? B e c a u s e  s he  k e e p s  t h e  h i g h  
seas« ,  mert a szabad tengert bejárja vagy mert a 
magas si-t elénekli. Es Marsh valahányszor elbe
széli ezt a kis adomát, mindig annyira megbá
mulja a saját szellemességét, hogy majd megsza
kad nevettében. . . Hanem különben reiüek egy kis 
apróság is ez a J e n n y ,  mondhatom.

A Jenny fehér kagylójának és kötélzetének 
kecses körvonalaival tőlük nehány lépésnyi távolságra 
himbálódzott a habokon. Olybá tűnt fel ez a 
karcsú hajó, mint e kis kikötőnek kaczér, ifjú király
nője, mely körül halászbárkák, ladikok és teher
szállítók idomtalan serege rajzik a quai mentén; 
a matrózok a puszta deszkákon guggolva sütkérez
tek a sugaras verőfényben és hangos énekszó mel-
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let foldozgatták hálójuk barna szemeit. A  házak 
földszintjén bolt bolthoz sorakozott, ahol ezerféle 
tengerészeti czikkeket árultak: hajóköteleket és
kátrányozott matrózzubbonyokat, gummival bevont 
bőrsapkákat és kautcsuk csizmákat. A  nagy gyar
matáru-raktárak és a tengerészeti társulatok irodái 
is mind ott húzódtak meg. A  mindennapi szükség 
dolgos és komoly élete, mely a szórakozás, kedvte
lés és henyélés e városából számüzöttnek látszik; 
mind ide szorult a kikötő szűk partjaira és meg
adta neki élénk, zamatos, népies, forrongó és 
pezsdülő festői színezetét. E sürgés-forgás becsét 
itt kétszeresen érezzük, mert kirívó ellentétben áll 
azzal a banális egyhangúsággal, melynek bélyegét 
a kifejtett pompával való visszaélés rányomta a 
cosmopolita és tunya délvidékre. Es eme öntudat
lanul is megérzett ellentét lehetett az a varázs, 
mely a plebejus érzelmű Marsht a kikötő e zugába 
bilincselte. A  munka selfmade embere, ki saját 
megkérgesedett kezével dolgozott volt az Erie-tó 
clevelandi rakpartján, szive mélyében megvetette 
ezt a hiú, üres társaságot, amelyben ő itt moz
gott. Hanem azért mégis tovább élt benne, mert 
a cosmopolita magas arisztokratia világát is úgy 
tekintette csupán, mint uj hóditásra alkalmas objek
tumot.

Valahányszor hajója fedélzetén egy herczeget 
vagy egy koronás főt üdvözölhetett, hogyne itta- 
öodott volna meg a lelkét elkábitó büszkeség mámo-
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rától, ha tekintete a vele egy idős partbeli halá
szokra esett, és ő büszkén mondhatta magában, mig 
császári vagy királyi vendégei drága szivarjaiknak 
bodor füstjét eregették:

—  Lám, alig harmincz éve egyrangban álltam 
én is ezekkel a halászokkal. Ugyanaz volt a foglal
kozásom és a kenyérkeresetem. És ma! . . .

Minthogy Hautefeuille és Corancez nevei a 
gothai almanach egy lapján se figuráltak, a yacht 
tulajdonosa nem tartotta szükségesnek, hogy ven
dégeit a hajóhidon bevárja és a két fiatal ember a 
part lépcsőjének utolsó fokára leérve, nem látott 
ott senki mást, csupán Miss Flossiet, ki összehajt
ható tábori székén ült festőállványa előtt és egy 
apró aquarellen dolgozott.

Türelmesen és hajszálnyi pontossággal vetette 
papirra a szemei előtt feltáruló tájképet, az egy
másba olvadó szigetek csoportjait, melyek megannyi 
hosszú, sötét, sima teknősbékaként sötétlettek moz
dulatlanul a víz égkék tükrén — a tengeröböl hosz- 
szura nyúló, kanyargó hullámvonalát, a buja zöld 
lombozat mögül kifehérlő házak hosszú sorával — 
az élénk ragyogó azurszinben kéklő vizet, vakító 
fehér vitorláinak óriási hosszú galambszárnyaival 
és az egész végtelen látóhatár fölé boruló azurbol- 
tot, az átlátszó sugaras, hamvas eget. A  fiatal lány 
serényen munkálkodó ujjai híven másolták ezt az 
egész látóhatárt, bár vázlatának színei és körvonalai 
sok jóakaratra^ de igen csekély tehetségre vallottak.
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— Bámulatosak ezek az amerikai nők, súgta 
Corancez Hautefeuille fülebe, másfél esztendő előtt 
ennek a lánynak még ecset se volt a kezében^ 
egyszerre csak akaratának egész erejével neki fe
küdt, művésznőt gyártott magából, ép úgy a hogy 
tudósnőnek képezi ki magát az esetre, ha Verdierhez 
megyen nőül. Ezek az amerikai nők a tehetségeket 
ráerőszakolják az agyukra, mint a hogy a fogorvos 
aranyfogazatot alkalmaz a szájukba. Csitt —  meg
látott.

—  Nagybátyám el van foglalva, szólalt meg 
a dilettáns festőnő, férfiasán megszorítva két vendége 
kezét. Ennek a hajónak a legjellemzőbb neve lett volna: 
>Az én irodám.« Mert alig hogy kikötöttünk valame
lyik révbe, rögtön készül a telefon összeköttetés a táv
iró hivatallal meg a yachttal és aztán megkezdődik 
a hajsza: asürgönyváltásNevr-York,Chicago, Frisca 
és Marionville között. Keressük föl a bácsit a hiva
talában és én aztán megmutatom önnek a yachtot. 
Nagyon csinos, kis hajó, hanem régi náintára épülte 
már legalább hat éves. Marsh bácsi Glasgowban 
épittet most egyet, a mely nemcsak ezt, hanem sok 
ennél különbet is el fog homályositani. Négyezer 
tonnás hajó lesz az és a Jenny csak tizennyolcz- 
száz tonnás. Itt a bácsi.

Miss Flossie végig kalauzolta a két fiatal 
embert a fedélzeten. A  kis hajó pallója oly tiszta és 
tükörsima volt; réz és vasművű foglalatjai úgy tün- 
döklöttek a reggeli napsugárban, barna nádból font
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és selyemmel kipárnázott bútorai oly jó karban vol
tak tartva és úgy csábítottak pihenésre, keleti 
szőnyegei oly mesés értékűek voltak, mintha ez a 
szőnyeg, ezek a karosszékek, meg ez a sok réz 
és [vasfoglalat a part egyik nyaralóját díszítené, 
nem pedig egy hajót, melyet már a csendes tenger 
és az atlanti oczeán minden vihara megtépázott. 
Valamint az a szalon is, hova a fiatal lány bekí
sérte vendégeit, bátran beleillett volna Marionville 
óriási üzleti épületeinek egyikébe, melynek hatal
mas kő- és vastömbjei egész utczák mentén ter
peszkednek. A  terem három íróasztala előtt három 
titkár Írogatott. Az egyik leveleket másolt és ujjai 
gyors futamokban siklottak végig egy írógép billen
tyűzetén ; a másik telephonice feladott egy távira
tot; a harmadik pedig villámgyorsan stenographálta 
le ugjan annak a fakóarczu, kis, zömök ember
nek a tollba mondott szavait, kire Corancez az 
előtte való este figyelmeztette volt barátját a trente 
^t quarante asztal mellett.

Az Ohió nagyhatalmú Napóleonja félbeszakí
totta a tollba mondott szavakat és szívélyesen üd
vözölte a belépőket:

—  Bocsánatot kérek egyelőre, uraim, a legjobb 
akarattal sem állhatok most rendelkezésükre. Flos- 
sie majd helyettesit. Mig önök bejárják a hajót, 
tette hozzá azzal a nyugodt kihívó önérzettel és az ó 
világ iránti fitymáló megvetés ama hangján, mely 
a tősgyökeres yankeet jellemzi, mi azon fáradozunk,
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hogy módot nyújtsunk önöknek szép utazásokra. 
Csakhogy önök, francziák, olyan jól érzik magukat 
odahaza, hogy nem igen mozdulnak ki az odújok^ 
hói. Hisz önök még a kanadai tavak vidékét sem 
ismerik jóformán. Nézze, kérem, itt van a tér
képe. A  Felső-Húron, Erié és Michigan tavakon 
hatvanezer hajó czirkál, melyek együtt harmincz 
kétezer millió tonna súlyú tehert szállitanak. Ezek 
a hajók évenkint három és fél milliárd értékű 
árut visznek szét. Arról van hát szó, hogy 
ezt a hajórajt, meg azoknak kikötőit, úgymint 
Milwankee, Chikago, Detroit, Oleveland, Buffalo 
és Marion vilié városokat közvetlen összeköttetésbe 
hozzuk Európával. A  kanadai tavaknak vizei a 
tengerbe szakadó Szent-Lőrincz folyammal egyesülve 
ömlenek a tengerbe. Világos dolog tehát, hogy ez 
utat kell követnünk, ugyebár? De a bökkenő az, 
hogy az Erié torkolatánál egy kis gát állja ám 
utunkat, a mely körülbelül másfélszer olyan ma
gas, mint a párisi Arc de l’Etoile, ez a gát a 
Niagara. Aztán számba kell venni az Ontario tor
kolatának hullámfo'*gatagát is. Igaz, hogy már ed
dig is hét-nyolcz zsilipes csatornát fúrtunk; úgy, 
hogy kis csónakok most is közlekedhetnek a 
nyilt tenger és a folyamtorkolat közt . . . Hanem 
mi azt akarjuk most, hogy oly közvetlen tengeri 
utat teremtsünk, mely bármely tengerre vezessen.. ,  
Ez az ur most köti le az üzletet (e szavaknál 
Marsh a telefon kagylóba beszélő emberre muta



124

tott.) Tegnap este óta jegyezve van az alaptőke^ 
hétszáz millió dollár. Két év múlva a Riviéra part
járól átszállás nélkül elmehetek majd a »Jenny«-n 
az én otthonomba. Azt akarom, hogy Marion- 
vilié legyen a kanadai tavak Liverpoolja. Most 
már kétszázezerre rúg a lakosok száma. Két 
év múlva százötvenezerre visszük — ennyi la
kosa van Toulousenak; tiz év múlva kétszázöt
venezerre szaporodik majd föl —  ennyi Bor- 
deauxnak a lakossága; és húsz év múlva utólérjük 
a vén Liverpool lakóinak ötszáztizenhétezernyi lét
számát. Hja, mi fiatal nemzet vagyunk, és sok ben
nünk a durvaság és nyerseség; hanem azért fej
lődünk és felvirulunk és önöket is fejlesztjük! V i
szontlátásra, uraim! Megengedik.

Es a fáradhatlanul tervelő üzletember újra 
belefogott félbeszakított mondatolásába, még mi
előtt az unokahuga kivezette volt szobájából a las
san haladó Európa elfajult fiait.

—  Ez aztán testestül-lelkestül amerikai, mit? 
szólt Corancez halkan. Hanem ő tudja is azt és 
úgy pózol, hogy öntudatlanul szinte kifigurázza önnön 
magát. »Heautoncabotinon menos« »önkifigurázás« 
mondta volna erre az öreg Merlet tanárunk. Ebben 
nyilatkozik meg az egész fajuk.

Azután fenhangon tette hozzá:
— Miss Flossie, Péter előtt egész nyíltan 

beszélhetünk a tervemről, ő késznek nyilatkozott 
arra, hogy esküvőmnél tanúként szerepeljen.
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— No, ezt nevezem én szerencsének, szólt a 
fiatal lány, aztán pajzán mosolylyal tette hozzá: 
A  nagybátyám azzal bízott meg, hogy hívjam meg 
ont az ő nevében a Genuába való kirándulásra. 
Tehát elfogadja ! Pompás! Es tudjakérem, a jótet 
tért jót várj; önnek mindjárt meg is lesz a jutalma, 
mert az ön »flirtje« Oarlsbergné is velünk tart ám.

E szavakkal a mosolygós arczu, fiatal lány 
egyenesen a szemébe nézett Péternek. Szavait nem 
ozélzatos maliczia sugallta; ő csupán azzal a vele
született, közvetlen egyszerűséggel nyilatkozott, 
melyre az eszes Corancez oly helyesen számított. 
Az uj világ embereinek jellemében megvan ez a 
tartózkodás nélküli őszinteség, melyet mi gyakran 
brutalitásnak nevezünk.

E rosszul értelmezett és félremagyarázott 
nyíltság onnan ered, hogy ők mindig teljesen és 
föltétlenül megalkusznak a tényekkel. Marsh Flo- 
rence tudta azt, hogy Ely báróné jelenlétében 
Hautefeuillenek öröme fog telni és tisztességes lány, 
meg amerikai nő létére esze ágába se jutott, hogy 
azt higyje, miként a fiatal embernek egy férjes asszony 
iránti érdeklődése valaha is túlléphetné az ártatlan 
kaczérkodás és megengedett regényes ábrándozás 
korlátáit. Mi sem volt hát egyszerűbb és termé
szetesebb, mint hogy erre nézve tréfás czélzást kocz- 
káztatott; valamint hogy ő is egész természetes 
dolognak tekintette volna, ha Péter viszont a fia
tal Verdier iránti érzelmét választotta volna tré
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fás megjegyzéseinek czéltáblájául. Sajátságos kínos 
benyomás nyilait hát leikébe, midőn a fiatal em
ber hirtelen elhalaványodásán és ajkainak fájdalmas 
vonaglásán észrevette, hogy ez az ártatlanul ki
szalasztott megjegyzés mily rosszul esett neki. E 
felfedezésre égőn szökött a vér az arczába és bi- 
borpirra gyújtotta.

Mert ha az amerikaiak túlzásig vitt egy
szerűségűk és őszinteségük folytán el is követnek 
néha valami tapintatlanságot, viszont végtelenül 
érzékenyek — touchy — mint a hogy ők ne
vezik és ugyanaz a gyengédtelen tapintatlanság, 
melynek hibájába oly meggondolatlan könnyűséggel 
esnek, a következő perczben valóságos kínszenve
déssé válik, mihelyt észreveszik, hogy rossz fát tettek a 
tűzre. Pedig jaj, maga e restelkedő elpirulás még 
növelte azt a kellemetlen meglepetést, melyet Carls- 
bergné nevének ilyetén összeköttetésben való emlí
tése keltett Péter szivében. Lesújtó gondolattársí
tás révén vissza emlékezett Corancez szavaira: 
»Meg vagyok győződve róla, hogy miss Marsh szét 
fogja oszlatni ebbeli aggályaidat^, meg arra a paj
kos mosolyra, mely e szavakat kisérte. Eszébe ju
tott az a sajátságos, sokatmondó tekintet is, melyet 
Bonaccorsi márkiné az előtte való este arczára 
élezett.

