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A függöny előtt,

Mikor a vásári komédiás-bódé gazdája ott ül a füg
göny előtt az emelvény deszkáin, a zsibongó világ lát
tára hirtelen valami mélységes mélabú szállja meg. Van 
ott evés-ivás, udvarlás meg bolondítás, kaczagás meg 
annak az ellenkezője; szivaroznak, csalnak, hajbakapnak, 
tánczolnak és muzsikálnak: a hetvenkedők tolakodnak, 
a nyalkább legények meg kacsintgatnak az asszonyokra, 
a gazficzkók űzik a zsebmetszést, a rendőrök lesben áll
nak; a szemfényvesztők, csepűrágók (már mint hogy a 
többi csepűrágók, az Isten verje meg őket) ott kiabálnak 
teli torokkal a bódéjuk előtt; a daróczos parasztok elbá
mészkodnak az aranycsillámos kötéltánczosok meg a 
szegény, kiföstött képű, vén bohóczok láttára, mialatt az 
enyveskezű zsebtolvajok a hátuk mögé lopózva, a zse
bükben turkálnak. Ügy bizony, ez a HIÚSÁG VÁSÁRA; 
semmiesetre sem valami erkölcsös hely; sőt még csak 
nem is valami víg, noha lármásnak elég lármás. Vegyé
tek csak egyszer szemügyre a komédiások arczát, mikor 
dolgukat elvégezve, otthagyják a színpadot, nézzétek meg 
a bohóczot, a mint lemossa arczárói a kendőző pirossá- 
got, mielőtt ebédhez ülne feleségével meg az apró pojá- 
czákkal ott a sátorponyva mögött. A függöny tüstént föl
hördül ismét és a bohócz akkor megint czigánykereket 
fog hányni, közben odakiabálva a közönség közé: „Adi’ 
Isten, pajtás!“

Áz, a kiben egy kicsit elmélkedő természet lakik, az 
ilyen vásár láttára, fogadok, hogy nem fogja valami fene
ketlenül nagynak látni sem a maga, sem a mások vígsá- 
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2 THACKERAY
gát. Hiszen, ha akad is egy-két kis derült vagy meleg 
részlet, a mely aztán mulattatja, vagy meghatja, — egy 
szép gyermek a mézeskalácsos-sátort bámulva; egy 
szép leány, a ki pirulva hallgat, míg a kedvese suttog 
neki és vásárfiát választ a számára; a szegény vén bo- 
hócz ott a kordé mögött csontokon rágódva a maga be
csületes családjával együtt, a mely csak az ö bukfenczei 
után él; — azért az egész vásár benyomása inkább szo
morú, mint víg. Mikor aztán otthagyja az ember az ilyen 
vásárt és hazamegy, valami józan elmélkedő, de nem 
könyörtelen hangulatban veszi föl ismét könyveit vagy 
munkáját.

Ezen az egyen kívül nincs is más hozzáfűzni való 
erkölcsi tanulságom a „Hiúság vásárá“-ról szóló törté
nethez. Vannak, a kik a vásárokat egyáltalán erkölcste
lennek tartják s kerülik is messziről egész házuk népé
vel együtt; valószínűleg igazuk van. De az olyanok, a kik 
más féle véleményen vannak és természetükre nézve 
vagy léhák, vagy jóindulatúak, vagy csúfondárosak, 
azok talán szívesen befordulnának ebbe a vásárba vágy 
egy félórára, hogy lássanak valamit az előadásból. Van
nak ebben jelenetek minden fajtából, vannak szörnyű 
küzdelmek, van úrias, méltóságteljes lovaglás; részlet a 
főrangúak életéből és a nagyon közepes sorsúakéból; 
van benne érzékeny, komoly szerelem, meg tréfára vett 
könnyüvérű játék; az egészet pedig hozzáillő díszletek 
foglalják keretbe és a ragyogó kivilágítást a szerző saját 
gyertyái szolgáltatják.

Mi egyebet kellene még a komédia gazdájának el
mondania? Talán meg kell emlékeznie „arról a szíves
ségről, melylyel a mutatvány Angliának valamennyi 
fontosabb városában találkozott, s a hol mind a sajtó 
tisztelt vezéralakjai, mind a főúri és nemesi osztály a 
legkedvezőbben nyilatkoztak róla**. — Mindenesetre 
büszke arra, hogy bábszínháza figurái kivívták a biroda
lom legjobb társaságának megelégedését is. A Bekky 
nevű híres kis figuráról úgy nyilatkoztak, hogy rendkívül 
hajlékony minden ízében és hogy a rángató zsinegen 
igen élethíven mozog. Az Emilia babának ugyan talán 
szűkebb körben voltak bámulói, de azért a művész a leg-
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nagyobb gondal faragta és öltöztette; a Dobbin nevű 
báb ugyan talán nehézkesnek tetszik, de azért igen mu
latságosan és élethíven tánczol; némelyeknek viszont a 
kis fiúk táncza tetszett. A gazda a közönség szíves figyel
mét kéri a gonosz főúr gazdagon felöltöztetett alakja 
számára, a melynek kiállításánál semmi költséget nem 
kímélt, és a kit az ördög maga visz el e sajátságos mu
tatvány végén.

Ezzel és a pártfogóknak szóló mély bókkal a ko
média gazdája visszavonúl, az előadás pedig megkez
dődik.

London, 1848. jun. 28-án.





ELSŐ FEJEZET
Leányok közt.

A jelen század tízes éveiben történt, hogy egy szép, 
napfényes júniusi reggel kocsi állott meg a chiswicki 
Sétatér-soron, a Pinkerton kisasszony vezetése alatt 
álló „fiatal hölgyek akadémiájának" hatalmas vaskapuja 
előtt. Öblös családi hintó; a csillogó szerszámú kövér 
lovakat egy parókás, háromszögletű kalapos, kövér ko
csis hajtja óránkint négy mérföldnyi sebességgel. Mihelyt 
a hintó megállt a Pinkerton kisasszony fényes sárgaréz
táblája előtt, a kövér kocsis mellett ülő szerecsen inas 
egyengetni kezdte a maga löcslábát, leszállt s becsönge
tett a kapun, a mire aztán egyszerre legalább húsz leány
fej jelent meg a tekintélyes, vén, vörös kőépület keskeny 
ablakaiban. De mi több, a figyelmes szemlélő még a fia
talabbik Pinkerton kisasszonynak, a jólelkű Jemimának a 
vörös kis orrát is megláthatta volna ott a muskátli-tövek 
fölött, melyeket nappali szobája ablakpárkányán tartott.

— Sedleyné asszony kocsija jött, néném, — szólalt 
meg Jemima. — Sambo, a szerecsen szolga, éppen most 
csenget. Ni, a kocsisnak új mellénye van, még pedig 
piros.

— Foganatosította ön a Sedley kisasszony bekö
vetkezendő távozását megelőző összes intézkedéseket, 
Jemima kisasszony? — kérdezte fenséggel az idősebbik 
testvér, Pinkerton kisasszony maga, Hammersmith 
városrész Semiramisa, Johnsonnak, a tudósnak barát
nője, ki magával Chapone-néval is levelezésben álott.

— A leányok már négykor reggel fönn voltak, né-
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ném, mert csomagolni segítettek; mi pedig bokrétát 
kötöttünk neki.

— Kérem, Jemima húgom, mondja úgy, hogy bou- 
quet-t, ez úriasabb.

— Hát bukétot. De majdnem akkora volt, mint egy 
szénakazal. Tettem Emilia ládájába két üveggel a viola- 
eczetből is Sedleyné asszony számára és mellékeltem a 
készítésmód leírását is.

— S remélem, Jemima kisasszony, hogy Sedley kis
asszony számlájának kiírását sem mulasztotta el. Ah, ez 
az? Nagyon helyes; kilenczvenhat font, négy shilling. 
Kérem, legyen oly jó, és czímezze ezt nagyságos Sedley 
János úrnak,, azután pecsételje be azt az iratot, melyet 
én a Sedley-ház úrnőjéhez intéztem.

Jemima kisasszony előtt néniének egy sajátkezűleg 
írott levele oly tiszteletet keltő irománynak látszott, akár 
valami királyi leirat. Azt az esetet, hogy Pinkerton kis
asszony sajátkezűleg írt volna, csak oly rendkívüli alkal
makkor lehetett kimutatni, mikor példáúl egy-egy nö
vendék végleg elhagyta az intézetet, vagy mikor férjhez- 
ment. Másképp egyetlenegyszer fordult csak még elő az 
eset: a mikor szegény Birch kisasszony meghalt vörös
himlőben, és Jemima ekkor szentül meg volt győződve, 
hogy ha a világon valami megvigasztalhatja szegény 
Birchnét a leánya elvesztésekor, az csakis Pinkerton 
kisasszony istenfélő és ékesszólású levele lehet, melyben 
a gyászesetről beszámolt.

A jelen esetben Pinkerton kisasszony „irat“-a így 
hangzott:

Sétatér-sor. Chiswick, 18— jun. 15-én. 
„Asszonyom!

Letelvén ama hat esztendő, melynek folyama alatt 
Sedley Emilia kisasszony intézetemben tartózkodott, 
örömmel és büszkén mutatom őt be szüleinek, mint oly 
fiatal hölgyet, ki nem lesz érdemeden a szülei művelt és 
előkelő baráti körében előtte megnyíló helyre. Azon eré
nyek közül, melyek az angol előkelő úrileányokat jellem
zik s azon képességek közül, melyeknek megszerzését 
születése és társadalmi állása is megkívánta volt, egy



HIÚSÁG VÁSÁRA 7

sem hiányzik a szeretetreméltó fiatal hölgyben, a kit 
szorgalma és engedelmessége oly kedveltté tett tanárai 
előtt, s a kinek elragadó kedvessége és szelíd lénye elbá
jolták mind az aggokat, mind a fiatalokat azok közül, a 
kikkel érintkezett.

Zenében, tánczban, helyesírásban, a legkülönbö
zőbb kézimunkákban, mind oly tökéletes, a milyennek 
őt szeretteinek legforróbb óhajtása kívánhatja látni. A 
földrajzot illetőleg még sok a kívánni való, valamint föl
tétlenül szükséges a hátegyenesítő deszkának odaadó és 
lankadatlan használata is, naponként négy órán át, mint
egy három évig, hogy elsajátíthassa azt a méltóságteljes 
tartást és mozgást, mely oly nélkülözhetetlen minden 
nagyvilági úrileánynál.

A hit- és erkölcstanban Sedley kisasszony méltó
nak fog mutatkozni azon intézethez, melyet a nagy lexi- 
cographus is megtisztelt jelenlétével, a csodálatraméltó 
Chapone-né asszony pedig pártfogásával. Sedley kisasz- 
szony, elhagyva az intézetet, nemcsak tanulótársainak 
szívét viszi magával, hanem tanítónőjének rokonszenvét 
is, a ki mély tisztelettel marad

Nagyságodnak lekötelezett, alázatos híve
Pinkerton Borbála.'

• U. i. Sedley kisasszony társaságában van Sharp 
kisasszony is. Igen kérem, ne méltóztassék megengedni, 
hogy az utóbbinak a Russel-téren való tartózkodása tíz 
napnál tovább terjedjen. Az az előkelő család, a hova 
felfogadták, szolgálatait lehetőleg hamar óhajtja már 
igénybe venni."

A mint ez a levél készen volt, Pinkerton kisasszony 
beleírta a maga nevét meg Sedley Emíliáét Johnson szó
tárának első lapjára. Mert ez az érdekes munka volt az 
változatlanúl mindig, a mit a távozó növendékek emlék 
gyanánt kaptak. A könyvtábla belső lapjaira oda volt 
nyomtatva ez is: „Emléksorok egy fiatal leánynak, a ki 
elhagyta Pinkerton kisasszony intézetét. Irta a megbol
dogult tudós Johnson Sámuel." És a szótáríró neve 
minduntalan hallható volt Pinkerton kisasszonytól, a ki-
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nek hírnevét és szerencséjét tulajdonképpen a szótáríró
nak egy látogatása alapította meg.

Mikor Jemima azt az utasítást kapta a néniétől, 
líogy hozza a „Szótárt*1, két példányt vett ki a szekrény
ből. Pinkerton kisasszony végzett az egyik példánynyal, 
mire Jemima aztán kétséges és félénk mozdulattal nyúj
totta oda a másikat is.

— Kinek szánta ezt? — kérdezte nénje fagyasztó 
hidegséggel.

— Sharp Rebekkának, — felelt Jemima minden ízé
ben remegve. A mint néniére emelte szemét, hervadt ar- 
czát, de még a nyakát is a zavar égő pirossága öntötte el. 
— Sharp Rebekkának, mert az is elmegy.

JEMIMA KISASSZONY! — kiáltott fel a másik, 
olyan hangsúlylyal, hogy azt csak a nagy betűk jelezhe
tik kellőképp. — Eszénél van ön? Helyezze a Dixona- 
riumot azonnal vissza és a jövőben sohase koczkáz- 
tasson meg ilyesmit.

— Csak azért gondoltam, mert hisz csak két shil
ling kilencz pence az egész könyv, és tudom, hogy sze
gény Becky boldogtalan lesz, ha neki nem adunk egyet.

— Küldje ide Sedley kisaszonyt! — Ez lévén a vá
lasz, szegény Jemima meg sem mert mukkanni többé, ha
nem koczogott kifelé, még most is pirulva és zavartan.

Sedley kisasszony atyja vagyonos londoni keres
kedő volt, Sharp kisasszony azonban nem volt fizető nö
vendék, hanem olyan, a kinek cserébe dolgoznia kellett, 
s így Pinkerton kisasszony azt gondolta, hogy teljesen 
eleget tett a leányért már úgy is, ha a szótár adományo
zásával nem tünteti is ki.

Noha az igazgatónők efféle leveleinek szavahihető
sége sem több, sem kevesebb, mint a síriratoké, mégis, 
mint a hogy’ elvétve az is megesik, hogy olyan va
laki hal el, a ki teljesen érdemes mindarra a dicséretre, a 
mit a kőfaragó vés oda a csontjai fölé; olyan, a ki csak
ugyan jó keresztény volt, jó szülő, gyermek, férj vagy 
feleség, és olyan, a ki igazán mélyen lesújtott családot 
hagy hátra; — úgy „mindkét nembeli ifjúság** akadémiáin 
is megeshetik hébe-korba, hogy a tanítvány is teljesen 
méltó mindarra a dicséretre, a mit önzetlen oktatója reá
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halmoz. Nos, Sedley Emilia ehhez a ritka fajtához tarto
zott és nemcsak, hogy azt mind megérdemelte, a mit 
Pinkerton kisasszony mondott felőle, hanem volt sok 
olyan végtelenül kedves sajátsága is, a mit az a fon
toskodó öreg Minerva meg sem tudott látni a kettejük 
között levő rang- és korkülönbségnél fogva.

Mert Emilia nemcsak hogy úgy énekelt, mint a pa
csirta, vagy mint Billingtonné, úgy tánczolt, mint Hillis- 
berg vagy Parisot, úgy tudott hímezni, mint bizony na
gyon kevesen, s a helyesírásban olyan tökéletes volt, 
akár egy szótár; hanem e mellett olyan nyájas, derült, 
gyengéd, nagylelkű természet is volt a sajátja, a melyért 
mindenkinek szeretni kellett a leánykát az intézet Miner
vájától kezdve a mosogató szolgálóig, meg a félszemű 
süteményes asszony leányáig, a kinek hetenként egyszer 
szabad volt a kosarával eljönni, hogy a kisasszonyok 
édességet vehessenek. Emíliának az intézet huszonnégy 
növendéke közül tizenketten voltak bizalmas kebelbarát- 
nöi. Emíliáról még az irígylelkű Briggs kisasszony sem 
beszélt rossz indulattal; sőt mi több, a nagy tekintélynek 
örvendő és rátartós Saltire kisasszony (Dexter lord uno
kája!) még azt is bevallotta, hogy Emíliának arisztokra
tikus alakja van. No, a mi meg aztán Swartz kisasszonyt 
illeti, a St.-Kitteből való gyapjashajú, dúsgazdag múlatt 
leányt, az meg nemcsak hogy úgy sírt Emilia távozása
kor, mint a záporeső, hanem fölvitte egészen a görcsökig, 
úgy, hogy el kellett valakit szalajtani doktor Floss-ért, 
addig is azonban a többi kisasszonyok egészen elkábítot
ták az illatos sók szagoltatásával. Pinkerton kisasszony 
rokonszenve természetesen nyugodt fenséggel nyilatko
zott csak meg, mint a hogy azt nem is lehetett másként 
várni egy olyan állású és kiválóságú hölgytől; Jemima 
azonban már többször elpityeredett azon, hogy Emíliától 
meg kell válnia, és bizony csak a testvérnénjétől való 
félelem tartotta vissza attól, hogy ő is fönnhangon zokog
jon, mint a mulatt örökösnö (a ki dupla díjat fizetett). De 
hát az ilyen fényűzése a fájdalomnak csak egy „szalon- 
kosztosnak” lehet megengedve, vagyis az olyannak, a 
ki eleget fizet arra, hogy ne a növendékekkel lakjék és 
egyék együtt, hanem az igazgatónővel. Szegény jó Jemi-
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mának ellenben az volt a dolga, hogy felügyeljen a szám
lákra, a mosásra, a foltozásra, a tésztafélékre, az ezüstre, 
edényre, meg a cselédekre. De hát minek is beszélnénk 
többet róla? Nagyon meglehet, hogy szemünk elé sem 
kerül többé az egész történet folyamán, és hogy a mint 
a czifra rácsos kapu egyszer becsapódik a távozók mö
gött, Jemima kisasszony meg a félelmetes nénje onnan a 
kapu mögül ki se lépnek többé e történet szereplői közé.

Emíliával ellenben nagyon sokat leszünk együtt, s 
így talán nincs a dologban semmi helytelen, ha mindjárt 
itt, ismeretségünk elején, megmondjuk, hogy igazán édes 
egy kis teremtés volt ez a leány. És bizony nagy sze
rencse mind az életben, mind a regényben, (mivel mind 
a kettő, de kivált az utóbbi, rendesen szinte hemzseg a 
megátalkodott gazemberektől), ha állandó társ gyanánt 
olyan tisztalelkű, jószívű teremtés lehet velünk, a milyen 
a kis Emilia volt. Mivel egyáltalán ném hősnő, nem is 
szükséges, hogy külsejét részletesen leírjuk, s őszintén 
szólva, bizony, mi tagadás benne, az orrocskája talán rö- 
videbb volt egy kicsit a kelleténél; arcza pedig kerekebb 
és pirosabb, mint a hogy’ azt egy regényhősnőtől elvár
hatjuk; de azon a kis kerek arczon a fiatal egészség üde 
rózsája virult; mosolygó ajka is csupa friss, ifjú élet; 
derűs szemében pedig ott* csillogott a tiszta, ártatlan lélek 
vidámsága jóformán mindig, kivéve természetesen, mi
kor könnyek borították, és az igaz, hogy ez ugyancsak 
nem volt ritka eset. Mert a bohó leány képes volt keser
vesen megsiratni egy holt kanári madarat, vagy egy ege
ret, ha ezt a macska megkaparította, sőt sírt még egy re
gény végén is, ha az bárgyú volt is siralmasan, no ha meg 
aztán egy kemény szót szóltak hozzá, — ha akadt elég 
kőszívű ember erre, —hát az is megbánta ám alaposan, a 
ki szólt. Pinkerton kisasszony is, ez a szigorú, ember
fölötti erélyű nő, csak egyszer dorgálta meg, hanem hi
szen nem is tette többet, s habár az ilyen érzékenységet 
éppen oly kevéssé bírta felfogni, mint a betüszámtant, 
azért mégis minden tanárnak és tanítónőnek erősen a lel
kére kötötte, hogy Sedley kisasszonynyal úgy bánjanak, 
mint a törött tojással, mert a legkisebb keménység is 
komoly ártalmára lehet.
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Ügy hogy, mikor aztán a válás napja csakugyan be
következett, Emilia két uralkodó szokása, a nevetés meg 
a sírás úgy küzködtek egymással, hogy a kis leány sem
miképp sem tudta, hogyan tegyen köztük igazságot. An
nak persze rettentően örült, hogy hazamegy, de viszont 
az iskolát elhagyni is igen-igen nehezére esett szegénynek. 
Martin Laura, a kis árva leány már három álló napja el 
nem maradt Emíliától egy perezre, hanem kísérte, mint 
valami kis kutya. A búcsúzónak legalább tizennégy em
léket kellett adnia és elfogadnia is ugyanannyit; ehhez 
járult tizennégy ünnepélyes Ígéret tevésének kötelezett
sége arra nézve, hogy okvetetlenül írni fog minden héten.