Egy elvitázhatlan, dőre lelki látomány révén 
egyszerre kiderült előtte, hogy szenvedélyének titka, 
melyet lényének legmélyében félve rejtegetett, e há
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rom ember előtt nem titok többé. A  nyugtalanság, 
a szemérem, a lázadó felháborodás borzongása fu
tott át rajta és oly maró kínnal nyilait szivébe, oly he
vesen lüktetett ereiben, hogy szive hangos dobogása 
majd megfullasztotta. Hanem szerencsére Corancez, ki 
észrevette mi SS Marsh szavainak hatását, megkímélte 
őt attól, hogy a lelki felindulás e perczében a kon- 
ventionális társalgás udvarias csevegéseire kény
szerítse zúgó agyát és vonagló ajkait és maga vette 
át a házigazda szerepét.

— Mit szólsz Hautefeuille ehhez a pipato- 
riumhoz, meg ehhez a szalonhoz? Ez aztán szak
értő Ízlésre va ll! Minő elegáns ez a világos, fény- 
mázos faburkolat, és mennyi csin és férfiasság nyi
latkozik meg ebben az ízlésben. Es ez az ebédlő! 
Meg ezek a hálószobák! Itt hónapokat, éveket 
lehetne tölteni. Látod, mindegyiknek megvan a 
maga külön fürdőszobája és öltözője . . .

Es ő kalauzolta barátját, sőt még a fiatal 
lányt is. Az ilyenfajtáju, tettre és reális, gyakor
lati életre termett emberek bámulatos memóriájá
val mindenre emlékezett és szokott biztos föllépé
sével apróra magyarázott meg mindent; a chinai 
tenger kalózainak szánt lándzsáktól és puskáktól 
kezdve, egész a fürdőkádak megtöltésére és kiüríté
sére szolgáló csapokig. Egyszerre csak egy oly 
furcsa kérdéssel lepte meg barátját, mely kétsze
resen sajátságosnak tetszett ez óriási tengeri cse
csebecse modern folyosóján, hol mindama találmá-*
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nyok értékesítve voltak, melyeknek czélja az emberi 
^let élvezeteinek fokozása.

— Miss Flossie, megtekinthetnők a halottszo
báját ?

— Ha ez Hautefeuille urat érdekli, szívesen; 
szólt Flórence, kit a látogatás első perczétől fogva 
bán tón gyötrött elhamarkodott szeleburdiságának 
tudata.

A  nagybátyámnak ugyanis volt egy egyet
len lánya, a kit szintén Marionnak hivtak, mint a 
szegény nénémet . . , folytatta a fiatal lány, hogy 
zavarát palástolhassa. On valószinüleg tudja, hogy 
Marsh ur, korán özvegysorra jutva, elhunyt neje em
lékére keresztelte az ő városát Ma^ionvillenak. Alig 
négy éve múlt annak, hogy szegény unokahugom 
is meghalt. Nagybátyám majd az eszét vesztette. 
Azt akarta, hogy semmit se változtassanak azon a 
szobán, melyet ő szokott lakni a yachton. A  halott 
szobrát tétette oda az élő helyébe és a szobor 
körül mindig ott illatoznak azok a virágok, 
melyeket Marion éltében szeretett . . . Nézzék 
meg, kérem, de be ne lépjenek, mert belépni sen
kinek se szabad.

Ezzel rányitott egy kis ajtóra és a két fiatal 
ember két, kékes üveggömbfátyolozta lámpa fényé
nél egy rózsaszin selyemmel kárpitozott szobát 
pillantott meg. A  kárpitozás rózsaszine oly halo- 
vány volt, mint elhervadt vadrózsaszirmok bágyadt 
színárnyalata. Ez a szoba tele volt ezer apró csecse
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becse pazar halmazával, mindennel, amit csak 
egyetlenegy kényeztetett gyermek megkivánhat, kit 
az apja esze nélkül imád és szeret, különösen ha 
az apa az Egyesült-Államok egy vasutkirálya: 
királynőhöz méltó ékszerek múzeumba beillő kris
tálytartókban ; cizellált arany és ezüstkeretü képek; 
és a szoba közepén egy oszlopos mennyezetes ágy 
párnáin ott feküdt a halott szobra, lehunyt sze
mekkel, fehér márvány arczával, félig nyilt ajkak
kal, illatos szegfűk és kosborok között.

E sajátságos sirbolt kriptái csendje és titokza
tossága, a mámoritó virágillat, mely belőle szerte
áradt, a halálutáni bálványozás e hevényeszett költé
szete emez üzletemberrel béllelt yachtsman hajóján, 
mindez más körülmények közt jólesőn érintette volna 
Hautefeuille szivének vele született érzelgős hajla
mát. Hanem az egész hajószemle tartama alatt 
egyetlenegy vágya volt csupán, az hogy minél előbb 
szabadulhasson Corancez és miss Marsh társaságá
tól; szenvedélyesen sovárogta a magányt, hogy al
kalma és érkezése legyen az iménti váratlan meg
lepetés tagadhatatlan bizonyitékain gondolkozni, 
melyek egyszerre nyilvánvalóvá tették, hogy 
legrejtettebb titka kiderült. Megkönnyebbülten só
hajtott fel, midőn végre elhagyhatta a hajót és kín- 
szenvedés volt lelkének minden perez, amit Coran
cez társaságában kellett még töltenie.

— Észrevetted, mennyire hasonlitanak a halott 
vonásai Chézynére ? Nem ? No hát, ha valahol ta-
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lálkozol a szép asszonynyal Marsh társaságában, 
figyeld meg jól azt az ember. Olyankor megfeled
kezik a kanadai tavak csatornáiról, vasiitjairól, 
marionvillei házairól, bányairól és hajójáról, szóval 
mindenről és csupán elhunyt lányára gondol. Ha a 
kis Chézyné a Kohinort kérné tőle, tengerre indulna, 
hogy azt neki megszerezze, e feltűnő hasonlatosság 
kedvéért. Nem furcsa dolog-e az, hogy iljen kemény 
fából faragott ember szivének egy zugában ilyen 
szerelmes troubadourhoz illő, regényes, gyermeteg 
Greuze idylljeire emlékeztető, ósdi érzelgősség, ily 
divatját múlt vad romantikus érzelem lakozzék. Az 
ilyen fajta jellem nagyon tetszhetik neked, a fan
tasztikus légvárak emberének. Ha jelleme érdekel, lesz 
alkalmad őt tanulmányozni tizenharmadikán, tizen
negyedikén és tizenötödikén. Es most hadd köszön
jem meg újra azt a nagy baráti szolgálatot, 
melyre kötelezted magadat . . . Ha valami közölni 
valód volna, itt a czimem; »Genua posterestante^- 
Most pedig haza kell sietnem, hogy a csomagolást 
ellenőrizzem. Nini, ép erre tart a kocsisom. Ide ren
deltem tiz órára. Akarod, hogy valahova elvigyelek 
kocsimon?

Goráncez e szavaknál egy üresen arra ko- 
czogó fonott kasoskocsira mutatott. Az elébe fogott 
két kicsiny korzikai ló szerszámait diszitő csen
gők minden lépésnél rhytmikusan csilingeltek. A  
bakon ülő kocsis pedig ravasz szemhunyorgatás- 
sál köszönt a fiatal embernek és bizalmas üdvözlése
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»Jó reggelt, Marius ur«, arról a bizalmasságáról 
tanúskodott, mely a két provenczál között hosszas 
beszélgetések révén fejlődött. Espérandieu Pascal, 
alias »Ainé« egy kis ruganyos, leleményes emberke 
volt, kinek egész ambicziója abban összpontosult, hogy 
fogatának két kis ponyja gyorsabban vágtasson, mint 
a Cannesban letelepedett nagyherczegek orosz lovai.

Oly fantasztikusan felpántlikázta, felvirágozta 
és felkantározta azokat, hogy miss Marsh vala
mennyi földije Antibestől Napoulig tetszésüknek 
oly lelkesült kifejezést adtak és oly rajongással 
tört fel ajkukról »How lovely! How enchanting, 
How íascinating!« mintha akárcsak Rafael egy fest’  
ményéről, Worth egy ruhájáról, egy poloparthieról, 
vagy egy felkapott testgyakorlóról volna szó.

Hanem a furfangos sógor ravasz mosolya mögött 
bizonyára oly diplomata tehetségek is rejlettek, melyek 
őt minden titkosan szőtt intrikára alkalmassá tették; 
mert az óvatos Corancez soha más kocsishoz nem for
dult, különösen ha — valamint ma reggel — légyottja 
volt Andriana márkinővel. Öt perez múlva ugyanis 
találkája volt menyasszonyával egy szálloda kertjé
ben, hol a márkinő ép látogatáson volt. Abban állapod
tak meg, hogy az ő kocsija az egyik bejáratnál várt, 
Corancez fogata pedig a másiknál, miért is na
gyon megörült annak, hogy Péter visszautasította 
előbbi ajánlatát azzal a kijelentéssel.

— Köszönöm, jobb szeretek gyalogolni.
Isten veled hát, felelt Corancez, a kocsiban

9 *
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elhelyezkedve és egy híres vers első sorait parodi
zálva komikus arczlejtéssel szavalta:

»Viszontlátásra, jó uram, ön tudja hol . . .
Ön tudja hogy kivel, és tudja hogy miért.«
A  kocsi befordult az Antibes utcza sarkára 

és szélsebességgel robogott tova. Hautefeuille végre 
egyedül maradt.

Végre hát szemébe nézhet annak a rettentő 
rémnek, annak a lelkében őrjítő világossággal 
megfészkelődő gondolatnak, mely szörnyű elvitáz- 
hatlan határozottsággal jegeczedett ki agyában, mi
óta Miss Florence kimondotta volt azokat a vég
zetes szavakat: »az ön flirtje, Carlsbergné.«

— Mind a hárman tudják, hogy szeretem őt, 
a márkiné, Corancez miss Marsh. Az egyiknek 
sokatmondó tekintete, a másiknak kétértelmű szavai 
és gúnyos mosolya és a harmadiknak meggon
dolatlanul kiszalasztott megjegyzése, meg az a láng- 
pirosság, mely elöntötte az arczát, midőn gondola
tainak hangos megnyilatkozását restelkedve szerette 
volna visszaszivni — mind ez már nem álomkép 
többé . . . Tudják, hogy szeretem! . . . De hisz 
akkor Corancez, midőn a játékasztalhoz vezetett, 
sejtette, hogy mi megy végbe a szivemben. Lehet
séges volna-e, hogy ő igy tudjon színlelni ? . . .  Mért 
ne? . . . Hisz ő maga mondotta az imént! Ha 
ő Navagero, Ohézyek és ez egész idegen tár
saság előtt el tudta titkolni Bonaccorsiné iránti 
szerelmét, ez arra vall, hogy tud hallgatni . . .
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Igen ! . . . Ö el tudta titkolni a szerelmét, én nem 
birtam magamba fojtani az enyémet. . .  K i tudja: 
vájjon nem-e látták mind a hárman, hogy meg
vettem a kis szivartartót? Nem, nem, különben 
nem lehetnének oly kegyetlenek, hogy fülem hal
latára előhozakodjanak vele és nem engedték volna, 
hogy mások emlegessék. Marius nem rossz ember, 
sem a márkiné, sem miss Florence. Csak hogy 
mindent tudnak, mindent! De hát honnan tudják?

Vájjon honnan tudják?
Ha egy szerelmes ifjú, kinek finomérzésü lelkét 

ily fajta aggodalom emészti, föl teszi magában ezt a 
kérdést, ez szükségképen a lelkiismeret oly vesé
kig ható tüzetes megvizsgálására vezet, hol az ag
gály, a képzelem szülte láz minden káprázatának 
és minden illúziójának szabad tere nyilik.

Egész utón hazafelé, a gépiesen elköltött reggeli 
alatt, melyet a többi vendégtől félreeső asztalon hordtak 
fel neki, valamint az ezt követő czéltalan magányos 
barangolás közben óráról-órára, napról-napra idézte 
fel lelke előtt az utolsó hetek óta folytatott élet
mód minden részletét; és e hirtelenül megváltozott, 
uj szempontból Ítélve meg a történteket, hallgatag 
idylljének minden együgyü, ártatlan boldogságában 
és gyönyörében megannyi, soha jóvá nem tehető 
hibát vélt felfedezni, melyeknek koronája és bete
tőzése volt ama utolsó baklövése : az aranyszelencze 
megvétele a nyilt játékteremben, annyi arczára 
élezett szem láttára. Visszaidézte lelke elé a Chézy
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villában történt Iső találkozását Carlsbergnével, 
kinek eredeti szépsége és különös bája rögtön el
bűvölte őt oly annyira, hogy tekintetét szüntelen rajt 
felejtette . . .  És eddig soha eszébe nem jutott az, 
hogy ezzel magára vonja a közfigyelmet és hogy 
százféle magyarázatra ad alkalmat. Aztán visz- 
szaemlékezett a szép asszonynál tett legelső láto
gatására, kit aztán újra meg újra felkeresett, 
mohón ragadva meg minden alkalmat, hogy vele 
találkozzék hogy vele egy levegőt szíhasson, hogy 
hangja csengésében gyönyörkedhessék, bájának it- 
tasitó mámorába szédüljön. Észrevétlen maradha
tott e buzgóságának indiskret és feltűnő volta, vala
mint az a körülmény, hogy ő egy idő óta oly he
lyeken fordult meg, a hova azelőtt soha be nem 
tette a lábát és ahol most törzsvendég lett?

Ott látta magát újra reggelenkint a golf-club 
bársonyos pázsitján és dobogó szívvel gondolt visszza 
arra, mily isteni szépnek tetszett neki Ely báróüő 
a klub élénk színeiben tartott piros-fehér tennis 
öltözet pikáns sajátosságában. Öltözetének minden kis 
excentricitása, mely más hölgynél bántón érintette 
volna, még növelte a lelkesedését. Ott látta magát a 
bálban, amint lesben áll a tánczterem egyik sarká
ban és várja, hogy az imádott nő belépjen és ma
gával hozza azt a csodás büverőt, mely ruhájának 
minden legkisebb ránczából szerteáradt. Látta ma
gát a Cfoisette halom legkeresettebb czukrászánál, 
mint közeledik a bárónőhöz, ki őt mindig oly nyá
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jas és elbűvölő előzékenységgel hívta meg az asz
talához. Es e képek mindegyikéhez valami különös 
kitüntető szívélyesség, valami gyöngéd elnézés és 
jóságos nyájasság emléke fűződött, melynek tudata 
kétségbeesésig növelte lelki furdalásait.

; Visszaemlékezett magaviseletének ezer apró, 
meggondolatlanságaira, azokra a szeleburdi ötletekre, 

oly természetesek és maguktól értetődők,
a jmig az ember nem tudja, hogy gyanakvó szem
mel nézik.

Oh minő nagy, megbocsáthatlan hibákká vál
nak azok később mind, mihelyt érezzük, hogy a 
sai^da megfigyelés örökké éber argusszeme csügg raj
tunk. így például az alatt a tiz nap alatt, mióta 
Carlsbergüé elhagyta volt Cannest, ő egyetlen egy
szer se látogatott el azokra a helyekre, ahova 
azért volt csak járatos, hogy őt láthassa. Azóta 
ember fia nyomát se látta se a golf-klubban, se 
egyetlen egy five óclock teánál, vagy estélyen. Váj
jon rem-e tűnt fel ez a visszavonulás, mely oly pon
tosan összevágott a bárónő távollétével és vájjon mire 
magyarázhatták ezt ? Mióta szerelme belesodorta a 
nagyvilág zajos gyönyörforgatagába, nem egyszer 
kellemetlenül érintette őt a találomra kiszalajtott 
megjegyzések léha frivolsága, melylyel szokás- 
szerint illetik a távollévő nőket. Mért kímélték 
volna hát Oarisberg bárónőt, mikor rá került a sor ? 
Szó alá kerültek mindketten, az bizonyos. De váj
jon megelégedtek-e a gonosz nyelvek azzal, hogy
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csak egyszerűen csipkedő gúnyolódásuk czéltáblá- 
jául válasszák őket vagy rosszakaratulag magya
rázták-e félre az ő magaviseletét, hogy annak ré
vén rágalmazzák és szapulják ezt az asszonyt, kit ő 
oly szerelemmel szeretett, melyet e pillanatban 
a lelkifurdalás minden rémlátománya kiűzött és 
gyötört ?

Abban a szóban »az ön flirtje«. mely Flo- 
rence Marsh ajkairól elröppent, sejtelmes hypo- 
thezisei határozott alakot öltöttek. Péter mély 
megvetéssel fordult el mindig mindattól, amit e 
szóval ki szoktak fejezni: a férfi és a nő közti bi
zalmaskodástól, mely a két nem közti viszony him- 
porát eltörli; attól a fesztelen érintkezéstől, melyben 
a férfi forró érzéki vágyának tüzes lehellete szent 
ségtelenitőn érinti a női szépséget; az indiscrét, 
ildomtalan pajtáskodástól és e mindkét részről 
történő közeledés kiábrándító Ízetlenségétől. Te
hát Carlsbergné iránti érzelme is ilyen frivol 
szerelmeskedés számba megy? Lehetséges az, hogy 
az ifjú szív tartózkodást nem ismerő lelkesedését 
ennyire félremagyarázza a világ?

Aztán visszagondolt a múltra, meg arra a 
sok, sok gyötrelemre és szenvedésre, mely rég
től fogva mostanig keserítette az imádott nő életét, ki 
Péter szemében kerek e földön a legtökéletesebb te
remtés ; eszébe jutott a körötte mindig lesben álló, 
minden mozdulatát megfigyelő, aljas kémkedés, 
Es újra lelke elé idézte Monté Carlot és a játszótér-
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met, meg saját meggondolatlan eljárását és most 
ő maga se tudta felfogni, hogy akkor rögtön át 
nem érezte annak iszonyatos tapintatlanságát. An
nál tépőbb kinnal érezte önvádjának, szinte fizikai 
szenvedéssel határos, égő fulánkjait.

Midőn végre, ilyen és hasonló töprengések 
között, őrahosszákig tartó fárasztó bolyongás után 
újra a szálloda kapujához ért, a nap már alkonyodéra 
szállt; á délvidék ama jellemző estalkonyainak egyike 
volt az, melynek homálya hirtelen a földre borul és 
fagyasztó sötétséggel váltja fel a nyáriasan enyhe 
és napsugaras nappalokat. A  portás egy levelet 
nyújtott át neki, melynek borítékján Ely báróné 
kezeirására ösm ert... Kezei reszkettek, midőn fel
törte a borítékot. Apró pecsét zárta ezt a levelet, 
melyen egy antik meduzafejet ábrázoló czimer 
domborodott ki, egy pecsétgyűrű kövének a lenyo
mata, melyet a báróné Olaszországból hozott és 
rendesen az ujján viselt. Es ha a pogány legenda 
meduzafeje tényleg felevenedett volna előtte, nem 
kelthetett volna benne nagyobb rémületet, mint a 
levélke e néhány egyszerű szava:

»Tisztelt Uram ! Visszatértem Oannesba 
és örvendenék, ha ön holnap fél kettőkor elláto
gathatna a Helmholtz villába. Komoly dologról 
akarok önnel értekezni. Azért állapitottam meg 
ezt az órát, mert akkor legbiztosabb vagyok abban, 
hogy nem fognak háborgatni. Üdvözli.«

Es ezt a levélkét nem irta alá a teljes
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teknél, hanem egyszerűen úgy jegyezte, mint 
legelső soraiban: Sallach-Carlsberg. Péter újra meg 
újra elolvasta e száraz, hideg néhány mondatot. 
És az immár kétségtelen valóság lesújtotta.

Ely bárónőnek besúgták az ő meggondolat
lan montecarlói tettét! A  villám lecsapott és a 
Hautefeuille szivében meggyülemlett keserűség, a 
lelkét dúló önvád nyomasztó kinja azt a két
ségbeesett sikolyt fakasztotta ajkaira.

— 0  mindent tud! Veszve vagyok!
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IV.

Az emlitett levélkét persze, mely Péter ag
gódó nyugtalanságát betetőzte, Brionné mondta 
volt tollba Carlsberg bárónőnek. Ez volt első 
hadi fortélya annak az ügyesen kieszelt tervnek, 
melyet a hű barátnő rögtönzött, hogy gyökerestől 
kitépje ezt az érzelmet, melynek jövőbeni fejlődése 
aggasztotta. Éleslátása iszonyú fájdalmak hosszú 
lánczolatát, egy rettenetes dráma lehetőségét, egy 
fenyegető, biztos katasztrófát sejtett. És az ej hosz- 
SZU óráiban, melyek Carlsbergné hirtelen és szen
vedélyesen ajkára szökött vallomását követték, 
Brionné egyre azt hajtotta önmagában, hogy 
még ma örökre el kell választani e két lényt, kiket 
ily ösztönszerű rokonszenv lángralobbanása egymás 
karjába késztet. ;
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Mert különben előbb-utóbb meg kell, hogy 
az ifjú észrevegye, minő érzelmeket keltett ő 
imádott hölgyében. Már most is egész egy-ügyü 
ártatlansága és gyanútlan bizalma is alig teszik 
érthetővé, hogy még nem nyilt meg a szeme.

De mi történik majd, midőn megtudja? Bár
mily naiv és áftatlan volt is Brionné, erre a kér
désre csak egy feleletet adhatott.

A  szerelmes vallomás egyetlen egy vigyázat
lanul kipattanó szikrája, mely Hautefeuille vagy Ely 
ajkairól elröppen, elegendő volna arra, hogy sze
relmüket felcsapó lángra szitsa és a végletekig vigye. 
Ely vallomása elég világosan bizonyitotta jelle
mének féktelen merészségét és azt az ellenállhatat
lan ösztönt, mely arra kényszeríti, hogy egyedül 
érzelmei szavára hallgasson. Szenvedélyeinek ab
szolút logikája szerint Ely testestül-lelkestül azé 
lenne, a kit szeret. Es ámbár a tegnap esti 
beszélgetés Luizát beavatta volt ama ballépések 
titkába, melyeket hajdani zárdái iskolatársnője 
elkövetett, sem a szive, sem az esze nem tud
tak megbarátkozni e ballépések tényleges lé
tezésével. Egy ilyen szerelmes viszony puszta gon
dolata is rettegő borzalommal töltötte. Egész éjjel 
azon törte a fejét, hogy lehetne módját ejteni 
annak az egyetlen kifejlésnek, melyben Ely báróné 
biztos üdvét vélte látni: Hautefeuille önkénytea 
távozásának.

Első gondolata az v#lt, hogy ő a fiatal em^
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bér gyöngédségére fog appellálni. Az, a mit Carls- 
bergné róla mondott, érdekes arczkifejezése, nyílt 
tekintete, az aranyszelencze magához váltásá
ban megnyilatkozó naiv szerelme, mindez rend
kívül finom érzésű kedélyre engedett következ
tetni.

Hátha egyszerűen, hősies elhatározással egy 
névtelen levelet intézne hozzá, melyben említést 
tenne ép erről a tettéről, e gyanús vételről, me
lyet ö megfigyelt és melyet bizonyosan mások is lát
tak kívüle ? Es ha erre hivatkozva, esedezve kérné, 
hogy távozzék és kimélje meg Carlsbergné nyugal
mát. Lázas álmatlanságának hosszú óráiban több
ször fogott hozzá e levél fogalmazásához; de nem 
találta a kellő kifejezéseket.

Oly nehéz volt úgy fogalmazni meg ezt a 
felszólítást, hogy ne azt jelentse: <Menjen el, mert 
ő szereti önt.« Reggelre, midőn felébredt késő haj
nali álmából, mely e kinos éj álmatlanságát követte, 
€gy igen közönséges véletlen, melyben jámbor hite 
valami providentialis jelet vélt látni, nem remélt 
ürügyet adott neki arra, hogy a dolgot sürgesse ; 
még pedig nem indirekte a fiatal szerelmes révén, 
hanem maga Carlsbergné hozzájárulásával. Midőn 
ágya puha párnáiban nyújtózkodva, szórakozottan 
futotta át a Riviéra egyik hírlapját, a nemzetközi 
snobismus egyik orgánumát, mely a magaskörök ide 
s tova bolygó nagyságait értesíti egymás hollétéről 
és viselt dolgairól, a » helyváltozások rovatában
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a >Cairoba érkeztek« fölirat alatt felsorolt nevek 
közt Du Prat Olivier nevére akadt.

>DuPrat, követség! titkár nejével.« Eögtön fel
kelt, hogy megmutassa Elynek ezt a jelentéktelen,, 
semmit mondó, személyes hirt, mely azonban e két 
barátnőre nézve jelen esetben félelmetes fenyege
téssé vált.

Ha ő Cairoba érkezett, az jele annak, hogy 
nilusi utazása véget ért és hogy hazatérésre gon
dol. Mi lesz hát a legtermészetesebb útja ? . . . A le- 
xandriából Marseilleba . . Es Marseilleban, Cannes 
tőszomszédságában kikötve, első dolga az lesz, hogy 
felkeresse Hautefeuillet.

— Igaz, igaz, suttogta Ely, mig szeme me
rőn csüggött az »01ivier Du Prat« név betűin, 
melyek szivét oly hangosan dobogtatták meg. Igaz,, 
ismételte elhaló hangon. Igaz. Találkozni fognak.

— ügy*e, hogy igazam volt tegoap? Látod, 
micsoda csávában volnál, ha mindmáig nem lett 
volna elég lelki erőd, hogy érzelmeidet leküzdjed? 
Es most vond le abból a tanulságot, hová jutnál 
holnap, ha ennek örökre véget nem vetsz?

Es aztán gyöngéd kímélettel és aggódó baráti 
szeretetének ékesszólásával bocsátkozott egy villám
sebességgel agyában megvillant eljárás részleteinek 
fejtegetésébe, melyet ő az adott körülmények közt 
legalkalmasabbnak és leghelyesebbnek vélt.

— Édes lelkem, meg kell ragadnod a kínál
kozó alkalmat, mert soha ennél jobb kibúvóra nem
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akadsz. Kell, hogy magad szólítsd ide hozzád a fiatal 
•embert és hogy szóba hozzad tegnap esti tet
tet . .  . Megmondod neki, hogy többen látták és 
ki fogod jelenteni, hogy indiskrét cselekedete igen 
kellemetlenül lepett meg. Megmondod neki azt is, 
hogy észrevették az ő feltűnő udvarlását. Lelki 
nyugalmad, mocsoktalan női hirneved nevében kö
veteled tőle, hogy távozzék. Egy rövid negyedórái 
lelki erő és nyugalom és a dolog el lesz intézve. 
O nem volna az a büszke, nemes és gyöngédlelkü 
ember, akinek leírásod után Ítélve, ismerem, ha ha
tározottan kijelentett óhajtásodat rögtön nem tel
jesítené. . . Oh Ely, hidd me?, egyetlen egy módja 
van csak annak, hogy iránta való szerélinedet bizonyít
sad. Mentsd meg őt oly lelki dráma kínjaitól, mely 
most már nem ködös távolba burkolt fenyegető 
lehetőség, hanem közeli kerülhetetlen veszély.

Ely szótlanul hallgatta. Az előző est őszinte 
vallomásai és az a lelki megrázkódtatás, mely ezek
kel járt, kimerítették erejét és nem érzett erőt magá
ban, hogy a baráti szeretet e rábeszélő szuggesztiójá- 
nak ellentálljon, mely szerelmének leküzdése czéljából 
ép erre a szerelemre hivatkozott. A  szivünket egé
szen betöltő nagy és igaz érzelmek, heves lelki rázkód- 
tatások utáni ösztönszerü mohó sóvárgással keressük a 
rendkivüli és magasztos elhatározások nem minden
napi izgalmait. Ha az ily érzelmeknek a megálmodott 
osztatlan boldogság nem jut osztályrészül, a boldogta
lanságban keresünk szomjatoltó enyhülést. Az ily ér-
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zelir ek, melyek egész lelkünket betöltik és szüntelenül 
a boldogság és a kétségbeesés ellentétes pólusainak 
végletei között mozognak, soha nem érik be az 
arany középút békés, de köznapi megoldásával. 
Brion Luiza tisztán látott és helyesen Ítélt. A 
szenvedély e fázisában, melyre Ely szerelme elju
tott, két lehetőség van csak: az egyik az, hogy Ely 
bárónő a fiatal ember szeretője lesz, a másik, hogy 
a szakítás áthidalkatlan' örvénye örökre elválasztja 
őt a szereretett férfitól, még mielőtt a titkos sze
relmi viszony kezdetét venné.