„A nekem szólókat csak küldd nagyapám, Dexter 
gróf czímére", mondta Saltire kisasszony, (a ki mellesleg 
mondva, meglehetős kopottan volt öltözve). „Sohse saj
náld a bélyegköltséget, csak írj mindennap, édes ara
nyom", mondta a gyapjas és heves, de jólelkű és ragasz
kodó Swartz kisasszony. A kis Martin Laura pedig (ép
pen most tanulta a „rondírást"), megfogta Emilia kezét 
és elkomolyodva nézett rá, míg ezt mondta; „Ha írok 
neked, mamának foglak szólítani".

Tudom, hogy mikor az átlagos club-ember (nevez
zük Jonesnak) olvassa ezeket a részleteket a clubjában, 
menten arra fakad, hogy micsoda bolond, elcsépelt, érzel
gős szószaporítás az egész. Igen, igen, szinte látom, a 
mint e perczben (egy kicsit fölhevűlten az ürüczomb 
meg a félitcze bor folytán) fölberzenkedve veszi ki a cze- 
ruzáját és a bolond meg szószaporitás szavakat kemé
nyen aláhúzva, odaírja a lap szélére az ítéletet, hogy; 
igaz. — Hja, Jones emelkedett lelkű, nagyelméjű ember, 
a ki az életben is csak a nagyot és hősieset bámulja s 
éppen ezért jobb is, ha máshova fordul.

Mi pedig menjünk tovább. Sedley kisasszony virá
gait, meg az ajándékokat, a ládákat, a kalap-skatulyákat 
Sambo már mind elhelyezte a kocsiban, mikor aztán még 
egy darabot mutattak neki, hogy annak is oda kell fér
nie. — Kicsike, viseltes, keshedt tehénbőr-útiláda volt az, 
rajta takarosán odaszögezve a Sharp kisasszony név
jegye. Sambo vigyorogva nyújtotta föl a kocsisnak, a ki 
egyetértő, csufondáros mosolygással vette azt át; — s
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ekkor aztán igazán itt volt a válás pillanata. A búcsú fáj
dalmát Pinkerton kisasszonynak a távozóhoz intézett 
búcsúbeszéde jelentékenyen enyhítette, az már igaz. Nem 
éppen oly értelemben, mintha Emilia a beszédben neki 
kijelölt filozófiai magaslatra emelkedett volna, vagy mint
ha a beszéd fölfegyverezte volna azzal a nyugalommal, 
melyre a „logikus gondolkozásnak el kell bennünket ve- 
zetnie'*; — hanem mert egészen lélek nélkül való, dagá- 
lyos és unalmas beszéd volt; továbbá mert Sedley kis
asszony a rettegett igazgatónő közelében nem mert utat 
engedni semmi kicsinyes magánkeserűségnek. Az igaz
gatónő nappalijába már előbb beszállítottak volt egy kö
ménymagos kalácsot, meg egy üveg bort, a mi különben 
csak a szülök látogatásakor fordult elő; és mikor Sedley 
kisasszony ebből is részesült, akkor végleges engedélyt 
nyert a távozásra.

Ezalatt odakünn a lépcső alján álló Jemima így szólt 
egy másik leányhoz, a kivel senki sem törődött, s a ki 
maga hozta le a skatulyáját:

— Most aztán majd ön is bemegy elbúcsúzni, Re- 
bekka.

— Igen, azt hiszem, kénytelen leszek vele, — felelt 
Sharp kisasszony nyugodtan, a mire Jemima ugyancsak 
elképedt.

A fiatal leány ekkor bekopogtatott és a „szabad11 
szóra elfogulatlanúl ment oda az igazgatónő elé, s így 
szólalt meg hibátlan franczia kiejtéssel: „JfademoiseWe 
/e viens vous fairé mes adieux'.

Pinkerton kisasszony ugyan mindazokat kormá
nyozta az intézetben, a kik francziául is tudtak, maga 
azonban nem értett egy szót sem, s ezért gőgösen föl
vetve római arczélü fejét (melyen ünnepélyes, rengeteg 
turbán pihent), így válaszolt: „Sharp kisasszony, Isten 
áldja me“. Mialatt Hammersmith Semiramisa így be
szélt, kezét félívben kinyújtotta, részint búcsúintés 
okáért, részint, hogy Sharp kisasszony megfoghassa en
nek a kéznek egyik ujját.

Sharp kisasszony azonban csak tartotta összetéve 
a maga két kezét, mialatt fagyos mosolygással és bókkal



HIÚSÁG VÁSÁRA 13

búcsúzott s a kínálkozó szerencsét, már mint hogy a kí
nálkozó kezet egyáltalán nem ragadta meg. Semiramis 
erre még nagyobb méltatlankodással vetette föl turbános 
fejét. Ügy állt a dolog, hogy kettejük közt rejtett harcz 
folyt, a melyben az öreg kisasszony húzta a rövidebbet. 
_ Az ég áldása legyen önnel, gyermekem, — szólalt ez 
meg ekkor, Emíliát ölelve meg, s ennek válla fölött vetve 
vasvilla-szemeket a másikra. — „Menjünk, Becky, men
jünk1*, — szólt közbe Jemima, riadtan fogva kézen a 
leányt, mire a nappali szoba ajtaja örökre becsapódott 
mögöttük.

Most következett aztán az igazi elszakadás. Szó 
nem képes azt elmondani. Mindenki ott volt az előcsar
nokban, a cselédek, a kisasszonyok, a tánczmester is, a 
ki éppen most érkezett meg; — aztán jött a búcsú! Azt az 
összeborulást, ölelkezést, csókolódzást, sírást, a melybe 
a másik szobából bele-belevegyűlt Swartz kisasszony 
görcsös hüppögése, — azt nincs toll, a mely leírhatná és 
érző szívű embernek jobb is nem időznie e látványnál. 
Végre az ölelkezésnek is vége szakadt és a leányok el
váltak barátnőiktől, azaz, hogy Sedley kisasszony vált 
el tőlük. Mert Sharp kisasszony már előbb beült csende 
sen a kocsiba. Tőle ugyan nem vált el sírva senki.

Sambo végre becsaphatta a kocsiajtót zokogó fiatal 
úrnője után s maga is felült. De e perczben Jemima kis
asszony elkiáltotta magát: „Álljanak meg!** és odaszaladt 
egy csomaggal a kapuhoz.

— Sonkás kenyér az útra, édesem, — szólt Emíliá
hoz. — Meg talál éhezni; — önnek pedig, Bekky, Sharp 
Bekky, elhoztam ezt a könyvet, melyet a néném, . . . 
azaz, hogy én... hiszen tudja, Johnson szótára... ne 
hagyjon el bennünket e nélkül. Szerencsés utat! Hajtson, 
kocsis!

S a jószívű teremtés remegett a megindulástól, a 
mint visszatért a kertbe.

De ni! A mint a kocsi megindult, Sharp Rebekka sá
padt arcza hirtelen megjelent a hintó ablakában s a leány 
visszahajította a könyvet a kertbe.

Szegény Jemima majd elájult ennek láttára. „Üris-
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ten, soha ilyet, — rebegte, — micsoda vakmerő egy....“ 
— De a felindulás minden további szótól megfosztotta a 
jó lelket. A kocsi elrobogott, a nagy kapu becsapódott 
mögötte; ott benn pedig megszólalt a tánczórára hívó 
csengő. A világ ezzel kitárult a két leány előtt, így hát 
Isten veled, nevelőintézet.

MÁSODIK FEJEZET.
Emilia és Rebekka fegyverkeznek a hadjáratra.

Mikor Sharp kisasszony az imént említett hősies 
cselekedetet végrehajtotta, s látta, hogyan repül a könyv 
a kis kert földje felé, s hogy’ vágódik végre oda a Jemima 
kisasszony lába előtt a porondra, akkor az az arcz, mely 
előbb a gyűlöletnek eltorzúlt kifejezésével, földfakó szín
ben tekintett ki a kocsiból, most egyszerre mosolyra vo
nult; a mely mosoly azonban nem volt vonzóbb semmi
vel az előbbi kifejezésnél; — azután Rebekka megköny- 
nyebbűlt lélekkel dőlt vissza a kocsiban, e szókra fa
kadva:

— No, a szótárral végeztem, s hála Istennek, Chis- 
wicket sem látom többé.

Az iménti vakmerőség láttára szegény Sedley kis
asszony majdnem úgy elképedt, mint a jó Jemima; mert 
hát gondoljuk meg, az iskolát éppen csak egy perczczel 
azelőtt hagyta el s hat egész esztendő benyomásai ennyi 
idő alatt mégsem enyészhetnek el egészen. Sőt vannak 
olyanok is, a kiknél a gyermekkor félelme és rettegése 
egész életen át tart. Például, ismerek egy hatvannyolcz 
éves öreg urat, a ki egyszer, a reggelinél így szólt hoz
zám izgatott arczczal: „Az éjjel azt álmodtam, hogy dok
tor Raine meg akart verni." Almában a képzelet vissza
vitte az ötvenöt év előtti időbe. Lelke előtt a doktor 
Raine pálczája épp oly félelmesnek tűnt fel hatvannyolcz 
éves korában, mint akkor, mikor tizenhárom esztendős 
volt csak. Ha a doktor úgy véletlenül megjelent volna 
előtte igazán s rászólt volna félelmes hangon: „Hé, gye
rek, ereszd csak le a . ..“
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Nos, elég az hozzá, hogy Emilia egészen elhalavá- 
nyodott á fegyelem ilyen megsértésének láttára.

Csak némi szünet után tudott megszólalni:
_ Az Istenért, Rebekka, hogy’ tehettél ilyent?
_ No, talán csak azt hiszed, hogy Pinkerton kis- 

aszony mindjárt itt terem és beparancsol a sötét szo
bába? — nevetett Rebekka.

— Nem, de . ..
— Oh, hogy’ gyűlölöm az egész házat, — fakadt ki 

ismét a leány, sápadtan a haragtól. — Remélem, felé se 
nézek többé ez életben. Bárcsak a Themze fenékére 
sülyedne az egész. És csak lenne ott egyszer Pinkerton 
kisasszony is, tudom Istenem, hogy a kisujjamat se moz
dítanám érte. Jaj de jó volna látni, a mint úszik a vízen 
turbánostúl, mindenestül, s hosszú ruhája úsznék utána, 
a horgas orra meg kiállna, mint valami csónaké!

— Hallgass, kérlek, — kiáltott közbe Sedley kis
asszony.

— Ugyan már! Tán bizony a fekete inas majd be
súgja neki, — felelt vissza Rebekka hahotázva. — Tőlem 
különben mehet és elmondhatja Pinkerton kisasszony
nak, hogy gyűlölöm teljes lelkemböl; és bárcsak gyűlölné 
még az inas is; én a magam részéről azt kívánom, bár 
módomban állana, hogy be is bizonyítsam. Mi volt az, a 
miben részesített két esztendőn át? Megalázás és sére
lem. Rosszabbúl bántak velem, mint az utolsó szolgáló
val. Velem nem barátkozott, soha nekem jó szót nem 
adott senki, rajtad kívül. A kisebb lányokra az alsó ta
nulószobában nekem kellett vigyáznom; a kisasszonyok
kal meg francziául kellett beszélnem, míg végre már 
szinte megutáltam az anyanyelvemet. Hanem úgy-e, az 
pompás tréfa volt, hogy az öreget francziául szólítottam 
meg. Egy kukkot sem tud, de sokkal gőgösebb, sem
hogy bevallaná. Azt hiszem, ez volt az oka annak, hogy 
megválhattam tőle, azért köszönöm is az égnek a franczia 
tudásomat. Vive la France! Vive l’Empereur! Vive 
Bonaparte !

— Igazán, Rebekka, szégyelhetnéd magad! — kiál
tott föl Emilia, mert Rebekka minden eddigi mondása 
közt ez tetszett a legnagyobb káromlásnak. Ez időben ha
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valaki Angolországban azt mondta: „Éljen Bonaparte!11, 
az olyanformának tetszett, mintha egyenesen azt mondta 
volna: „Éljen a sátán!" — Hogy’ is juthat eszedbe 
ilyesmi; ilyen gonosz bosszúállás?

— Lehet, hogy a bosszúállás gonosz dolog, de ter
mészetes, — felelt Rebekka. — Én nem vagyok angyal. 
— És őszintén szólva, igazán, korántsem volt az.

Mert megjegyezhetjük e kis párbeszéd folyamán 
(a mely azalatt történt, míg a kocsi nagy kényelmesen 
haladt a folyóparton), hogy noha Rebekka kisasszony 
már eddig két alkalommal adott hálát az égnek, de ez az 
elsőizben azért történt, mert megszabadúlt egy gyűlölt 
ellenségtől, másodízben pedig azért, mert sikerült az el
lenséget zavarba és kínos helyzetbe hoznia; és e két 
indító ok közül egyik sem olyan ok, a milyenért jólelkű 
és engesztelődő természetek fordulnának hálaadással az 
éghez. De hát hiszen Rebekka nem is volt jólelkű és en
gesztelődő a legkevésbbé sem. Az egész világ rosszúl, 
szívtelenül bánt vele, mondta az imént az embergyűlölö 
leány, már pedig körülbelül bizonyosak lehetünk, hogy az 
olyanok, a kikkel az egész világ rosszúl bánik, meg is 
érdemlik a nyert bánásmódot. A világ olyan, mint a tükör, 
s minden emberre a saját arczkifejezésévél tekint vissza. 
Nézz belé mogorván és fanyar tekintet vetődik reád 
vissza; nevess rajta és vele s akkor az is vígnak fog tet
szeni és jó pajtásnak; válaszszon az ifjúság a kettő 
közül. Az egyszer bizonyos, hogy ha a világ nem törő
dött Sharp kisaszonynyal, viszont arra sem volt eset, 
hogy ö tett volna szívességet valakinek is a vilá
gon. Azt sem lehetett várni, hogy mind a huszonnégy 
leány olyan kedves és jó legyen, mint Emilia, (a kit kü
lönben éppen azért választottunk e munka hősnőjéül, 
mert huszonnégyök közül a legjobb lelkű volt; másképp 
semmi ok nem lett volna a világon arra, hogy miért ne 
választhattuk volna Swartz, Crump, vagy Hopkins kis
asszonyt Emilia helyett); — nem, azt igazán nem lehe
tett várni, hogy valamennyien olyan szelíd, alázatos szí- 
vűek legyenek, s hogy minden alkalmat megragadjanak 
Rebekka keményszívüségének és rosszindulatú voltának 
leküzdésére ezerféle módja révén a szelíd jóságnak, an-
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nak reményében, hogy ha csak egyszer is, legyőzhetik 
benne az embertársai iránt táplált gyűlöletet.

Sharp kisasszonynak festő volt az atyja és ez taní
totta a rajzot a Pinkerton-intézetben. Eszes, tehetséges 
ember volt, szeretreméltó czimbora; gondatlan, köny- 
nyelmű munkás; az adósságcsinálásra való hajlam épp 
oly erős volt benne, mint a kocsmához való ragaszkodás. 
Mikor ittas volt, sokszor megverte a feleségét is, a leá
nyát is; másnap reggel meg aztán, a leghevesebb fejfájás 
közepett szitkozódott a világ ellen, mivel az ö lángeszét 
nem akarták méltányolni, vagy pedig sorra lecsepűlte a 
festő-társait, nagyon elmésen és rendesen fején találva a 
szöget. Mível már alig volt miből tengetnie az életét és 
mivel egy négyszögmérföldnyi területen a Soho-tér kö
rül, a hol lakott, minden teremtett léleknél volt adóssága, 
azt gondolta, hogy lendítene valami keveset a dolgain, 
ha megtenné, a mit a fejébe vett. Meg is tette; feleségül 
vett egy franczia születésű ballet-tánczosnőt. Sharp kis
asszonynak volt rá gondja, hogy anyja alantas foglalko
zását soha ne sejtessé senkivel, hanem annál gyakrabban 
emlegette, hogy az Entrechat-család Gascogne-nak elő
kelő nemességéhez tartozik és nagyon büszke volt arra, 
hogy ezektől származik. S az volt a legfurcsább, hogy 
idők folytán a kisasszonynak ősei egyre emelkedtek 
rangban és kiválóságban.

Rebekka anyja annak idején összeszedett valahol 
valami csip-csup műveltséget és francziául a leánya is 
hibátlanúl, igazi párisias kiejtéssel beszélt. Ez a képesség 
ezidötájt ritkaságszámba ment, s Rebekkát ez juttatta a 
Pinkerton kisasszony intézetébe. Mikor a Rebekka anyja 
meghalt, atyja számot vetett magával és belátta, hogy a 
delirium tremens harmadik rohama után nem igen fog 
fölépülni többé. Levelet írt tehát; férfias, szívreható leve
let Pinkerton kisasszonynak, arra kérve, venné pártfo
gásába az ö szegény árváját. Ezzel aztán itthagyta a vi
lágot és itt a végrehajtókat, a kik már csak a holtteste 
fölött kaphattak hajba.

Rebekka tizenhét éves korában került az intézetbe 
ama megállapodás révén, hogy a növendékekkel fran
cziául fog beszélni, ennek ellenében ingyenes ellátásban

PwclteHiy: HWg vására. I. «
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részesül és néhány aranyra menő fizetés mellett azt is 
nyeri, hogy összekaparhatja a műveltség morzsalékait, 
hallgatva itt-ott a tanárokat, kik az intézetben adtak elő.

Rebekka alacsony termetű volt, karcsú és könnyű 
kis alak; az arcza sápadt, a haja színe valami sajátságo
sán sárgás, kicsit a vörösbe hajló. Szeme rendesen le volt 
sütve, de ha fölvetette, egyszerre meglepett mindenkit, 
milyen nagy, milyen furcsa, milyen megkapó, érdekes 
szempár az; annyira érdekes volt, hogy a "atal tiszte
lendő úr, Crisp, a ki ekkor került ki Oxfordból a chis- 
wick-i pap, főtisztelendő Flowerdew vikárius úr nellett 
káplánkodott, egészen belehabarodott a leányba, mikor 
ez egyszer egy váratlan pillantást lövellt felé a templom
ban; az intézet padjából a szószékig repülő pillantást, a 
mely egészen keresztüljárta a káplán úr szívét. A magá
ból kiforgatott fiatal ember, a kit néha Pinkerton kisasz- 
szony meg szokott volt hívni teára, minthogy a mamája 
ajánlotta be hozzá, holmi házassági ajánlatfélét koczkáz- 
tatott meg egy levélben. A levelet a félszemű almás asz- 
szonyra bízta, hogy ez csempészsze be, de azt a levelet 
bizony elfogták. Tüstént odaidézték Crispné asszonyt, a 
mamát, Buxtonból; no ez aztán vitte is a fiacskáját on
nan, mintha soha ott se lett volna. Hanem még a vész el- 
vonúlása után is, csupán annak a gondolatára is, hogy a 
chiswick-i galambdúczban ilyen sasfiók fészkeljen, Pin
kerton kisasszony azt sem tudta, hova legyen. El is 
küldte volna biz ö Sharp kisasszonyt menten, de hát szer
ződés kötötte, s ezt megszegni kárpótlás nélkül nem le
hetett volna. Hinni azonban sohasem hitte el, hogy Re
bekka soha szót sem váltott Crisp úrral máskor, mint 
ama két alkalommal, mikor Pinkerton kisasszony szeme- 
láttára találkoztak a teánál.

Néhány magas, megtermett társnője mellett Re
bekka csaknem gyermeknek látszott. Pedig a szegény
ség koraérettsége nagyon is megvolt benne. Hány türel
metlen hitelezőt hárított el már gyermekkorában sima 
szóval az atyja küszöbéről; hányszor békítette és han
golta jókedvre a toporzékoló mészárost, péket, fűszerest, 
hogy legalább még egy ebédrevalót hitelezzenek. Atyja 
mindig maga mellett tartotta a leányt, a kinek elméssé-
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gére nagyon büszke volt, s így ez aztán fültanuja volt a 
korhely czimborák trágár beszédjének, pedig ez vajmi 
kevéssé volt fiatal leánynak való. De hát Rebekka maga 
is nem egyszer mondta, hogy sohasem is volt leány; nő 
volt már nyolcz éves kora óta. — Öh, miért bocsátott 
be Pinkerton kisasszony a kalitkájába ilyen veszedelmes 
madarat?