Oh hány olyan asszony van, ki a lemondás 
lázas deliriumában hallgatagon ásta meg önkezé
vel az örökre elválasztó vermet önmaga és a ti
tokban imádott férfi között, anélkül, hogy az valaha 
sejtette volna a némán tűrő nő rajongó szerelmét 
és hallgatag önfeláldozását. Az ártatlan, tiszia- 
erényü nőknek saját erkölcsi gyöngeségük jó eleve 
megszólaló lelkifurdalása adja meg. a szükséges 
erőt; a bűnösök pedig ugyanazt érezik, amit Carlsberg 
báróné sajgó szívvel sejtett, hogy lehetetlen a múl
tak emlékét örökre kitörölni életünkből.

Es ezek a szánalomra méltó teremtések in
kább az önfeláldozás magasztos martyriumára 
szánják el magukat, semhogy oly boldogság epés 
keserűsége jusson ki nekik, melyet a soha jóvá 
nem tehető múltakon alapuló kínos féltékenység 
örökre megmérgezett. Még egy másik hatalmas 
befolyás járult hozzá, hogy a fiatal nő lelkében
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ránczba szedje a lázadás szellemét. Minden vallá
sos meggyőződés híján lévő lelke nem látta ugyan 
a gondviselés intő jelét a közönséges véletlen e já
tékában, hogy a hírlapban ép most kellett ráakadni 
Du Prat nevére. Hanem ép e hitetlensége követ
keztében meg volt a jellemében az az öntudatlan 
fatalizmus, mely az istentagadők egyetlen babonája.

Az a váratlan meglepetés, hogy a tegnap esti 
bizalmas vallomások után még ma reggel nyom
tatásban kerül szeme elé ez az öt kis szótag: »()li- 
vier du Prat« olyan kinos előérzet nyomasztó sú
lyával nehezedett a lelkére, melynek homályos sej
telme az ilyen cselekvésre és szilárd elhatározásra 
termett jellemet jobban sújtja, mint a tényleges 
veszély.

—  Igazad volt, válaszolt Ely, a megmásit- 
hatlan lemondás tompa hangján. Ide hivatom, szó
lok neki, és mindennek véget vetek örökre.

Ely báróné ugyanaz nap délutánján visszatért 
tehát Cannesba, azzal az erős elhatározással, mely
hez jellemének legszivósabb erélyével ragaszkodott.

Brionné elkísérte őt, mert nem akart tágí
tani szeretett barátnője oldaláról, mig ez kinos ál
dozatát meg nem hozta. Azonnal megérkezése után 
Íródott meg ily körülmények közt az a levélke, 
melynek elolvasása a fiatal Hautefeuille lelkét any- 
nyira feldúlta. Ely báróné önmagával elhitette, hogy 
őszintén óhajtja a szakítást, sőt egy perczig úgy 
érezte is, hogy valóban kívánja. Hanem ha ko-
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molyán vizsgálta volna önnönszivének mélyét, egy 
jelentéktelen tényből meggyőződött volna róla, minő 
gyenge lábon áll ez az elhatározása; mily csábitón 
kisérték őt e szerelem bűvös képei, és hogy meny
nyire uralkodik fölötte ez a szenvedély. Alig hogy 
megirta a döntő sorokat annak, a kit örökre szám
űzni akart, ugyanazzal a tollal egy*egy levélkét 
firkantott két oly nőnek, kiknek szerelmi regényei
ben ő a meghitt és félig-meddig a bűnrészes 
szerepét vitte: Marsh Florencenak és Bonaccorsi 
Andriana márkinőnek. Villásreggelire hivta meg 
őket másnapra. Ez ugyan magában véve igen cse
kély jelentőségű cselekedet volt; de midőn ezt tette, 
a szerelmes és szenvedő asszony ama szive mélyé
ből önkénytelen fakadó ösztönének engedelmeske
dett, mely arra késztette, hogy oly nők társasá
gát keresse, kiknek szive szintén szerelemre lobbant, 
akikkel tartózkodás nélkül beszélhet gyöngéd érzel
mekről, kiknek boldogságán felhevülhet, kiknek 
szive megesnék az ő szenvedésein, ha elpanaszolná 
nekik sorsát, kiket meg tud érteni és kik őt meg
értenék. Rendes körülmények közt, mint ahogy teg
nap kijelentette volt, az érzelgős és félénk olasz 
nő remegő habozása fárasztotta és untatta ő t ; mig 
az amerikai lánynak a főherczeg vegyésze iránti 
szerelmébe oly megfontolt pozitivizmus eleme ve
gyült, melytől Ely báróné szenvedélyes véralkata 
idegenkedett. Hanem úgy a fiatal özvegy, mint a 
fiatal lány szerelmes nők lévén mindaketten, ez ele

BOURGET-CSERHAIvMI I VÉGZETES IDYEL. 10
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gendő volt arra, hogy Ely báróné vértanusága 
perczében enyhülést reméljen tőlük és sóvárogja a 
társaságukat. O korántsem sejtette, hogy e lelkének 
hirtelen sugallata folytán megirt ártatlan meghí
vás heves jelenetet provokál majd közte és zsar
noka közt és hogy ebből oly néma és kérlelhetlen, 
elkeseredett küzdelem fog fejlődni, mely tragikus 
befolyást gyakorol majd arra az ébredő szere
lemre is, melynek feláldozását megfogadta.

Délután három órakor Cannesba érve, az egész 
álló nap folyamán nem látta a férjét, csak annyit 
tudott, hogy a főherczeg Verdierrel a laboratóriumba 
zárkózott be. Ez nem lepte meg, valamint azon se 
csodálkozott, hogy férje ebéd idején, szárnysegédje, 
Lambach grófnak, a fenséges ur hivatalos kémének 
kíséretében, megjelent az ebédlőben. Eérje egy 
szóval, egy megjegyzéssel se tánusitotta a legkisebb 
érdeklődést neje egészségi állapota iránt; meg se 
kérdezte, hogyan töltötte távolléte tiz napja it!...

A  főherczeg fiatalkorában a legszebb, legda- 
liásabb és legmerészebb gavallérok egyikének volt 
elismerve az ő hazájában, amely nem volt szüki- 
ben a lovaglás férfiaknak; és a tudomány bolond
ján még most is meglátszott a hajdani katonaviselt 
em ber; úgy termetének hatvanéves korát megha
zudtoló nyúlánk karcsúságán, mint szavának pa
rancshoz szokott érczes, nyers csengésen, mely hangja 
minden modulácziójában megnyilatkozott, harczias 
arczán, melyen egy Szadova mellett kapott dicső
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séges kardvágás sebhelye vonult végig, és őszbe 
vegyülő, hegyesre pödrött bajuszán, mely ezüstcsi- 
kot vont arczbőre élénk pírján. Hanem a ki valaha, 
hacsak egyetlen egyszer is, találkozott ezzel a külö
nös emberrel, az sohse felejthette el többé a sze
mét, azt a világoskék, kristálytiszta, szilaj, szinte 
vad nyugtalanságot kifejező szempárt, mely sűrűn 
tömött, hirtelen szőke szemöldöke árnyában meg
vonult.

Az a sajátságos szokása volt, hogy mindig, 
még estélyi öltözethez is, erős fűzős czipőt viselt 
úgy hogy rögtön estebéd után gyalog indulhatott 
majd szárnysegédje, majd Verdier kíséretében, véget 
nem érő éjjeli sétáira, melyek néha reggeli három 
óráig is eltartottak; mert ez volt az egyetlen módja, 
hogy beteg idegeinek néhány órai álmot és nyu
galmat szerezzen. Ez a nagymérvű idegesség finom 
metszésű kezeiben is megnyilatkozott, melyeknek 
szép szabású, de savaktól elégetett, vasfürészportól 
feketére fogott és a vegyműhely ezerféle eszközeinek 
folytonos kezelésébe belegörbült ujjai szakadatlan, 
ideges, szabálytalan, görcsös kapkodásban vonaglot- 
tak meg. Minden mozdulata elárulta azt, hogy 
jellemének kiszögellő vonása az erkölcsi akarat 
ingatag erőtlensége, melynek még a tudomány nem 
adott határozott nevet és mely a benn szenvedőt 
képtelenné teszi arra, hogy bármilyen érzelmében 
vagy akaratában következetességet és állhatatossá
got tanúsítson.

10*



148

Ez volt a nyitja annak a kéjelmetlen érzésnek, 
mely e különben oly kiváló tulajdonságokkal megál
dott ember lényéből egész környezetére kiáradt és 
mely alatt első sorban ő maga sokat szenvedett. 
Szinte érezni lehetett, hogy e sajátságos, heves és 
lobbanékony természetű férfi kezei között minden 
vállalatnak okvetlenül meg kell buknia; mert valami 
ellenállhatatlan benső őrjöngés láza képtelenné tette 
a viszonyokkal, a környezetével és a szükség követel
ményeivel való megalkuvásra. Kiváló egyénisége 
nem ismert belenyugvást. E benső lelki egyensúly
vesztés oka tán ama lelkében megfészkelt rögeszméje 
lehetett, hogy ő egy Ízben oly közel volt már a 
királyi trónhoz és most örökre elesett tőle; hogy 
kénytelen volt tétlen nézni: mint követik el úgy a po
litikában, mint a háborúban a legsúlyosabb és soha 
jóvá nem tehető hibákat és hogy bár ő rögtön, még 
mielőtt megtörténtek, tisztában volt azzal, mily nagy 
bakokat lőttek, mitsem tehetett, hogy azokat meg
akadályozza. Többek közt az 1866-iki háborúban 
oly csatatervet dolgozott ki, mely a század második 
felében lényegesen megváltoztatta volna Európa tér
képét. Es Íme a helyett kénytelen volt az életét 
oly hadi terv kivitelében koczkáztatni, melynek 
biztos kudarczát előre látta. Minden évben, ama 
hires csata évfordulóján, melynek emlékeztető seb 
helye még most is eléktelenitette az arczát, negy- 
vennyolcz óráig alig lehetett bírni vele; a szó szoros 
értelmében őrjöngött.
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Ugyanily őrült düh fogta el, valahányszor 
valami nagy harczias forradalmár nevét emlegették 
előtte.

A  főherczeg ugyanis sohse tudta magának 
megbocsátani azt a pillanatnyi gyöngeséget, melynek 
révén a rangjával és czimével járó kedvezményeket 
örökre biztosította magának; holott az abstrakt 
elméletek iránti hajlama és tévesztett életének 
kudarczai arra vezettek, hogy az anarkhista szo- 
czializmus legmakacsabb hívéül szegődjék.

Bámulatos alapos tudásu, nagy olvasottságú 
ember és ritka műveltségű finom társalgó létére, 
néha azt a benyomást tette, mintha kérlelhetlen, 
epés élességével másokon akarná megbosszulni saját 
jellemének fogyatkozásait.

Soha ajkáról dicsérő szó nem röppent, mely
nek valami kegyetlen, rágalmazó és mérges élű 
mellékize ne lett volna. Csupán a tudományos 
kutatások és azoknak megingathatlan, biztos 
eredményei csillapították le némileg ezt a szilá
ján csapongó szellemet; azokban lelt ő némi meg
nyugvást.

Mióta a nejével való összekocczanás, e legma
gasabb fórum parancsolta, hallgatag és a látszatot 
megóvó válásra lyukadt ki, tudományos kutatásai
nak szentelte egész idejét. Cannes! magányába 
visszavonulva, ahol idült gégefőgyulladása miatt or
vosi parancsra időznie kellett, oly szenvedélyes buz
galommal szentelte magát a természettannak, hogy
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műkedvelőből, ki mindennek csak a héját kocog- 
tatja meg, szakemberré vált és a villanyosság te
rén tett uj felfedezések egész sorozatával a ter
mészettudósok táborában méltó feltűnést keltett. 
Ellenségei persze azt rebesgették, hogy ő idegen 
toliakkal ékeskedve, saját neve alatt kürtöli világgá 
azokat a felfedezéseket, amelyek tulajdonképen Yer- 
dier Marcelnek, a párisi paedagogium egy hajdani 
tanitvánjának érdemei, ki évek óta dolgozik a fő- 
herczeg laboratóriumában. Hogy igazságosak le
gyünk, meg kell adni, hogy ez a rágalom, mely a 
főherczeg fülébe is eljutott, egy cseppet se vál
toztatott azon a lelkesült és féltékeny szereteten, 
melylyel ez a furcsa ember a fiatal vegyész iránt 
\iseltetett. Mert e szeszélyes, változó kedélyű, 
következetlen, irgadozó és igy igaztalan jellemű 
herczegnek még egy másik kiszögellő vonása az volt, 
hogy minden érzelme megrögzött előítéleteken 
alapult.

Neje iránti érzelmeinek története ennek hű ké
pét adja ; mert egész életét azzal forgácsolta el, hogy 
egy és ugyanazon emberek iránti lelkesedett, túl
zott rokonszenv és indokolatlan, haragos ellenszenv 
ellentétes végletei között mozgott, ami egyedül 
ama jellembeli gyöngeségre vezethető vissza, hogy 
képtelen volt szilaj szeszélyeit megfékezni. Eré- 
lyének e szomorú fogyatkozása pedig, ritka termé
szeti adományai daczára, rettegett zsarnokká, igaz- 
talauul megitélt és igen-igen boldogtalan emberré
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tették, a kire pompásan ráillett a ravasz délvidéki 
Corancez kissé köznapias, de találó epigrammája: »a 
gothai almanach nagy pályatévesztettje*

Carlsbergnének sokkal hosszabb ideig volt 
alkalma férje jellemét tüzetesen tanulmányozni, 
semhogy ne ismerte volna annak minden egyes 
poiczikáját; de viszont annyit szenvedett zsarnok
ságától, hogy nem lehetett tőle rossz néven venni: 
ha 6 maga felette igaztalanul Ítélte meg a fér
jét. Valamennyi jellembeli fogyatkozás közül a 
szeszélyesség az, a mit a nők legkevésbé bocsáta
nak meg a férfiaknak. Mert nem a legférfiasabb 
tulajdonságnak: az állhatatosságnak ellentéte-e ez?