Hja, csakhogy úgy állt ám a dolog, hogy az öreg 
kisasszony Rebekkát a világ legártatlanabb teremtésé
nek tartotta, mert a leány mindannyiszor remekül ját
szotta a naivat, a mikor csak atyja magával vitte az 
intézetbe. Csak egy évvel a Rebekka végleges odaköltö- 
zése előtt történt, tehát akkor, mikor a leány már tizen
hat éves volt, hogy Pinkerton kisasszony egy nap, szó
noklat kíséretében, ünnepélyesen átadott Rebekkának 
egy — babát; mellesleg legyen mondva, ez a baba tulaj
donképp az egyik növendéknek, Swindle kisasszonynak, 
az elkobzott jószága volt; rajtakapták ugyanis, hogy az 
órák alatt játszott vele. Hej, ha Pinkerton kisasszony 
úgy véletlenül meglátta volna, milyen jóízűt nevettek az 
utczán az apa és leánya, a mint az ajándék-babával haza
mentek az intézeti estélyről, melyen legkivált szónok
latok voltak bőven, mivelhogy a tanárok mind meg voltak 
híva! De hát még ha látta volna a maga pompásan sike
rült torzképét, a mivé Rebekka a babát alakította át! 
Egész párbeszédes jeleneteket játszott végig a babával, 
s ezeknek úgy híre ment, hogy nemsokára az egész 
Newman-utcza, a Gerrard-utcza meg a művésztelep 
kaczagott rajtuk; és ha a fiatal festők fölkeresték lusta, 
züllött, eszes, jókedvű öreg barátjukat, hogy a forró víz
zel kevert boróka-pálinkát ott igyák meg nála, rendesen 
Megkérdezték Rebekkát, hogy itthon van-e Pinkerton 
kisasszony, mert hát szegény öreg már csak olyan isme
fos volt előttük, akár West elnök, vagy Laurence.

Egyszer Rebekka ott töltött néhány napot az inté
zetben, s ez alatt meg Jemima kisasszony sajátságait 
leste el úgy, hogy hazatérve, egy másik babát rögtön 
Jxmm?-kisasszonynak tett meg. Igaz ugyan, hogy a sze
gény ló lélek annyi befőttet meg süteményt adott a kis 
leánynak, hogy az három gyereknek is elég lett volna,

a*
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sőt a búcsúzásnál egy hét shillingest is odacsúsztatott a 
kezébe, csakhogy hát a leányban a nevetséges iránt 
való érzék sokkal erősebb volt, minta hála, és így Jemi- 
mát is csak oly könyörtelenül tette csúffá, mint a néniét.

Mikor aztán atyja meghalt, Rebekkát végleg oda
vették az intézetbe. A hely merev, megkövesedett szo
kásai közt, úgy érezte, hogy majd megfullad; a séta, az 
ebéd, a leczkék, az imádkozás, mindig a megszokott sza
bályossággal ment végbe, s ez szinte tűrhetetlenül nyo
masztó volt a leányra nézve. Nemsokára annyi szomorú
sággal, vágyódással gondolt vissza a Soho-beli régi mű
terem szabadságára és koldus szegénységére, hogy min
denki — és Rebekka maga is — azt hitte, hogy az atyja 
halálán való bánkódás emészti. Volt neki az intézetben 
egy kis padlás-szobája a cselédeké mellett s ezek gyak
ran hallották, a mint föl s alá járkált éjjelente; csakhogy 
ezt a düh okozta, nem a fájdalom. Eddig nem igen volt 
képmutató, de most az elhagyatottság megtanította a 
színlelésre. Ezelőtt jóformán sohasem forgott női társa
ságban. Atyja, ha még oly elzüllött korhely volt is, de 
eszes ember volt és művész; s a vele való beszélgetés 
ezerszer vonzóbb volt Rebekkára, mint az, a melyet sa
ját nemének képviselőitől hallott az új körben. Az öreg 
igazgatónő fölfuvalkodott fontoskodása, húgának egy- 
ügyü, furcsa egyénisége, a nagyobb leányok bohó fecse
gése, pletykázása és a nevelőnők fagyos szabályszerű
sége mind egyaránt úntatta; a szelíd, lágy anyai ösztön
ből pedig semmi sem volt ebben a boldogtalan leányban, 
mert különben mégis csak talált volna egy kis vigaszta
lást az apróbb gyermekek csevegésében, a kik reá vol
tak bízva; míg így, noha két álló évig voltak együtt, 
egyetlen egy kis leány sem sajnálta, hogy Rebekka el
megy. A gyengéd szívű, szelíd Sedley Emilia volt az 
egyetlen, a kihez Rebekka mégis ragaszkodott valami 
keveset; de hát hiszen ki állhatta volna meg, hogy ne ra
gaszkodjék Emíliához?

A többi leányok szerencsés volta, bármiféle előnye 
az irigység maró kínjaival gyötörték Rebekkát, — „Mi
lyen sokat képzel magáról az a leány, azért, mert gróf
nak az unokája, — mondta Rebekka az egyikről. — Hogy51
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teszik a szépet annak a kreol leánynak a százezer fontja 
kedvéért. Tudom, hogy ezerszer okosabb és bájosabb 
vagyok, mint ez a gyapjas teremtés minden vagyona 
mellett. Nekem is van olyan nevelésem és modorom, 
mint a gróf unokájának, akármilyen legyen is a család
fája; és engem mégsem vesz számba senki. Pedig mikor 
otthon voltam, nem mondtak-e le a férfiak a legvígabb 
bálokról, társaságról, azért, hogy az estét velem tölthes
sék?** — Elhatározta, hogy ha törik-szakad, ebből a rab
ságból ki kell jutnia, s azért el is kezdte a munkát és ko
vácsolta a terveket a jövőre nézve.

Egyelőre annak akarta hasznát venni, a mit a jelen 
helyzet nyújtott a művelődésre nézve. Mivel a zenében 
és a nyelvekben már amúgy is előre volt, azt a keveset, 
a mi ez időben szükséges volt egy fiatal leány számára, 
ugyancsak könnyen megtanulta. Az énekben és zongo
rában fáradhatatlanúl gyakorolta magát, s egyszer, mi
kor a többi leányok mind elmentek hazulról és Rebekka 
egyedül maradt, az öreg Minerva meghallotta, milyen 
gyönyörűen játszott egy darabot. Gondolt egyet, hogy 
lám, milyen jól megtakaríthatná ő a pénzt, a mit elfizet a 
kisebb leányok zongoramesterének, és azonnal tudatta 
Sharp kisasszonynyal, hogy ezentúl vele óhajtja tanít
tatni a kisebbeket.

Ekkor azonban megtörtént, a fenséges Pinkerton 
kisasszony nagy elképedésére az, hogy a leány kereken 
megtagadta a dolgot. — Azért vagyok itt, hogy fran- 
cziáúl beszéljek, nem pedig, hogy zenét tanítsak és pénzt 
takarítsak meg önnek. Fizessen meg érte, akkor tanítok.

Minerva kénytelen volt engedni és persze ki nem 
állhatta a leányt e percztől fogva. — Harminczöt esz
tendő alatt, — mondta és teljesen igaza volt, — soha nem 
akadtam olyanra, a ki saját házamban kétségbe merte 
volna vonni tekintélyemet. Kígyót tápláltam keblemen!

— Ugyan kérem, hallgasson avval a kígyóval, — 
kiáltott közbe Rebekka, a mire Minerva aztán majd el
ájult. — ön csak azért fogadott be engem, mert haszno
mat 'átta. Köztünk nem lehet szó háláról. Én gyűlölöm 
ézt a helyet és szabadulni óhajtok innen. A míg azonban
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itt vagyok, nem fogok megtenni semmi egyebet, mint a 
mire kötelezve vagyok.

Hiszen kérdezgethette azt az öreg kisasszony, hogy 
tudja-e, kivel beszél. Rebekka a szeme közé kaczagott 
valami oly rettentő, csúfondáros, ördögi hahotával, hogy 
a másiknak a vére is megfagyott belé. — Adjon végki
elégítést és szabadúljon meg tőlem, vagy ha jobban tet
szik, szerezzen nekem nevelőnői állást valami főúri ház
ban, hiszen megteheti, ha kedve van rá. — S később is, 
valahányszor megint összekaptak, Rebekka mindig erre 
tért vissza: — Szerezzen nekem állást; — úgy is gyű
löljük egymást, és én kész vagyok távozni.

Hiába volt Pinkerton kisasszonynak római orra, 
turbánja, gránátosi termete és mindeddig kétségbe nem 
vont tekintélye, ha olyan akaratereje még sem volt neki, 
mint a tanítványának. Próbálta legyőzni, megrettenteni, 
de csak kudarcz volt annak a vége mindig. Mikor egy
szer az egész intézet füle hallatára meg akarta szidni, 
Rebekkának hirtelen eszébe jutott az előbb már említett 
bosszú és francziául felelt, a mi aztán alaposan kizökken
tette Minervát a kerékvágásból. Ha fenn akarta tartani 
tekintélyét, akkor ezt a lázadót, ezt a szörnyeteget, ezt 
a kígyót, ezt a mételyt el kellett távolítani; s mivel vé
letlenül úgy esett, hogy Crawley Pitt báró családjának 
ez időtájt volt szüksége nevelönöre, az igazgatónő tény
leg Sharp kisasszonyt ajánlotta kígyó és métely volta 
ellenére is. — „Sharp kisasszony magaviseletében csakis 
magammal szemben találhatok kifogást s meg kell adnom 
neki, hogy tehetsége és képességei elsőrendűek. Készült
ségét illetőleg legalább mégis becsületére válik az inté
zetemben követett tanítási módszernek."