Carlsbergné sokkal élesebben látó asszony volt, 
semhogy a pályatévesztett herczeg felindult arczán 
észre ne vette volna az első perczben a fenyegető 
vihar előjeleit, miként a gyakorlott tengerészek az 
ég boltján és a tenger tükrén megérzik a közelgő 
vész tüneteit. Midőn Cannesből való hazatérte esté
jén szemközt ült a férjével az ebédlő nagy aszta
lán, egy futó pillantás, a melyet arczára vetett, 
azt a meggyőződést keltette benne, hogy a mai 
ebéd nem fog elmúlni a nélkül, hogy a főherczeg 
nehány vad, epés kifakad ássál ne könnyítsen meg- 
gyülemlett keserűségtől megmérgezett, rossz kedély
hangulatán. Első tekintetre észrevette a homlokán 
borongó fellegeken, hogy valami uj haragot táplál 
ellene. De vájjon mi gyújthatta haragra? Tán ér
tesült volna már Lambach, ez aljas, képmutató
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pofáju, madárarczu Judás besugásai révén az ő 
tegnapi montecarlói magaviseletéről és az átörök
lött családi gőg egy-egy hirtelen felhevülésében, 
a mely belőle, a demokrata herczegből, néha várat
lanul kitört, éreztetni akarta-e véle, hogy ez a 
bohémere valló magaviselet nem illik az ő rang
jához? Vagy tán megsértődött azon. — Elyt még 
az a furcsa ellentmondás se lepte volna meg, —  hogy 

Ggy álló hétig volt Monte-Carlóban és nem 
adott magáról más életjelt, mint azt a rövid táv
iratot, melyben visszatértét tudatta ? Különben 
úgy se sokat törődött Ely báróné azzal, hogy mi 
zudithatta fejére férje haragját, mely előtte sem
mit sem nyomott a latban. Szilárd elhatározásának 
titkon tűrt, tépő kinja mély szomorúság gyászát borí
totta a leikéibe és szive csordultig tele volt könyes 
keserűséggel; úgy hogy ez uj kellemetlenség fenye
gető tüneteivel szemben az a lelki zsibbadtság és 
szellemi érzéketlenség fogta el, mely a kinos er
kölcsi küzdelmek rendes következménye. Egy szó
val se válaszolt az ebéd egész tartama alatt a fő- 
herczeg keserű kifakadásaira, a ki Brionnéhoz 
fordulva, vad és sértő módon fakadt ki majd Monté 
Carlo és a nagyvilági nők, majd a partvidéki fran- 
cziák, az idegen kolónia, meg a gazdagok, szóval az 
egész társadalom ellen. Az egyenruhás inasok ez 
alatt nesztelenül sürögtek-forogtak az asztal kö
rül. Hajporos parókájuk, tarka nadrágjuk és kifo
gástalanul megfeszülő selyemharisnyájuk e feje
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delmi háztartás fenséges gazdájának epés szavai
val kimondhatlanul gúnyos ellentétben állottak. 
Szárnysegéde pedig csuszó-mászó udvariasság és ál
nokság álarcza alatt a főherczeg tirádáira mindig 
olyan megjegyzésekkel duplázott rá, melyek annak 
izgatott kedélyét még kétségbeesettebb dühre fo
kozták. Es Brionné mind égőbb biborra gyulva 
tűrte a házigazda szemtelen gúnyolódásait, azzal a 
megnyugtató tudattal, hogy ő Elyért föláldozza 
magát, ki arra se méltatta a férjét, hogy csak fél
füllel is figyelt volna az afféle patináju és zamatú 
megjegyzésekre, a minőket a főherczeg ebéd alatt, 
keserű mosoly kíséretében, eresztett szélnek.

— A  világot meg lehet Ítélni a szórakozásairól, 
azért szeretem én ezt a tengerpartot. . . Az ember 
itt látja legfényesebben a plutokráczia ostobasá
gát. A  férfiak úgy mulatoznak és szórakoznak, 
mint igazi bolondok és a feleségeik mindenképen 
méltók a férjeikre. Mondja kérem, mire való ez 
az egész, nagy társadalmi gépezet : az adók, a tör
vények, a hadseregek, a papság, mely csupán a 
gazdagok érdekét tartja szem előtt? Hogy egy 
aranytól csillogó csőcseléket megvédjen, melynek 
tökéletes mintagyüjteményében ezen a csodaszép ten
gerparton gyönyörködhetünk. Bámulom a szoczialis- 
ták együgyüségét, kik ilyen arisztokracziával szem
ben reformokról beszélnek! . . A  rákfenés test
részt egyszerűen ki kell vágni, és meg van! Hanem 
a modern forradalmároknak egy nagy hibájuk van l
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a magasranguak iránti tisztelet. Valóságos szerencse 
az, hogy a vezető körök butasága és erkölcsi gyen
gesége mindig és mindenütt oly bámulatraméltó 
naivsággal nyilatkozik meg, hogy valamikor csak 
szemet fog szúrni a népnek. Es ha a munká
sok milliói, kik arczuk verejtékével táplálják az 
ingyenélősködők maroknyi számát, egyszer meg
mozdulnak . . . akkor majd rajtunk lesz a sor és 
kaczaghatunk! A  liberalizmus, a parlamentarizmus, 
és mindazok az ismusra végződő szamárságok már 
lég lejárták magukat. Mától tiz évre egész Európá
ban vagy amolyan II. Fülöp-féle reakcziónak kell 
bekövetkeznie, vagy pedig a commune korszaka 
veszi kezdetét. Felesleges kijelentenem, hogy én ez 
utóbbinak vagyok hive. Különben a társadalom 
teljes újjáalakulása oly könnyű, ha a tudományt 
hivjuk segitségül. Csőditsük össze a proletárok gyer
mekeit és neveljük őket vegyészekké, fizikusokká 
és electrotecbnikusokká és a következő nemzedék 
már ott fog tartani, ahol tartania kell!

Valahányszor a nagyherczeg ilyetén haragos 
kijelentésekre fakadt, mindig oly fenyegető arcz- 
kifejezéssel tekintett maga körül, hogy senki sem 
merte megmosolyogni furcsa, paradox állitásait, 
melyeknek előkelő életmódra valló pazar környezete 
ép oly komikus, mint hatásukat teljesen el tompító szí
nezetet adott. Azok, akik be voltak avatva a modern 
történelem kulisszatitkaiba, homályosan emlékez
tek még arról a rágalomszülte legendáról, mely a
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»TÖrös főherczeg« nevét összeköttetésbe hozta egy 
titokzatos, ép a királyi család koronás feje ellen 
irányult merénylettel. A  nagyhangú és szószátyár 
demokrata cásarismus oly szembeszökőn izzóit e 
kegyetlen kifejezésü szemekben, melyek csak azért 
néztek nyiltan szembe valakivel, hogy azt durván 
megsértsék, hogy kiérezni lehetett belőle a zsarno
kot, a szájkosárral ártalmatlanná tett, megbénitott 
zsarnokot. Csak a körülményeken múlt, hogy azzá 
nem lett és ott is csak nagyon kevés volt a híjjá. 
Onkénytelen reszkettek tőle az emberek. Rende
sen, miután néhány ilyen komor mérges kifaka- 
dásokat eresztett szélnek, senki se válaszolt és az 
ebéd, néma csendben, a zavarodottság és elnyomat- 
tatás halotti csendjében folyt tovább. Ilyenkor a 
rendeltetésétől elesett Néró néhány perczig gyö- 
nyörl^ödött a szavai okozta rémületben. Aztán meg
esett néha, hogy miután kiöntötte mérges epéjét, 
egyszerre kedve kerekedett, hogy lénye egész varázsát 
kifejtse.

Ilyenkor legnagyobb ellenségeit is meglepte 
világos eszének ritka szikrázó fényével, műveltsé
gével, előítéletektől ment tudásával és minden téren 
való uj felfedezésben tanúsított csodás jártassá
gával. Hanem ez este valami különös boszszuság 
dúlhatott benne, mert mindvégig nem tette le a 
fegyvert, mig végre Carlsbergnének nehány barát
nőjéhez intézett szavaira kiderült rettenetes rossz 
4edvének tulajdonképeni oka.
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—  Majd megkérdezzük ezt miss Marshtól. 
Ö holnap nálam lesz villásreggelin, válaszolt Ely 
bár óné Luiza egy megjegyzésére.

—  Szabad önt néhány szóra kérni, szólalt meg 
erre hirtelen a főherczeg, a nejéhez fordulva. Es 
félrehiva a feleségét, mitse törődve a családi jele
net idegen szemtanúival, haragosan folytatta:

— Ön holnap villásreggelire hivta miss Marshot?
— ügy van, felelt a báróné. Tán valami ellen

vetése van Fenségednek ez ellen.
— Kérem, ön az asszony a háznál. Hanem ne 

csodálkozzék azon, ha megtiltom Verdiernek, hogy 
ő is részt vegyen a villásreggeliben. Ne szakítson 
félbe. Már régóta észre veszem, hogy ön előmoz
dítja annak a kaczér lánynak a terveit, aki fejébe 
vette, hogy ép ezt a fiatal embert fogja behá
lózni. En nem akarom, hogy ez a házasság létre
jöjjön, és nem is fog létrejönni.

— E q nem ismerem miss Marsh szándékait^ 
felelt a fiatal asszony, kinek halvány orczái bíborra 
gyultak férje szavai hallatára. En csupán azért 
hivom meg őt, mert ő jó barátnőm és szeretek 
vele társalogni. A  mi Verdier urat illeti, úgy 
hiszem, ő már elérte azt a kort, hogy önmaga is 
tisztában legyen azzal, vájjon akar-e nősülni vagy 
sem, anélkül, hogy mások intézkedéseire szoruljon. 
Különben, ha miss Marshhal beszélni akar, nem 
szorul az én közbenjárásomra és ha kedve tartotta,, 
hogy ma este vele ebédeljen, hát . . .
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— Ö vele ebédelt ma este? kérdé a főherczeg 
kétségbeesett hevességgel felforrtyanva . . .  Ön tudja 
azt? Feleljen! Legyen őszinte?

— Fenséged, ha kémekre van szüksége, erre a 
szerepre állanak rendelkezésére mások, a kik szive- 
sen elvállalják.

E szavaknál megvető és kihivó tekintettel 
mérte végig Lambachot.

— Asszonyom, elég a gúnyból, nem tűrök sem
miféle iróniát. En meg akarom önt bizni egy ba
rátnőjének szóló üzenettel és ha ön nem vállalko
zik annak átadására, úgy majd megmondom neki 
személyesen. Mondja meg annak az intrikus lány
nak, hogy én értesülve vagyok az ő szándékairól. 
Tudom azt is, értsen meg jól, asszonyom, tudom azt is, 
hogy ő nem szereti azt a fiatal embert. Ez a le
leményes vállalkozó neszét vette egy nagy felfede
zésnek, a melyre mi rá jöttünk: én és Verdier, ott 
az én vegyi műhelyemben — itt jobbjával a la
boratóriumra mutatott. Ez a mi találmányunk a 
villanyos vasutak egész uj aeráját fogja teremteni. 
Engem persze nem lehet se megvásárolni, se asz- 
szonyi csellel horogra keríteni. Verdiért se lehet 
megvesztegetni, hanem ő fiatal és egy ügy ü. Marsh 
ur tehát az unokahugát veti oda csalétkük Alapos 
gyanúm van, hogy ő beavatta önt a terveibe és 
hogy ön az ő érdekeit előmozdítja. Hallgasson 
meg jó l ! Ön tetszése szerint érintkezhetik Marshék- 
kal, úgy a bátyjával, mint a húgával, és tehet
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velük kirándulásokat Monté Carlóba vagy Can- 
nesba. Ha ön szeret két világrész rastaquouéreinek 
társaságába keveredni, az az ön dolga. Ön szabad! 
Hanem ne avatkozzék bele ebbe a cselszövénybe, 
mert nagyon drágán találná megfizetni! Legérzé
kenyebb pontján fogom megsebezni. Hadd vásárol
jon magának ez a lány czimet és nevet a nagy
bátyja millióival, mint a hogy ezt manap mindnyájan 
teszik. Bőviben vagyunk angol márkiknak, fran- 
czia herczegeknek és római főherczegeknek, kik 
készek a millióért cserébe adni őseiket, nemesi 
czimereiket és önnön személyeiket. A  születésbeli 
nemesség ép oly aljas és megvetendő valami, mint 
az arany. Jogos, hogy az egyikkel a másikat meg 
lehessen fizetni. Hanem ezt a nagy tehetségű embert, 
az én barátomat, az én tanítványomat?! Hátrább 
az agarakkal! — Hogy az az elfajult yankee ebből 
a geniális agyból is dollártverő gépet faragjon. Soha, 
soha, soha! Ezt az üzenetet, kérem, szíveskedjék 
átadói Flossie barátnőjének. Önnek erre nincs 
semmi válasza, ugy-e? Lambach ur!

—  Fenséges uram !
A  szárnysegédnek alig maradt annyi ideje, 

hogy a két hölgytől búcsúzzék, oly haragos seb- 
bel-lobbal távozott a főherczeg, mint a ki nem 
tudja többé fékezni a haragját és azért menekül, 
mert tudja, hogy a szavakról tettlegességre kerülne 
a dolog, hogy ütne és zúzna, ha még egy perczig is 
a gyűlölt ellenféllel együtt maradna.
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— Ez volt hát a benne forrongó düh oka, 
szólt Brionné, midőn barátnője híven ismételte neki 
a főherczeg durva kifakadását. Ez az igaztalanság 
netovábbja. Hanem jobb ez igy ! Attól féltem, hogy 
ő tán megtudta tegnapi montecarlói kalandodat! 
Vissza fogod vonni ezek után a Marsh kiasszonynak 
szóló meghívást?

— E d, felelt a báróné vállvonogatva és nemes 
szabású arcza leküzdhetetlen undor kifejezését öl
tötte. Volt idő, mikor ezek a gazságok mélyen 
lesújtottak, volt idő, mikor büszkeségem fellázadt 
az ily bánásmód ellen. Ma ennyit se törődöm az- 
zal a durva vadállattal, meg szenvedélyes harag
jának kitörésével. . .