Ily módon alkudott meg Pinkerton kisasszony a 
lelkíismeretével; mire aztán az eddig fönnálló szerződés 
fölbontatván, Rebekka fölszabadúlt. Természetesen, az 
imént leírt harcz hónapokon át folyt, mielőtt Rebekka 
távozott volna. — Most aztán, mikor Sedley Emilia be
töltötte a tizenhetedik évét és készült az intézetet el
hagyni, — a válás idején is megint tanujelét adta Rebek- 
kához való barátságának, (— Ez a barátság az egyetlen 
oly részlet Emilia viselkedésében, — mondta Minerva,
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_  a mely nem találkozott tanítónőjének helyeslésével. 
__) és meghítta szülői házához Rebekkát, hogy mielőtt 
nevelőnői állását elfoglalná, egy hetet náluk töltsön.

Így nyílt meg tehát az élet a két leány előtt. Emilia 
számára igazán egészen új, üde, ragyogó világ volt ez, 
melynek érintetlen volt a hímpora. Rebekka előtt azon
ban nem volt ez a világ olyan új és ismeretlen. (Es, ha 
már meg kell vallani az igazat a Crisp-ügyre vonatkozó
lag, hát bizony az almás asszony emlegette valaki előtt 
azt, a mit ez a valaki aztán más valakinek adott tovább, 
ugyanis, hogy Crisp úr és Sharp kisasszony között sok
kal több történt, mint a mit a világ tudott és hogy a 
Crisp úr levele felelet volt ám egy más levélre.) De hát 
ki tudhatná bizonyosan, mennyi volt igaz? Csak az való, 
hogy ha Rebekka nem most kezdte is az életet, de ha
tározottan újra kezdte az elejéről.

Mire odaértek a keresztsorompóhoz Kensington- 
ban, Emilia még nem feledte el a leánytársait, de a köny- 
nyeit már fölszárította s mély pirúlással, de egyben bol
dogan hallotta egy fiatal testőrtiszt szavait, a ki szem
közt jőve lóháton, benézett a kocsiba s így kiáltott föl 
Emilia láttára: — Tyűh, teringettét, de szép kis lány! — 
Mielőtt a kocsi odaérhetett volna a Russel-térre, már ja
vában folyt a beszéd a mulatságokról, meg arról, hogy 
vajon a leányoknál is szokásos-e a hajpor meg az ab
roncs-szoknya, mikor bemutatják őket. Emilia nem 
tudta, lesz-e neki is része az ilyen gyönyörűségben, mi
kör majd a Lord Mayor báljára megy. S mikor végre az
tán hazaértek és Emilia Sambo segítségével kiszökkent a 
kocsiból, bizony aligha volt nála boldogabb leány egész 
Londonban. De szebb is aligha. Ez utóbbi pontra nézve 
a kocsis és Sambo is egyetértettek, valamint Emilia 
szülei is, meg az egész cselédség szintén, a mint ott áll
tak az előcsarnokban, bókolva fiatal úrnőjük előtt.

Bizonyosra veheti mindenki, hogy Emília rögtön 
bejárta Rebekkával az egész házat, s megmutogatott 
neki mindent a fiókjaiból; aztán a könyveket, a zongorát, 
a ruháit, a nyaklánczait, a melltűket, a csipkéket, az 
összes csecsebecséket. Nem nyugodott addig, míg Re
bekka ei nem fogadott tőle egy karneolos meg egy tűr-
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kizes gyűrűt, aztán meg egy gyönyörű kis muszlin ru
hát. Emilia maga már kinőtt belőle, de Rebekkának úgy 
fog állni, mintha ráöntötték volna. Magában már azt is 
elhatározta, hogy megkéri édes anyját, hadd adhassa oda 
Rebekkának a maga fehér kasmír indinai shawlját is. 
Könnyen el lehetne nélküle; meg aztán a bátyja, József, 
éppen most hozott neki Indiából két újat.

Mikor Rebekka ezeket meglátta, így sóhajtott föl, 
és nem ok nélkül, hogy: — milyen jó lehet az, ha vala
kinek testvérbátyja van; — se szavak révén könnyű 
szerrel ébresztette föl a jószívű Emília szánakozását a 
maga elhagyatott árvasága iránt.

— Azért nem vagy elhagyatva, Rebekka, — szólt 
Emilia, — mert ne feledd, hogy én mindig úgy foglak 
szeretni, mint a testvéremet.

— Óh, de milyen boldogság lehet az, ha az ember
nek szülei vannak, jóságos, gazdag, szerető szülei, s azok 
mindent megadnak, a mit kívánsz, és szeretetük is a tied, 
a mi minden másnál becsesebb! Az én szegény papám 
semmit sem tehetett értem és soha életemben nem volt 
több ruhám kettőnél. — Azután meg testvéred is van, 
szeretett testvéred. Óh, képzelem, mennyire szeretheted!

Emilia elnevette magát.
— Hogyan? Hát nem szereted? Te, a ki azt szok- 

tad mondani, hogy mindenkit szeretsz?
— Dehogy nem. Hiszen szeretem, szeretem, de...
— De mit?
— De József nem nagyon sokat törődik ám azzal, 

hogy szeretem-e vagy sem. Mikor tíz évi távoliét után 
megjött egyszer, akkor is csak éppen hogy idenyújtotta 
nekem a két ujját kézszorítás gyanánt. Nagyon jó és szí
ves irántam, az igaz, de szóba állni csak ritkán szokott 
velem. Azt hiszem, a pipáját is jobban szereti, mint a... 
— de itt aztán Emilia hirtelen elhallgatott, mert nem 
akarta ócsárolni a bátyját s inkább ezt tette hozzá: — 
Gyermekkoromban is nagyon jó volt hozzám, de mikor 
elment hazulról, én nem voltam több öt évesnél.

— És úgy-e, nagyon gazdag? Azt mondják, hogy 
az indiai nábobok mind roppant gazdagok.

— Azt hiszem, igen nagy jövedelme van.
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_ Hát a sógornőd milyen? Kedves?
_ Jaj, hiszen József nem házas ember, — neve

tett Emilia.
Lehet, hogy ezt azelőtt is mondta már Rebekká- 

nak, de úgy látszott, hogy ez már nem emlékezett rá, 
sőt bizonykodott, hogy azt hitte, egész csapattal lesz
nek itt Emília apró unokaöcscsei és húgai. Egész csaló
dás volt számára a hír, hogy Sedley úr nőtlen; hisz ő 
egész bizonyosan emlékezett rá, hogy Emilia az ellen
kezőt mondta, — milyen kár! Mikor pedig ő úgy imádja 
a gyermekeket.

— Azt hittem, Chiswickben megelégelted őket, — 
felelt Emilia, meglehetősen elámúlva barátnőjének hirte- 
lenűl ébredt gyöngeségén. Hát hiszen utóbb Sharp kis
asszony is jobban meglatolta a szavait és nem szólta el 
magát úgy, hogj' állításának valótlan voltát rábizonyít
hassák, még pedig ilyen könnyen. De hát ne feledjük, 
hogy most még csak tizenkilencz éves volt, és járatlan a 
csalás művészetében, szegény ártatlan teremtés, a kinek 
még a maga kárán kell okulnia. Az előbbi kérdések valódi 
értelme pedig ez volt Rebekka lelkében:

— Lám, ha Sedley József gazdag is, nőtlen is, miért 
ne próbálhatnék én szerencsét nála? Igaz, hogy csak két 
hetem van, de hát a kísérletben nincs semmi rossz. — 
És rögtön el is határozta magát e dicséretes tervre. Elő
ször is megkettőztetett szeretettel vette körül Emíliát; 
a fehér karneol nyaklánczot előbb megcsókolta s csak 
aztán tette föl, fogadkozva akkor is, hogy sohasem válik 
meg tőle. Mikor ebédre csöngettek, az emeletről lemenet 
Rebekka átkarolta Emilia derekát, a mint azt leánypajtá
sok szokták tenni, de az ajtó elé érve már oly izgatott 
volt, hogy nem is mert benyitni. — Tedd csak ide a ke
zedet a szívemre, édes; érzed, hogy dobog?

— Nem érzem én, — felelt Emilia. — Ugyan gyere 
be, sohse félj. Hisz a papa nem bánt
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HARMADIK FEJEZET.
Az ellenség előtt.

A nappali szoba kandallója előtt egy duzzadt képű, 
elhízott ember ült újságot olvasva. A vakító fekete fény
mázas csizma, a szarvasbőr nadrág, a piros csíkos mel
lény és a tallérnyi aczélgombokkal díszített almazöld 
kabát, mind a divatos gavallérra vallott, csakúgy, mint a 
nyakára tekert többféle selyemkendő, melyek csaknem 
az orráig fölértek. Abban a szempillantásban, mikor a 
két leány belépett, a gavallér esze nélkül ugrott föl, mint
ha puskából lőtték volna és lángvörösre gyúlladt arczát 
csaknem egészen belerejtette a fölágaskodó selyem
kendőbe.

— Csak a húgod jön, József, — szólalt meg Emi
lia nevetve, mialatt megrázta bátyjának odanyújtott két 
ujját. — Tudod-e, hogy most már véglegesen hazajöt
tem? Nézd, ez meg itt a barátnőm, Sharp kisasszony, a 
ki felöl már sokszor hallottál tőlem.

— Nem én, soha, becsületemre, — szólalt meg a fej 
a kendők között, hevesen és tagadókig integetve, — azaz 
hogy igen, hogyne . . . milyen átkozott hideg van, kis
asszony ... és ezzel nekiesett a tűznek, kotorta egész 
erejéből, noha június vége felé járt már az idő.

— Milyen szép ember, — súgta Rebekka eléggé 
hallhatólag.

— Ügy gondolod? Megállj, megmondom neki.
— Jaj, angyalom, a világért se, — felelt Sharp kis

asszony, megriadt őz módjára rettenve vissza. Előbb 
már tiszteletteljesen, szűziesen szende meghajlással üd
vözölte Józsefet, de szeme oly makacsúl rá volt szö
gezve a szőnyegre, hogy szinte csodálatos volt, hogyan 
lelhetett alkalmat bárki megpillantására.

— Igaz, köszönöm a gyönyörű shawlokat, József, — 
szólt most Emilia a tűzkotróhoz. — Ügy-e szépek, Re
bekka?

— óh, remekek! — felelt emez, mialatt tekintetét 
a szőnyegről egészen a mennyezetig emelte.

József az egész idő alatt folytatta az éktelen zör-
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gést a szénfogóval, meg a tűzkaparóval, fújva és zihálva, 
miközben úgy kipirúlt, a hogy’ ez csak telhetik egy 
sárga ábrázattól. Emilia pedig így folytatta: — Én nem 
adhatok neked olyan szép ajándékokat, hanem azért 
hímeztem neked az intézetben valami nagyon szépet: 
nadrágtartót.