E szavakkal egy e czélra szolgáló apró ezüst 
lámpa lángján rágyújtott egy orosz szivarkára és 
megvetően felbigyesztett ajkai közül kékes füstgomo- 
lyokat eregetett, melyek széles körökké szerte foszló 
gyűrűkben oszoltak szét a kis szalon langyos, illatter
hes légkörében. Minő édes otthoniasságot lehelő,, 
bizalmas csevegésre integető keretéül szolgált a 
két barátnőnek ez a diszkrétül megvilágított szalon, 
falkárpitozatának tompa színeivel, antik képeivel, 
értékes bútoraival, a nagy üvegajtók mögött elterülő 
szomszédos melegház zöldelő, hüs homályának ár
nyas mélységeivel. A  merre a szem tekintett, minde
nütt csupa illatárt lehellő, élénk szinpompában 
diszlő nyíló élővirág, a délvidék buja, mintegy nap
sugárból szőtt, szivárvány színekből font szirmai.
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A  kisebb-nagyobb állólámpák fölé boruló pehely
könnyű selyemernyők fátyolán enyhe fény szű
rődött át, mely a kandalóban vígan pattogó 
hasábok tűzpiros fényével együvé olvadt. A  sors 
mostoha gyerekei, a szerencse kitagadottjai sok
kal kevésbbé irigyelnék a gazdagok és hatal
masok fényes és mindenben bővelkedő életét —- ha 
sejtenék, minő titkos benső küzdelmeknek szolgálnak 
színteréül többnyire e fényes csillogó díszletek. 
Carlsberg a karosszékek egyikébe dőlve, újra meg
szólalt :

—  Mit bánom ezeket az apró-cseprő zakla
tásokat, mikor szivemet az a másik nagy bánat 
emészti, melynek meghittje te vagy? En Marsh 
Elossiet holnap is, meg a következő napokon is szí
vesen fogom látni és ha a főherczeg haragszik érte, 
hát csak haragudjék. O azt mondja, hogy ott fog 
megsebezni, a hol legérzékenyebb vagyok. Olyan 
pontja e g y  van csak a szivemnek és abba én ma
gam mártom bele a kést. Ez körülbelül olyan 
dolog, mintha párbajjal fenyegetnének valakit, ha 
öngyilkosságra határozta el magát.

—  Es mit gondolsz, igaza van-e, ha ő Marsh- 
ról ilyen aljas számítást feltételez? kérdé Luiza, 
hogy elejét vegye a szenvedélyes fellázadás fenye
gető rohamának, mely Ely báróné hangjában, tekin
tetében, arczkifejezésében és mozdulataiban kifaka- 
dásra készen lüktetett.

— Lehet, válaszolt a báróné egykedvűen. Marsh
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amerikai ember és azok az érzelmet ép oly 
tényezőnek tekintik mint minden egyebet a világon 
és arra törekednek, hogy azt is a lehető legjobban 
kiaknázzák és hasznukra forditsák. Hanem föl
téve azt, hogy ő Flossienek egy tudós felfedező 
iránti szerelmét belevonja is számitásaiba, a nagy
bátyja rideg számitásai azt bizonyitják-e, hogy a 
húga érzelmei nem őszinték? Szegény Flossie, foly
tatta oly hangon, melyben benső küzködésének és lelki 
kinjának visszhangja újra felébredt — remélem 
ő nem fog belenyugodni abba, hogy erőszakosan 
elválasszák attól, a kit szeret: az elviselhetlen 
szenvedés volna és ha a szegény lány szerelmében 
valakinek a segitségére szorulna, hogy a szeretett 
férfi az övé legyen, én fogom őt támogatni.

Oh minő benső forrongásra vallott ez ön
kénytelen ajkára tóduló, szenvedélyes kifakadás. 
Az egyhangú megállapodás után tervbe vett, bölcs 
elhatározás daczára mennyi titkos ingadozás, mennji 
habozó bizonytalanság zokogott fel benne. A  hű 
barátnő meghökkent e meglepő felfedezésre. És az 
a múlt éjjel agyában felvillant gondolat, melyet 
később mint kivehetetlen ötletet elhessegetett, hogy 
tán legozélszerübb volna közvetlenül a fiatal ember 
nagylelkűségéhez fordulni, ellenállhatatlan erővel 
fészkelte meg magát újra lelkében.

Most már Luiza ez eszmét tettre is vál
totta és másnap reggel Péter a következő soro
kat kapta abban a perczben, midőn egy álmatl^ji
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és végtelenül hosszú éj kínos óráinak virrasztása 
után felkelt.

— Uram az ön gyöngédségére és finom tapin
tatára számítva, feltétlenül megbízom abban, 
hogy ön sohasem fogja kutatni, ki vagyok, sem 
hogy micsoda ok vezérelt arra, hogy \e sorokat 
önhöz intézzem. Elég az hozzá, hogy e sorok Írója 
valaki a ki önt ösmeri és nagyrabecsüli, anélkül 
hogy ön őt ösmerné. Nem kétkedem tehát egy 
percéig se abban, hogy ön férfibecsületéhez ap- 
peláló kérésemet teljesíteni fogja. Rövid nehány sza
vam elegendő lesz annak a megértése, miként saját 
becsülete n egköveteli azt, hogy tovább ne kom- 
promitálja, akaratlanul bár — arról meg vagyok 
győződve — egy olyan nő mocsoktalan hírét és 
családi békéjét, ki már nem szabad ura tettének 
és ki magas állása folytán sok gyűlölködő irigy
ség czéltáblája.

T ö b b e n  l á t t á k ,  h o g y  ö n  t e g n a p e l ő t t  
e s t e  M o n t é  C a r l o b a n  m a g á h o z  v á l t o t t  
e g y  t á r g y a t ,  mi t  az i l l e t ő  h ö l g y  j á t é k  
k ö z b e n  e l a d o t t .

Ha ez a tette magában egyedül álló cseleke
det volna, nem bírna veszedelmes jelentőséggel.

Hanem úgy hiszem ön tisztában van az/.al, hogy 
az utóbbi hetekben tanúsított magatartása nem ke
rülhette ki a gonosz nyelvek csípős megjegyzéseit és 
magyarázatait. Az illető hölgy nem szabad és sokat 

^vedett már családi életében. A  legparányibbszén''
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árny, luely szeplőtlen hirnevének lényét elhomá
lyosítaná, 'végzetes katasztrophára adna alkalmat 
annál, ki őt e magas rangra emelte Otán sohse fogja 
önnek megmondani azt, hogy milyen kínosan érin
tette őt az ön TYieg gondolat lan cselekedete, m e l y 
r ő l  u t ó l a g  é r t e s ü l t .  Cselekedjék hát úgy, a 
hogy becsületes embernek ilyen körülmények közt 
cselekednie kell; és ne igyekezzék egy oly nő éle
dtébe beférkőzni, kinek nyugodalmát az ön jelen
léte csak megzavarhatná. Ne kompromictáljon 
egy nagylelkű asszonyt, ki annál jogosabban 
elvárhatja öntől a leglelkiösmeretesebb tiszteletet, 
mert soha a gyanakvó bizalmatlanság árnya se 
fért hozzá. Legyen elég bátorsága arra, hogy 
megtegye azt az egyetlen lépest, a mi elejét veheti 
a rágalomnak, ha az ugyan még fel nem ütötte a 
fejét és a mely elnémithatja, ha netán már szárnyra 
kelt. Hagyja el Cannest néhány hétre. Majd jő 
egykor nap, midőn ön jóleső örömmel fog visszagon
dolni arra, hogy megtette a kötelességét, hogy egy 
kiváló ritka nőnek a szeretet és odaadás ama 
egyetlen bizonyítékát adta, mely az adott körül
mények között meg van engedve: női hirnevének és 
lelki nyugalmának tiszteletben tartását.

Foe Dániel híres regényének, mely tömör kivo
natban nyújtja nekünk az összes mélyreható emberi 
érzelmek és felindulások összegét, egy örökre emlé
kezetes részlete van, mely minden időkben jel
képéül szolgál annak a lelketrenditő megdöb-

11*
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benésnek, melyet bizonyos teljesen váratlanul ránk 
zuduló felfedezés tragikus hatása kelt a lelkűnk
ben . . . Az a részlet az, melyben elmondja, 
hogy a remete egész énje velőkig megrendül, mi
dőn szeme az elhagyatott sziget homokján egy 
meztelen emberi láb friss nyomát pillantja meg. 
Ugyanily görcsös reszketés borzongott át Péter lel 
kén e sorok olvasása közben, melyek huszonnégy 
órai kinos bizonytalanság után végre lesújtó és 
elvitázhatlan bizonyitékát adták annak, hogy tegnap 
esti cselekedete nem maradt észrevétlen, hogy meg
látták, elárulták. Vájjon ki látta? A  tanú neve 
most már közönyös előtte, mihelyt Carlsbergné is 
értesült róla.

Osztönszerü sejtelme nem csalt. A  báróné 
azért hivatta magához, hogy szemére lobbant-^a 
indiszkrétióját, hogy tán örökre száműzze. Es az 
a biztos meggyőződés, hogy az egész beszélgetés 
akörül fog forogni, a miért ő most oly ke
serű szemrehányásokkal illeti önmagát, mintha 
valami főbenjáró vétket követett volna el, oly el- 
viselhetlen nyomasztó sulylyal nehezedett a lelkére, 
hogy első perczben önkénytelen az a gondolat vil
lant fel agyában, hogy nem megy el az adott ta
lálkára, sohse kerül többé a mélyen megsértett nő 
szeme elé, hanem elmegy innen messze-messze, 
örökre.

Aztán újra a levél után nyúlt és gépiesen 
ismételte: »Igaza van, nem marad hátra más, mint
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hogy távozzam, kerüljem! Aztán ép oly gépies 
mozdulattal, mintha a kékes papírlapra vetett né
hány szóból valóságos szuggesztió ellenállhatatlan 
varázsa áradt volna szerte, megnyomta a csenge- 
tyüt, egy vasúti kalauzt kért és utasítást adott, hogy 
hozzák föl a málháját és írják meg a számlát. Ha 
az olaszországi gyorsvonat délutáni három óra 
helyett délelőtti tizenegy órakor hagyta volna el 
Cannest, a szegény ifjú észbontó örjöngési rohamában 
tán ki is vitte volna az agyában megfogamzott 
szökés elhamarkodott tervét, melyet néhány órá
val később ép oly nevetséges dőreségnek tartott, 
mint a milyen elodázhatlannak tetszett e pillanatban.

Hanem várnia kellett a vonatra, és az első 
láz csillapultával, Hautefeuille kezdte belátni, 
hogy nem szabad szöknie, mint valami tetten ért 
bűnösnek, minden magyarázat nélkül.

Esze ágában se volt, hogy eljárását igazolni 
igyekezzék; mert a saját szemében is megbocsát- 
hatlan volt ez a hiba. Csak azt nem akarta, hogy 
Carlsbergné kihallgatás nélkül elítélje őt. Oh, mit 
is mondhat neki? A  találka meghatározott idejéig 
azzal töltötte a gyorsan elröppenő órákat, hogy 
ékesnél ékesebb beszédeken törte a fejét. Szegény 
ifjú 1 távolról sem sejtette azt, hogy az a szu- 
verain hatalom, amely őt ellenállhatatlan, delejes 
büverővel vonza a szép asszony felé, korántsem az 
az a benső vágy, hogy előre is elvesztett ügyét 
védje. A  szeretett nő közellétének idegét felajzó
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varázsa vonzotta őt ellenállhatatlanul feléje; ez az 
0gyetlen, ösztönszerü, mohó sóvárgás melynek ha
talma a szerető szívben minden más indulat felett 
győzedelmeskedve, a legjogosabb harag méltatlan
kodása és a legegyügyübb félénkség fölött egy
aránt diadalmaskodik.

Midőn a fiatal ember a Helmholz villa sza
lonjának küszöbét átlépte, tulcsigázott izgatottsága 
végre az alvajárás zsibbadtságára vált, melynek ha
tása alatt test és lélek oly benső ösztönök sugal
lata folytán cselekszik, melyekről alig van tudo
másuk. Ez a lelkiállapot azonos azzal az elszánt 
egykedvűséggel, melylyel az ember nagy veszélyek
nek neki megy. Az emberi lélek két alapösztöne; 
az önfentartás és a szerelem ösztöne minden fon
tos esetben egyformán működnek; ami újabb 
bizonyítéka annak, hogy e két ösztön bennünk oly 
személytelen, külső és nálunknál hatalmasabb erők 
megnyilatkozásai, melyek észkormányozta, véges em
beri akaratunk szűk határain kívül állanak. Ilyen pil
lanatokban összes érzékeink elzsibbadnak, de egyúttal 
végtelen élesekké válnak s tulcsigázott fogékonysággal 
bírnak a legkisebb részletek iránt, melyek az énünket 
eltöltő sóvár vágygyal összefüggnek, hanem ugyan
ekkor minden más benyomás iránt teljesen eltompul
tak. Ha Hautefeuillenek később eszébe jutottaké döntő 
órának egész későbbi életére kiható perczei, sehogy 
sem tudott visszaemlékezni arra, hogy mely utón 
került szállodájából a nyaralóhoz, és hogy kikkel
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találkozott útközben. És éber álmából csak akkor 
ocsúdott föl, midőn a két egymásba nyíló termek 
egyikébe lépett, mely ép üresen állt A  virágedények
ben pompázó virág zamatos lehelletébe sajátságos 
édes illat vég}ült, Carlsbergné kedvencz illatszerei
nek a kölni víz ambra és chypre vegyületének 
bóditó illata. De alig hogy egy röpke másodperczig 
magába szívta e mámoritó illatot, mely Ely képét 
varázsolta a lelke elé, midőn már is kinyílt a má
sik terem ajtaja és egybeolvadó női hangok züin-* 
mögése szűrődött át azon. De ő ezek közül csak 
egyetlen egyet, hallott meg, mely ép úgy a szivébe 
nyillalott, mint az imént beszivott virágillat Még 
néhány lépés és szemközt állt Carlsbergnéval, ki 
élénk érdeklődés kifejezésével csevegett három 
mellette ülő hölgygyei. Brionnéval, Bonaccorsi már- 
kinéval és a szép Ghézynéval. Valamivel messzebb, 
a melegházra n}iló nagy üvegajtó mellett ott állt 
Marsh FJorence egy magasnövésü szőke, csúf 
arczu, és rosszul öltözködő fiatal emberrel beszélgetve, 
kinek széles vállain hosszú borzas üstöké alatt 
a tudós észtől sugárzó arcza ragyogott, melyet éles 
tekintetű és mély gondolkodású szempár és ifjú de- 
rültségü mosoly szépített. Ez volt Verdier Marcel, 
kit a fiatal lány az amerikai lányok nyílt és fesz
telen modorával értesített az idejöveteléről és ki 
daczára annak, hogy a főherczeg őt villásreggelire 
magánál tartotta, tiz perezre megszökött, hogy üd
vözölhesse a szeretett nőt.
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Ely báróné állva beszélgetett vendégeivel. 
Nyugtalanul járt-kelt a szobában, hogy benső iz
gatottságát palástolja, mely tetőpontját érte el ab
ban a perczbeu, midőn a várva várt vendég végre 
megérkezett. Ezt persze Hautefeuille távolról sem 
sejthette. Hogy is sejthette volna, midőn látta a 
szép asszonyt klasszikus szabású, sötétkék angol 
sétarubájában, minő leküzdhetetlen vágy sarkallta 
volt az imádott nőt arra, hogy már kora reg
gel Hautefeuille szállodája felé vegye az útját, 
mint a hogy Péter is akárhányszor a Helm- 
holtz villa mellett sétált el, hogy az imádott 
nő ablakait vagy ajtaját megpillantsa és dobogó 
szivvel visszaforduljon? Hogy is olvashatta volna 
Bonaccorsi márkiné jóságos kék szemében a benne 
tükröződő gyengéd részvétet, hogy is vehette volna 
észre, minő titkos nyugtalanság lobog Brionné szo
lid barna szemének fenekén ?

Mind e jelek egy higgadt megfigyelésre képes 
szerelmesben édes reményeket szíthattak volna; 
de ő nem látott semmi mást, csak a Carls- 
bergné szemében felvillanó nyugtalanság szik
ráját, melyet ő engesztelhetetlen harag jelére 
magyarázott. Es ez a szivébe nyilaié tudat 
annyira megzavarta, hogy alig tudott a regényes 
hajlamú olasz nő udvariasságsugallta banális sza
vaira felelni, ki annyira megszánta a szegény ifjú 
szemmel látható zavarát, hogy maga mellett ülés
sel kínálta meg.
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Hanem a derűs kedélyű, örökké mosolygó 
Chézyné, a szép kékszemű, szőke asszonyka, sugaras 
mosolylyal üdvözölte őt. mely rózsás, piczi gödröcs- 
kéket csalt üde, fehér rózsasziromra hasonló, czo- 
bolysipkája alól ingerlőén kifehérlő, gömbölyded 
arczára. Karcsú dereka, melyhez ugyanily szőrmé
ből készült kis kabátka simult, czoboly karmantyú
jával babráló szép kecses kacsói és fényes lakkto- 
pánkákba bujtatott piczi lábai, azzá a bájos egésszé 
összeolvadtak, mely a divat kedves bábuit jel- 
legzi.

Milyen jogosult az a nyájas elnézés me
lyet a világ ilyen divatbábuk iránt tanusit. Mert 
puszta jelenlétük elegendő arra, hogy felvidítsák 
a legkomolyabb helyzeteket és szinte könnyed, 
vígjátéki színezetet adjanak a legkényesebb és 
legbonyolódottabb jeleneteknek. Az adott körülmé
nyek között, tekintettel arra, a mit Brionné tu
dott, a mit Bonaccorsiné sejtett és a mit Péter 
és Ely éreztek, a fiatal ember belépte nagyon kí
nosan hatott volna mindegyikükre és megnehezí
tette volna a rendes kerékvágásba való zökkenést, 
ha a vidám párisi asszonyka kedves madárcsi- 
<isergésével meg nem szólal:

— Ejnye, maga meg se érdemli, hogy még 
szóba is álljak magával, szólt oda pajkos evődés- 
sel. Ma van tiz napja —  folytatta Carlsbergnéhez 
fordulva, a mióta itt ebédeltünk együtt az ön elu
tazása előestéjén . . . Igen épen tiz napja, hogy ez
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a tisztelt úri ember teljesen el tűnt. . .  És én ezt 
el se árultam nővérének, ki fivérét gondjaimra 
bizta és lelkemre kötötte, hogy őrködjem fölötte. 
Igen is uram, Mária önt az én gondjaimra bizta,, 
nem pedig azoknak a szép nizzai és montecarlói 
hölgyikéknek a gondjaira.

— De kérem, én egy tapodtat se mentem el 
innen, felelt Péter önkénytelenül elpirulva.

Chézyné könnyedén odavetett megjegyzése na
gyon is hangsúlyozta, hogy a fiatal ember e meg
lepő magánybavonulása mily feltűnően és ponto
san összevág a báróné távol i étével.

— Úgy és mit csinált ön tegnap este a 
trente et quarante asztalnál? kérdé a fiatal asz- 
szony tréfás gunynyal. No hiszen, ha ezt a nővéro 
tudná, ő szegény szentül meg van győződve arról, 
hogy a fivére a délvidék enyhe napja alatt ápolja 
és gondozza magát és az egészségének él.

—  Ugyan kérem, ne bántsák őt, szakította 
félbe élczelődéseit Bonaccorsi márkiné. Hautefeuille 
velünk jött vissza Monté Carlóból.

— Kérem, hölgyeim ne térjünk el a tárgy
tól. On még nem mondta el nekünk az érdekes
kalandja végét, szólalt meg Carlsbergné.

Chézyné ártatlan élczelődései rosszul estek 
neki, mert látta, hogy azok Hautefeuillet minő 
kinos zavarba hozzák. Mióta Péter a kis szalon
ban megjelent, a báróné maga is érezte a szeretett 
lény jelenlétének ama ellenállhatatlan varázsát .̂
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mely a legerősebb akaratot is megbénitja. Soha 
még büszkébbeknek és nemesebbeknek nem tetszet
tek neki Péter beszédes vonásai; soha még ily 
vonzónak nem tetszett a szeme; soha ily csókra- 
termettnek az ajka, soha ily kecseseknek a moz
dulatai ; soha még szeretetreméltóbbnak nem tűnt 
fel előtte az ifjú egész lénye.

Es Ely báróné Péter magatartásán meg
érezte a szenvedély és tisztelet, a bálványozás és 
félénkség ama vegyes érzelmét, mely oly mindenható 
varázst gyakorol azokra a nőkre, kik sokat szen
vedtek már a férfias durvaság megnyilatkozásától és 
kik oly szerelemről álmodoznak, melybe nem vegyül
nek az érzéki düh haragos fellobanásai, kik félté
kenységtől ment szenvedélyes gyöngédségről, erő
szaktól ment boldog, kéjes mámorról ábrándoz
nak. Szeretett volna rárivalni Chézynéra: »Hall- 
gasson. Nem látja, hogy szavai rosszul esnek neki.«

De ő meg volt győződve róla, hogy a szele- 
burdi asszonyka szivében a gonoszság és a mali- 
czia egy szikrája sem lakik. Chézyné modern párizsi 
nő volt csupán; egy alapjában gyöngéden érző és 
ártatlan teremtés, ki igen becsületes asszony lé
tére, csupa gyerekes könnyelműségből frivolságot 
negélyzett és szerette az embereket megbotrán
koztatni; ama vigyázatlan és esztelen nők egyike, 
kik néha becsületükkel és önboldogságukkal fizetik 
meg együgyü föltünési viszketegüket és telhetetlen 
mulatásvágyukat. A  fiatal asszony rögtön bele
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fogott félbe hagyott elbeszélésébe, melyet Hautefeu- 
ílle belépte félbeszakított és mely az egész asz- 
szonyka hű képét adta.

— A  kalandom végét? Hát kérem, a mint 
már mondtam, az az illető úri ember amolyan köny- 
nyüfajta hölgyikének nézett. Természetes, egy asz- 
szonyka, a ki Nizzában egész egyedül ebédel a 
Londonhouse kis termének egy kis asztalánál! 
Hát ő szegény nagyban iparkodott, hogy magára 
vonja a figyelmemet. Egyre krákogotfc... köszörülte 
a torkát és köhintett egyet-egyet — szinte kedvem 
kerekedett őt egy pár pemeteczukorkával megkí
nálni; — minden perczben hangosan kiáltotta : »Pin- 
czér« csak hogy visszaforduljak. Esénmeg isfordultam 
egész diszkrétül; persze, csak annyira fordítottam 
feléje az arczomat, hogy ő megnézhetett, anélkül 
hogy elnevessem magamat . . . Pedig jaj, hogy 
haraptam az ajkamat. Végre megunom a dolgot, 
fizetek és megyek. 0  is fizet, felkel és utánam jön. 
Nem tudtam, mit csináljak, addig mig a vonat 
indul. O szépen a nyomomba maradt és én járattam 
vele a bolondot . . . Mondják kérem, hölgyeim, nem 
voltak önök soha kiváncsiak arra, hogy a férfiak, 
ugyan hogy szólítják meg azokat a bizonyos höl
gyeket? Vájjon mit súgnak a fülükbe? . . .

— Olyan dolgokat, a miknek hallatára való
színűleg megijednék, felelt Bonaccorsiné.

— En most már a tapasztaltak után, nem 
ijednek meg, felelt Chézyné, ép olyan ostobasá
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gokat mondanak nekik is mint nekünk. Hát hall
gassák tovább, kérem! Megállók egy virágkereske
dés előtt, ő is megáll. En is nézem a virágokat, 
ő is nézi. Újra a fülembe hangzik a krákogása 
és a dörmögése; a torkát köszörülte, beszélge
tésre készült. ^Milyen szépek ezek a rózsák!« szólt 
végre. . . »ígen, ezek a rózsák nagyon szépek« . . . 
» Szereti ön a virágokat« ? . . En ép azt akartam 
felelr.i. »Igen, uram, nagyon szeretem a virágokat^, 
midőn egyszerre jobb felől egy hang cseng a fü 
lembe, mely meglepetten odaszól hozzám: Nini 
Yvonne, te vagy az? Megfordulok és Vera Pau 
lowna nagyherczegnével találom magamat szembe; 
ugyanabban a perczben pedig észreveszem, hogy 
az én Don Jüanom arcza sötétebb biborra gyűl, 
mint azok a sötétvörös rózsák kelyhei, melye
ket az imént együtt nézegettünk és hogy mélyen 
meghajtja magát ő fensége előtt, k herczegnő pe* 
dig orosz kiejtésével újra folytatja« Idéal, lelkem. 
Engedd meg, hogy bemutassam neked Sergius gró
fot, legkedvesebb földieim egyikét , . . Tableau!

Alig végezte be a csinos és pajkos kis Yvonne 
derűs kalandjának nagy lelki gyönyörűségére szol
gáló történetét — mert ő e kalandnak végtelenül 
örült ám, mintahogy egyáltalán gyakorta tapasztalt, 
ámbár felfoghatatlan dolog az, hogy vannak elő
kelő nők, kik nagy élvezetet találnak abban, ha 
a demimonde hölgyekkel egy kalap alá kerülnek 
— midőn egy váratlan vendég belépte megakasz-
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tóttá úgy a gáncsoló szót mint a mosolyt a hall
gatóság ajkain.

Ez uj vendég senki más nem volt mint Pe- 
rencz Henrik főherczeg, ki biborra gyűlt arczczal 
jelent meg a szalon küszöbén. Most is mint rende
sen nagy fűzős csizma volt rajta és magas, czingár 
testét födő sötét öltönyének mindenféle szinü pe
csétjein és kopottságán meglátszott, hogy direkt a 
laboratóriumból jött.

Tegnap esti kijelentéséhez hiven, elejét 
vette annak, hogy Verdier a bárónéval reggeliz
zék, amennyiben ő maga se jelent meg e villás
reggelin; hanem mindketten, mint a hogy ren
desen szokták, két kisérlet közti időközben vala
melyik kemencze sarkában költötték el állva, mű- 
helyöitözékükben, nagy bőrkötonyükben; az egy
szerű, hevenyészett reggelit.

A  villásreggeli után a herczeg sziesta ürügye 
alatt visszavonult; lehet hogy valóban pihenni akart; 
lehet, hogy valami oly döntő próbatételt akart 
kieszelni, melyből megitélhetti, minő fokra jutotta 
Verdier és Marsh Flossie közt fejlődött bizalmas
ság. 0  persze a báróné vendégeinek nevét egy szó
val sem emlitette és Verdier ép oly mélyen hall
gatott.

Midőn tehát a szalonba belépve, sólyomszema 
észrevette a fiatal embert, ki négyszemközt bizal
masan beszélgetett Miss Florenczal, szenvedélyes 
düh kifejezése dúlta fel hirtelenül vonásait. Szeme
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TÜláinokat szórt amint tekintete az egyik csevegő ki 
csoportról a másikra siklott. Ha most dühe sugal
latát követhette volna, vasra verette volna mind
nyájukat, nejét, ez árulás kétségtelen okozóját; Brion
nét és Bonaccorsinét, mert Carlshergné szerette őket; 
Hautefeuillet és Chézynét, mert e tété á tété elnező 
tanúi voltak. Nehezen megfékezett indulatosággal a 
küszöbről kiáltotta oda parancsoló hangon a szoba 
másik végére:

— Verdier u r !
Verdier megfordult.
A  herczeg váratlan megjelenése okozta meg

lepetés, a szeretett nő szeme előtt ily módon való 
megaláztatás szégyene; a soká némán elviselt nyűg 
elleni türelmetlen föllázadás vegyes érzelmei resz
kettek hangjában, midőn röviden válaszolt:

— Fenséges Uram !
— Szükségem van önre á vegymühelyben. Jöj

jön, kérem, tüstént.
Most Verdier szemében gyűlt fel a harag 

villáma. E visszataszitó jelenet tanúi látták, mint 
küzd e kiváló szellemre valló férfiarczon egy 
perczig a hála és a büszkeség tragikus 
harczot. Mert a főherczeg kiváló jóságot tanúsí
tott volt több Ízben a fiatal ember családja 
iránt és oly pénzbeli szolgálatokat tett neki, 
melyek nyomasztó sulylyal nehezednek a lekö
telezett lelkére, mihelyt jóltevőnk visszaél a köteles 
hálával.



176

Verdier még mindig merőn nézett a főher- 
czeg arczába. Egy igaztalanul elvert kutya vet 
ilyen pillantásokat a gazdájára. Vájjon ráveti e 
magát, vagy engedelmesen lelapul előtte? Hanem 
a fiatal ember sokkal jobban ismerte a főhercze- 
get, semhogy a felindultság e perczében nyiltan 
mert volna szembe szállni vele. Attól félt, hogy 
ez Őrjöngő dühtől elvakitott ember haragja fékét 
veszti és hogy sértő durvaságának arczátlan ki- 
fakadása Elorenczera talál rázúdulni. Tán érezte 
azt is, hogy megfizetett és lekötelezett al?áttvaló 
létére férfias méltósága megköveteli azt, hogy a leg- 
kifogástalanab udvariasságot tanusitva, magavise
letük kirívó ellentétével bosszulja nqeg urának meg- 
bocsáthatlan durvaságát.

Néhány másodpercznyi kinos habozás után 
nyugodtan szólt:

— Jövök, fenséges Uram
Es kezet nyújtva Miss Marshnak, életében 

először vonta ajkaihoz piczi kacsóját és tisztelet- 
teljesen megcsókolta rózsás ujjait.

— Bocsánatot kérek, nagysád, hogy kénytelen 
vagyok ily gyorsan távozni; de remélem, lesz al
kalmam rövid idő múlva tisztelemet tehetni. H öl
gyeim, uraim!