— Teremtő Istenem, Emilia, — kiáltott József ko
moly riadalomban, — mit beszélsz? — Aztán zavará
ban úgy megkapta a csengetyűzsinórt, hogy az menten 
a kezében maradt sikeresen fokozva a becsületes József 
zavarát. — Az Isten szerelméért, nézze meg valaki, itt 
van-e már a félernyősöm? Nem várhatok. Mennem kell! 
Jaj, az a lovász! Hogy az örd—. Nem várhatok, lehe
tetlen! — De e pillanatban az öreg Sedley lépett a szo
bába, csörgetve az óraláncza pecsétnyomóit, Britanniá
nak igaz kalmárfiához való módon. — Mi baj, Emmy? 
— kérdezte a küszöbön megállva.

— József azt akarja, nézzem meg, itt van-e már 
az ő félernyőse? Mi az a félernyös, papa?

— Afféle egylovas palankin, — felelt az öreg úr, a 
ki szeretett tréfálni a maga módja szerint.

E szóra József harsogó nevetésbe tört ki, de a mint 
szeme véletlenül Rebekka tekintetével találkozott, hir
telen elcsapta a végét a nevetésnek, mintha megnémúlt 
volna.

— Ez a kisasszony a barátnőd? Nagyon örvendek, 
Sharp kisasszony. Már is összevesztek Józseffel? Tán 
azért igyekszik el innen olyan nagyon? — szólt az 
öreg úr.

— Megígértem a mi kormámnyhivatalunkból egyik - 
nek, Bonamynek, hogy együtt ebédelek vele, uram, — 
felelt József.

— Ugyan eredj! Hisz anyádnak meg azt mondtad, 
hogy itthon ebédelsz.

— De ebben az öltözetben nem lehet!
— Ugyan nézze, Sharp kisasszony, hát nem elég 

szép arra, hogy akármilyen fényes ebéden ott lehessen?
Erre Sharp kisasszony persze hogy először is Em- 

myre nézett. Csak ez kellett ahhoz, hogy mind a ketten
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elkaczagják magukat, a mi az öreg úrnak igen nagy 
gyönyörűségére szolgált.

— Hát ugyan látott-e Pinkerton kisasszonynál ilyen 
kaczkiás szarvasbőrnadrágot? — folytatta az öreg úr, 
használva a nyert előnyt.

— Irgalmas Isten, atyám! — jajdúlt föl József.
— No lám, most megbántottam! Sedleyné, nézze 

kedvesem, meg találtam sérteni a fia gyöngéd lelkűidét, 
mert a nadrágjára czéloztam. Kérdezze csak meg Sharp 
kisasszonyt. No gyere, József, legyetek jóbarátok a kis
asszonynyal, aztán gyerünk ebédelni

— Tudod-e mi lesz ebédre, József? rizskásás cur- 
rie, éppen úgy, a hogy’ te szereted; a papa pedig a leg
gyönyörűbb kecsegét hozta haza az egész billingsgate-i 
halpiaczról.

— Ne okoskodj, József, hanem eredj előre szépen 
Sharp kisasszonynyal, én meg majd ezt a két fiatal höl
gyet vezetem ni! — Ezzel az apa karjára fűzve feleségét 
és leányát, vígan indult meg az ebédlő felé.

Azért, hogy Sharp Rebekka elhatározta termetes 
gavallérja meghódítását, talán nincs még jogunk arra, 
hölgyeim, hogy követ dobjunk reá, mert noha a bevett 
szokás és a szűzi szendeség úgy parancsolja, hogy a férj
fogás föladatát a leányok a mamáikra hárítsák, viszont 
azt is meg kell gondolnunk, hogy Rebekka mellett nem 
állott szülő, a ki ezt a kényes dolgot helyette eligazította 
volna, és hogy tisztán állt előtte: ha saját maga nem 
kerít férjet magának, más ugyan a kerek világon nem 
fogja vállalni a kedvéért ezt a vesződséget. Ugyan mi 
egyéb az oka a „világba vezetésnek", mint a férjhezme- 
netelre irányuló nemes becsvágy? Mi viszi a fiatal leá
nyokat csapatostól a fürdőhelyekre? Mi képesíti őket 
arra, hogy reggeli öt óráig tánczoljanak egy egész keser
ves hosszú „saison“-on keresztül? Mi viszi rá, hogy 
úgy robotoljanak a zongora mellett a szonáták gyakorlá
sával és hogy betanuljanak négy dalt valami hires ének
mesternél, darabját egy guineáért? Vagy arra, hogy hár- 
fázzanak, ha szép karjuk és kerek könyökük van, és hogy 
észbontó kalapokat és tollakat viseljenek és így „hozza-
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nak terítékre" valami megfelelő fiatal embert, fegyvereik 
segítségével. Ugyan mi bírja rá a komoly, megállapodott 
szülőket arra, hogy fölkapkodják a szőnyegeiket és hogy 
a házukat fenekestül fölforgassák, jövedelmük ötödrészét 
pedig báli vacsorákra és jégbe hűtött pezsgőre költsék 
el? Pusztán az embertársaikhoz való nagy szeretet és 
az az óhajtás, hogy a fiatalságot boldognak lássák maguk 
körül? Hogy is ne! A leányaikat akarják férjhez adni; — 
és mint a hogy’ a jólelkű Sedleyné is, tiszta szíve fenekén 
már egész sereg kisebb-nagyobb hadműveletet rejtege
tett arra nézve, hogyan fogja Emíliát „elhelyezni", — 
ugyanúgy igyekezett a mi szeretett, de elhagyatott Re- 
bekkánk is azon, hogy férjet biztosítson magának, a ki 
az ő életében még szükségesebb volt, mint a milyen 
lehetett Emíliára nézve. Rebekka képzelődése amúgy is 
élénk volt, aztán meg olvasta az Ezeregyéjszakát, vala
mint Guthrie földleírását is; és az áll, hogy mialatt az 
ebédhez átöltözött és visszagondolt az imént kapott fele
letre, hogy József még legényember és nagyon gazdag, 
megkezdte a legpompásabb légvárak építését. Az úrnő 
persze ő volt bennük, a férje pedig ott volt valahol a ho
mályos háttérben. (Mert hiszen nem is látta még s így az 
alak körvonalai nem lehettek valami határozottak.) Kép
zeletben egész sereg drága kasmir-shawlt, turbánt látott 
már magán egymásután; elgondolta magát gyémánt 
nyakékkel, majd pedig úgy, a mint fölül az elefánt hátára 
(a „Kékszakállú herczeg“-ből való indúló hangjai mellett), 
hogy szertartásos látogatást tegyen a Nagymogulnál. — 
Gyönyörű Alnaschar látomások! A fiatal évek boldog 
kiváltsága az, hogy ilyen légvárakat építsen és hány 
más fiatal lény adta már át magát az ilyen ébrenálmodás- 
nak Rebekkán kívül.

Sedley József tizenkét évvel volt idősebb a húgá
nál. A Keletindiai Társaság államhivatalánál volt alkal
mazva, s az időben, mikor történetünk kezdődött, a Sed
ley József neve a társaság hivatalos lapjának névlajstro
mában úgy volt bejegyezve, mint Boggley Wollah adó
felügyelője a bengáli kerületben. Mindenki tudja, hogy 
ez nagyon tiszteletreméltó és jövedelmező állás; ha pedig 
valaki azt óhajtja tudni, milyen magasabb rangba léptet-.
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ték elő Józsefet utóbb, akkor a fönnebb említett köz
lönyre utalunk.

Boggley Wollah gyönyörű magányos, mocsaras, 
bozótos területen fekszik; híres a jó szalonka-vadászó 
helyekről és nem ritkán az is megesik, hogy szalonka
lövéskor tigrist ver föl az ember. Ramgunge helysége, 
a hol elöljáróság is van, csak negyven mérföldnyi út ide; 
harmincz mérföldnyire pedig lovasság állomásozik a hely
ségben; így írta le tartózkodási helyét József a szüleinek, 
mikor állását elfoglalta. Nyolcz álló évig élt ezen a gyö
nyörű helyen egészen magában; keresztény embert 
évenként jóformán csak kétszer látva, mikor ugyanis 
egy szakasz katona eljött az összegyűjtött adóért, hogy 
azt Calcuttába vigye.

Szerencsére, nyolcz év leteltével valami kis máj
baja akadt; ennek orvoslására hazaindúlt tehát Angliába, 
úgy, hogy a betegség meghozta neki szülőföldjének nagy 
kényelmét és sok mulatságát. Mialatt Londonban tartóz
kodott, nem lakott szüleinél, hanem, mint víg legényem
bernek, külön szállása volt. Mielőtt kiment volna Indiába, 
sokkal fiatalabb volt még, semhogy a fővárosi ember szó
rakozásaiban részt vehetett volna, hanem most aztán 
annál mohóbban kapott rajtuk. Naponként hajtotta a lovait 
a Hyde Parkban; ebédelni a legdivatosabb vendéglőkbe 
járt, (mert a Keleti-Club még nem létezett); látogatta a 
felkapott színházakat, vagy pedig az Operában jelent 
meg, kínosan kiöltözködve, feszes nadrágban és három
szögletű kalapban.