Es udvariasan köszöntve a jelenlevőket, kö
vette félelmetes urát, ki váratlanul toppant be és 
ép oly sebesen forditott hátat a szalonnak, midőn 
látta, hogy Verdier miss Elorenczénak kezet csókol.
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A  szalonban pedií? mély csend állt b e ; ama 
kínos szünetek egyike, melyek rendszerint a legegy
szerűbb illemszabályokkal ellenkező heves jeleneteket 
követik oly esetben, ha a jelenlevők nem adhatnak 
hangos kifejezést rosszaié méltatlankodásuknak.

Se Brionné, se Bonaccorsiné, se Chézyné nem 
mertek Carlsbergné arczába nézni, ki az egész idő 
alatt merőn nézett farkasszemet a főherczeggel, mig 
szeme, férjének haragos pillantásaival összevillogva, 
kihivó daczczal állta ki fenyegető tekintetét és ki most 
minden tagjában reszketett a vendégei előtt rajta 
ejtett meggyalázás fölötti dühében. Marsh Florencze 
egy kis asztal fölé hajolva úgy tett, mintha zseb
kendőjét, keztyűit és illatszerüvegcséjét keresné^ 
hogy az arczán szembeszökőn tükröződő zavart 
palástolja. Hautefeuille pedig ennek a társaságnak 
kuliszatörténeteiből annyit ösmert csak, a mennyibe 
Corancez, ügyes adagokban el-elcseppentett índiskré- 
cziója beavatta. Az amerikai lány és Verdier Mar- 
czel közt szövődő szerelmes visszonyról tudomása 
sem lévén, mi sem volt természetesebb, minthogy a 
főherczeg ezen különös magaviseletét összekötte
tésbe hozta azzal a rögeszmével, a mely agyában 
megfogamzott. A  kémkedési rendszer megtermelte 
a gyümölcsét; a főherczeg értesült az ő indiszkrét 
cselekedetéről. — Azzal persze ő maga sem volt 
tisztában, hogy ez az indiszkréczió mért lobbantotta 
Carlsbergné férjét ily szilaj haragra.

Hanem mióta a főherczeg dühtől lángoló sze
ROURGET-CSERHALMI : VEGZETES IDYEE. 12
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mébe nézett, biztosra vette, hogy az ő jelenléte 
lovalta be a házi gazdát e féktelen haragba. Oh, 
vájjon megbocsáthatja-e néki az imádott nő azt, 
hogy miatta telik meg szenvedéseinek amúgy is 
szinültig teli serlege uj szenvedés cseppjével. Végre 
Chézyné törte meg a kinos csendet, a ki az órára 
tekintve, tettetett sietséggel búcsúzott el a bárónőtől.

— Jaj, lekésem a vonatról. En ma este Monté 
Carlóban akarok még ebédelni. . . . No de a farsang 
után elég lesz a mulatságból. Akkor szépen ótthonn 
csücsülünk és kiheverjük a sok kiadást! Isten veled, 
édes, édes E ly !

— Mi ismegyünk, szólt Bonaccorsiné, Yvonne 
karjába kapaszkodva, meg akarom 'Vigasztalni azt a 
nagy gyermtket.

— Oh kérem, az fölösleges, nem szorulok én 
vigasztalásra, felelt Florence.

Es sajátságos' szilárd hangon tette hozzá!
—  Erős akarattal mindig eléri az ember a 

kitűzött czélt . . . Úgy*e gyalog megyünk? kérdé 
a márkinéhez fordulva.

—  Akkor azt ajánlanám, hogy menjenek végig a 
kerten és én elkísérem önöket, szólt Brionné.

A  kertbe vezető melegház ajtaja bezárult. Ely 
báróné egyedül maradt flautefeuille Péterrel. Mind
ketten hosszasan hányták vetették meg, hogy mit 
mondanak majd egymásnak e négyszemközti be
szélgetés alkalmával.

Mindketten egy és ugyanazon erős elhatáro



179

zással, egy és ugyanazzal a tántorithatlan akarattal 
jöttek e találkára; mert Ély báróné feltette magában, 
hogy Pétert ép'arra az önkénytes távozásra kérje, me
lyet a nemeslelkü szerelmes fel akart ajánlani höl
gyének. Hanem az a váratlan jelenet, melynek 
szemtanúi valának az imént, mindkettőjüket fel
izgatta. A  fiatal asszonyka fékezhetlen és heves 
kedélyének legrejtettebb mélységeit dúlta fel az 
imént szenvedett sértés; a lázadásra kész,vad ösz
tön melyet szerelme eddig lecsillapitott és álomba 
ringatott, újra felébredt szivében.

Büszkeségének sajgó sebe, melyet egy gyön
géd érzelem hatása szinte behegesztett, újra fel- 
fakadt és vére újból kibugyant. Es ő ismét meg
érezte a sors igaztalan keménységét, mely őt véd
telenül kiszolgáltatja ennek a rettenetes herczeg- 
nek, ifjúsága gonosz szellemének. Hautefeuillenek 
lelkében pedig a herczeg zsarnokságáról és félté
kenységéről keringő komor és homályos legendák, 
melyek innen-onnan jutottak volt a fülébe, egy
szerre alakot öltöttek. És az a vizió, melyet a kép
zelem néha lelke elé idézett és melyben látni vélte 
mint állnak egymással szemben a házastársak, a 
sértő és fenyegető féj*j és a sértett és a lenyűgözött 
hitves, puszta gondolatnak is elviselhetlen volt.

Most pedig örökre feledhetetlen jelenetben 
testet öltött ez a vizió ama rövid néhány perez alatt, 
mit a főherczeg neje termeiben töltött.

A rövid jelenet, melynek Péter tanúja volt,
12*
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egy csapással egész más emberré változtatta. Az 
olyan jellemnél, a minő Péteré volt, kik csupa gyön
gédségből és lelki tisztaságból vannak össze szűrve, a 
habozó határozatlanság többnyire tulságig vitt lel
kiismeretességnek és az ingadozó g öugeség más 
emberek érzékenysége iránt tanúsított kímélet
nek tudható be. Hanem mihelyt valami positiv 
kötelességgel, valami reális helyzettel állanak szem
ben, egyszerre, hirtelen beáll a változás; erélyűk 
elnyomott rugói felpattannak bennük; egész lényük 
megváltozik és újjá ébred. Az a gondolat, hogy ők 
a szeretett lénynek valami szolgálatot tehetnek, ele
gendő arra, hogy őszinte ragaszkodásukból azt az erőt 
merítsenek, mely jellemükből hiányozni látszott. Péter 
azt hitte, hogy nem fogja elviselhetni a báróné sze
mének átható tekintetét, ha majd azt olvassa benne, 
hogy ő mindent tud. Es ime most alig várta, hogy ön
maga bevallhassa; mert az az ellenállhatatlan, szen
vedélyes vágy ösztönözte, hogy őszinte nyíltsággal 
miiideiit bevallva, megvezekeljen önhibájáért, ha 
ugyan ő az okozója az imént szenvedett gyalázatnak.

— Uram, szólalt meg végre a báróné, a kölcsö
nös magyarázatokat megelőző, nyomasztó hallgatást 
megtörve, mely még kínosabb volt, mint maga a 
mondanivalójuk, én azt irtain önnek, hogy kissé 
komoly, kissé kényes tárgyról akarok önnel beszélni. 
De mielőtt annak feszegetéséhez hozzáfognék, arra 
kérem, hogy ha mai beszélgetésünk folyamán oly 
szavakat találnék mondani, amelyek önt netán kelle-
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meilenül érinthetnék, legyen meggyőződve róla, hogy 
magamnak is igen nagy áldozatomba kerül minden szó.

Aztán újra hangsúlyozta !
— Nagy áldozatomba kerül.
—  Oh, nagyságos asszonyom, felelt Péter, ön 

attól fél, hogy szavai túlságos kemények ? . . .  Ön ti  
joggal szabhatná rám a legszigorúbb büntetést ? . 
Hanem tudja meg, kérem, előbb azt az egyet, hogy nem 
}llethet engem keserűbb szemrehányásokkal, mint a 
minőkkel saját bűnbánó lelkiismeretem gyötör azóta.

Igen, tette hozzá szenvedélyei önvád hangján, 
ezek után amiket most láttam és hallottam, 
soha, soha nem fogom megbocsáthatni magam
nak azt, hogy én bár akaratlanul is csak a leg
kisebb kellemetlenséget is okoztam önnek. Min
dent tudok! Egy névtelen levél, mely az ön 
levelével egyidejűleg^ jutott a kezembe, minden
ről értesített, és tudatta vélem, hogy hivatlan sze
mek kilesték tegnapi elhamarkodott tettemet, midőn 
az ön eladott csecsebecséjét magamhoz váltottam 
A  szemtanuk egyike sietett ezt önnek besúgni; tu
dom és sejtem azt is, hogy ön mikép Ítéli meg ezt 
a meggondolatlanságot. Nem merem kérni, hogy 
bocsássa meg indiskrécziómat . . . Mindjárt az első 
perczben meg kellett volna gondolnom e lépés 
horderejét . . . Csakhogy én akkor nem tudtam 

józanul gondolkodni. Láttam, hogy az a nyomorult 
uzsorás zsebre dugja azt a kedves apróságot, me
lyet az ön ujjai gyakran forgattak az én jelenlé
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temben . . .  És az a gondolat, hogy ez a csecsebecsey 
melyhez az ön képe, az ön emléke fűződik, holnap* 
e rettenetes játékbarlang valamelyik boltjának a 
kirakatába kerül; vagy tán ama undok, czéda nők 
egyikének birtokába talál jutni, a kik közül teg
nap este egyik másik elsurrant mellettem, a roulette 
terem asztalánál — az a gondolat, bevallom, majd 
megőrjitett, és győzedelmeskedett a józan ész sugal
lata, a köteles tisztelet és tartózkodás fölött . . .. 
Látja kérem, nem is igazolom magamat, nem 
mentegődzöm. Tudom, hogy hibáztam. Hanem tán 
jogomban áll azért az egyért esedezni, hogy higyjen 
a szavamnak, ha biztositom, esküszöm, hogy még ez 
elhamarkodott szeleburdiságomban, még megbocsát- 
hatlan tapintatlanságomban is a legmélyebb tisz
telet nyilatkozott meg . . .

— Soha sem kételkedtem az ön lelki nemességé
ben, felelt Carlsbergné. E naiv esedezés szivből fakadó 
heve mélyen megindította. Kétszeresen érezte e fiatalos* 
gyöngédség, ez élénk hév varázsát, ama nyers, durva 
magaviselet után, melyet a főherczeg, egynegyedórával 
előhb, ugyan e helyen, megengedett magának vele 
szemben. De az említett névtelen levél Írójában Brion 
Luizára ösmerve, a barátság ez újabb titkos jele 
is mélyen meghatotta és vissza akarta terelni a 
beszélgetést arra a tárgyra, melynek megpenditésére 
bölcs tanácsadója unszolta volt. Hasztalan és fél- 
szeg kísérlet, melyet kínos zavarában mind tágabbra 
meresztett nagy szemének zavarodott tekintete. Iá-
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zasan pihegő kebeléből ÖDkénytelenül feltörő sóhajai, 
«zerelemtől reszkető hangja meghazudtoltak.

— Nem, ismételte újólag. Soha sem kételkedtem 
benne. Hanem ön tudja, milyen gonosz a világ és 
abból a névtelen levélből, amit kapott, megláthatja . . .

— Nem, nem, szakította őt félbe Péter szenvedé
lyes fellobbanással, nem fogok rászolgálni ismételt 
figyelmeztetésre. E levél nélkül is beláttam volna, 
hogy a világ gonosz és könyörületlen . .  .

— Es még ennél is világosabban látom be e percz- 
ben, tette hozzá buskomor elszántsággal, melyben erő
vel elfojtott zokogás rezgeti, hogy mi a kötelességem .... 
Tudom, mit kell tennem. HálaI&tennek, van módra, 
hogy jóvá tegyem tegnapelőtt elkövetett indiskréciómat 
és most csak azért jöttéméi, hogy megmondjam önnek: 
» Asszonyom, elmegyek innen, elhagyom Oannest, cs ha 
szabad remélnem, hogy újra meg fog ajándékozni jóin
dulatával és becsülésével, midőn ezt megteszem, úgy, ha 
nem is boldogan, de könnyebb szívvel fogok elbúcsúzni.

-— Ön el meg} ? — ismétlé Ely gépiesen.
— Ön el akar menni? suttogta újra.
Es merőn nézett Hautefeuille szemébe. Látta 

ezt a finom metszésű arczot; ezt a benső meghatott
ságtól fátyolos, szivreható tekintetet, melynek szere
tetteljes édessége lelkének eddig ösmeretlen húr
jait hozta rezgésbe, ezt a remegő, csókos ajkat, mely 
körül még most is az elröppent szavak okozta 
fájdalom vonaglott. Es az a gondolat, hogy örökre 
le kell mondania a szeretett férfi boldogító jelenlé-
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léről egyszerre elviselhetetlen fizikai kin világos tuda
tával nyillalt át lelkén, ugyan e perczben pedig szi
vén ama végtelen gyönyörűség mámoritó sejtelme 
rezdült át, melyben megittasulnának, ha mindketten 
korlátlanul átengelnék magukat ama ellenállhatat
lan ösztön csábjának, mely őket egymáshoz vonzza. 
Akaratereje megcsappant, mint hirtelen megnyílt 
zsilip, melyet az ellenállhatatlan erővel felcsapó vágy 
hullámáradata áttört és hangos kifejezést adva 
gondolatainak, szenvedélyesen felkiáltott:

— Nem. nem fogsz elmenni; nem szabad elmen
ned ! Oh hisz oly elhagyatott, oly boldogtalan, oly nyo
morult vagyok! Nincs köröttem egyetlenegy őszinte jó  
barátom se, senki, senki, senki! Es tégédis elveszítselek!

Oly szenvedélyes mozdulattal pattant föl ül
téből, hogy Hautefeuille is talpra szökött; aztán 
eszményi érzelemtől átszellemült arczczal, melyen 
a szerelem tulvilági glóriája felragyogott, észbontó 
szépségének kápráztató varázsával közeledett feléje. 
Egész lelke ajkaiban és szemeiben összpontosulva, 
égi tünemény emberfölötti szépségét kölcsönözte neki, 
amint szenvedélyesen megragadva Eéter mindkét ke
zét, oda súgta a fülébe, mintha e kézszoritással és e 
szerelmes suttogással örökre akarta volna leikeiket 
együvé olvasztani, egymáshoz lánczolni, elválaszt
hatta nul összeforrasztani.

— Nem, nem, nem fogsz elhagyni. Nem hagyjuk 
el egymást, mert szeretsz, és mert én is szeretlek!

(VÉGE AZ ELSŐ KÖTETNEK.)