Mikor utóbb visszatért Indiába, egész hátralévő 
életén át nagy lelkesedéssel emlegette életének ezt a sza
kaszát; s elbeszélése nyomán mindenki azt hihette volna, 
hogy Brummel meg ő voltak a társasélet hősei. Pedig 
szegény Londonban is éppen oly magános volt tulajdon
képp, akár csak Boggley-Wollah bozótjaiban. Alig ismert 
egy lelket a fővárosban s ha nem lett volna ott a doktora, 
a pirulás skatulyája, meg a májbaja, talán belehal az el- 
hagyatottságba. Lomha volt, könnyen sérthető és sze
retett jól élni; egy úri hölgy látására menten halálra ijedt, 
így történt aztán, hogy a szülői házat nem is. nagyon 
sokszor kereste fel, a hol vígan szoktak lenni s a hol
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jókedvű atyja tréfái egészen kihozták a sodrából. A kö
vérsége rettenetes sok keserű órát szerzett Józsefnek; 
koronként úgy elfogta a szomorúság, hogy kétségbeesett 
kísérletekre vetemedett, hátha valamiképp meg íbirna 
szabadúlni a hájától; — hanem hát a jót meg ugyancsak 
szerette, s így ez aztán mihamarább visszavitte megint 
a háromszori lakomához napjában. Sohase volt jól öltözve 
a szerencsétlen, hanem azért naponként ezer keserves 
gyötrelmen ment keresztül, míg kicsípte magát, a mi 
órákba került neki. Az inasa egészen megszedte magát 
a József gazdag és sokszor megújított ruhatára révén; 
az öltöző-asztalon pedig annyi volt a kenőcs, pomádé, 
illatszer, mintha valami kaczér, de elvirúlt szépség asz
tala lett volna. Hogy mégis legyen valamelyes dereka, 
sorra próbált szegény minden övét, fűzőt, testszorítót, 
a mit ember valaha kitalált. — Mint a kövér emberek 
legtöbbnyire tenni szokták, József mindig feszes, szűk 
ruhát hordott és gondja volt rá, hogy a ruhák színe élénk 
és világos, szabásuk karcsú alakoknak illő, fiatalos le
gyen. Mikor aztán végre készen volt az öltözéssel, dél
után elment, hogy egyet kocsikázzék a parkban egyedül; 
nemsokára visszatért, átöltözött, hogy megebédeljen a 
Piazza-vendéglöben, ismét egyedül. Oly hiú volt, mint 
valami leány, s talán nagy félénksége is túlzott hiúságá
ból eredt. — No, ha Rebekka kisasszony ezt az embert 
meg tudja nyerni, még pedig mindjárt a világba lépése 
kezdetén, akkor nem közönséges eszű leány.

Mindjárt az első hadi mozdulat is ügyességet árúit 
el. Mikor Rebekka azt súgta, hogy József szép ember, 
biztosra vette, hogy Emilia megmondja ezt anyjának; 
ez viszont talán Józsefnek; de ha ezt nem is, az bizonyos, 
hogy az anya maga is örülni fog a fiáról mondott bóknak. 
Ennek minden anya örül. Ha valaki Sycoraxnak azt 
mondta volna, hogy Caliban, a fia, olyan szép, mint 
Apolló, bizonyos, hogy örült volna neki boszorkány lé
tére is.* Meg aztán azt is végiggondolta Rebekka, hogy 
egyenesen József maga is meghallhatja, mint a hogy meg 
is hallotta csakugyan és (mivel amúgy is meg volt győ
ződve maga felől, arra nézve, hogy igen szép férfi) a dí-

• Shakespere A v i h a r ez. darabjában»
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csérét boldogítóan rezgett át hatalmas testének minden 
porczikáján. Az ám, de aztán jött a kétség. — Hátha ez a 
leány csúfot űz belőlem? — erre a gondolatra történt 
aztán az, hogy úgy neki esett a csengőnek és el akart 
menni, míg végre atyja tréfái és anyja rábeszélése arra 
bírták, hogy ott maradjon. Kétségek közt, aggodalmas 
lélekkel vezette be a leányt az ebédlőbe. — Vajon igazán 
szépnek tart-e? — gondolta magában, — vagy csak tréfát 
űz velem? — Az imént azt mondtuk, Sedley oly hiú volt, 
mint valami leány. Szent Isten! De hátha a leányok fordí
tanak egyet a dolgon és azt mondják valami nőről szólva: 
— Olyan hiú, akár egy férfi. — Bizony, igazuk lesz. 
A teremtés szakállas alkotásai csak olyan szomjasak a 
dicséretre, éppen annyit törődnek a ruházatukkal, csak 
olyan büszkék személyes előnyeikre és épp úgy tudatá
ban vannak hódítási képességüknek, mint a legkaczérabb 
leány a világon.

Mentek tehát lefelé a lépcsőn, József lángvörös 
arczczal és elfogúltan, Rebekka igen szendén, zöld sze
mét mélyen lesütve. Fehérbe volt öltözve, puszta válla 
is olyan fehér, mint a hó; — valóságos képe a fiatal élet
nek, a védtelen ártatlanságnak és alázatos, szűzies egy
szerűségnek. — Nagyon csendesnek kell lennem, — 
gondolta ezalatt magában Rebekka, — és erősen kell ér
deklődnöm India iránt.

Azt már hallottuk, hogy Sedleyné valami finom 
curry-t készített a fiának, éppen az ö szájaíze szerint 
valót, s mikor erre került az ebédnél a sor, és Rebekká
nak is osztottak belőle, beszédes tekintettel fordúlt Jó
zsefhez, ezt kérdezve: — Ugyan mi ez?

— Pompás; — felelt amaz tele szájjal. Az arcza 
olyan volt már, mint a rák, az evés élvezetétől. — Anyám, 
ennél a saját indiai házamban se kapok különbet.

— Ah, akkor nekem is meg kell ízlelnem, ha ez 
indiai étel, — szólt erre Rebekka. — Tudom, hogy min
den nagyon jó, a mi onnan jön.

— Adjál egy kis currie-t Sharp kisasszonynak, ked
vesem, — szólalt meg az öreg Sedley nevetve.

Rebekka még sohasem evett currie-t.
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— Ez is van olyan jó, mint minden egyéb, a mi In
diából jön? — kérdezte az öreg úr.

— Oh, kitűnő, — felelt Rebekka, a ki rettentő kín
szenvedést állt ki a cayenne-i bors miatt.

— Próbáljon egy chilit enni vele, Sharp kisasszony,
— szólt közbe József egész érdekelten.

— Chilit? — lihegte Rebekka. — Nagyon jó lesz.
— Mivel a szó „fagyosat" is jelent, gondolta, ez éppen 
kapóra jön most. Mikor a tányérjára tették, gyönyör
ködve nézte, milyen üde, zöld, és hirtelen bekapott egyet. 
De égetőbb volt, mint a currie; ezt már nem lehetett le
gyűrni emberi erővel. — Vizet, az Istenért, vizet! — si- 
koltott Rebekka, a mire az öreg úr harsogó kaczagásra 
fakadt. (Hja, Sedley úr a börzéről való, bárdolatlan ember 
volt s a börzén szeretik az embereket alaposan megtré
fálni.) — Biztosítom, hogy ez is Indiából való, — szólt 
Rebekkához. — Sambo, adj vizet a kisasszonynak.

Az atyai hahotát teli torokkal visszhangozta József 
is, a ki a tréfát remeknek találta. A hölgyek csak mo
solyogtak egy kicsit. Azt gondolták, hogy szegény Re
bekka már amúgy is eleget szenvedett. A leány maga 
pedig nem szánta volna megfojtani az öreg Sedleyt, de 
hát azért csak lenyelte a sérelmet is, csak úgy, mint a 
currie-t, s a mint megint szóhoz bírt jutni, ezt mondta 
tréfát értő, jólelkü módon: — Emlékeznem kellett volna 
arra a borsra, a milyent az Ezeregy éjszalcá-bm a her- 
czegnő tesz a tejhabos süteménybe. Önöknél is szokás 
Indiában borsot tenni a tejhabba?

Az öreg Sedley elnevette magát és azt gondolta, 
hogy Rebekka jókedélyű leány. József pedig így felelt:
— A tejhabba, kisasszony? Nálunk Bengalban nagyon 
rossz a tejszín. Rendesen kecsketejet használunk, és 
akár hiszik, akár nem, most már szinte jobb szeretem a 
tehéntejnél.

— Ezentúl, azt hiszem, ön sem fog mindent olyan 
nagyon jónak tartani, a mi Indiából jön, kisasszony, — 
mondta az öreg úr befejezésül Rebekkának, de mikor 
aztán a hölgyek magukra hagyták a bor mellett az 
urakat, a ravasz öreg ember így fordúlt a fiához:

Thackeray: Hiúság vására. I. 3
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— Résen légy, Józsi, mert Isten engem, ez a leány 

be akar téged fonni.
— Ugyan már! Még mit nem! — pattant fel Józsi, 

noha ez a megjegyzés igen hízelgett neki. — Jól emlék
szem, uram, — kezdte rövid szünet után, — Dumdum- 
ban volt egy leány, Cutler kisasszony. Az apja a tüzérek
nél volt tiszt. A leány utóbb az ezredorvoshoz, Láncé
hoz ment nőül, de előbb,... 4-ben, rettentően igyekezett 
meghódítani engem, meg Mulligatawneyt, a kit éppen 
ebéd előtt emlegettem. Átkozottul derék gyerek ez a 
Mulligatawney; most már városi tanácsos, és tudom, 
hogy öt év múlva benn lesz az államtanácsban. Nos, 
uram, hogy visszatérjek, a tüzérség egyszer bált adott 
és Quintin, a tizennégyes gárdistáktól, azt mondja ne
kem: — Te Sedley, fogadok tizenháromba tíz ellen, hogy 
Cutler Sophy megkaparít egyiikteket, vagy téged, vagy 
Mulligatawneyt, még az esős évszak beállta előtt. — Áll 
a fogadás, — mondtam én, és . . . ejnye, uram, de jó ez 
a vörös bor. Adamson vagy Cairbonell-féle?

Halk horkolás volt a válasz, mert a derék bankárt 
bizony elnyomta a buzgóság, úgy, hogy a Józsi elbeszé
lése félbemaradt aznapra. De a veszteség nem volt 
helyrehozhatatlan, mert Józsi, a kinek férfitársaságban 
mindig rettentöen megeredt a nyelve, elégszer elmondta 
volt ezt a történetet már eddig is és hinni lehetett, hogy 
megismétli még néhányszor. Hányszor szenvedte ezt 
már végig az orvosa, Qollop doktor is, mikor felnézett 
Józsefhez, hogy a mája meg a pirulái felöl kérdezős
ködjék.

Gyengélkedő voltára való tekintettel Sedley József 
csak egy üveg vörös bort ivott meg a Madeira után; a 
tejszínes eperből sem evett többet három tányérnál és 
az apró süteményből, a mi ott állt mellette, mindenkitől 
elhanyagoltan, nem kebelezett be huszonnégy darabnál 
többet. Mindez idő alatt (hogyne tudnánk ezt is, hisz a 
regényíró mindent tud) igen sokat gondolt a vendég
kisasszonyra. — Kedves, vidám teremtés, — gondolta 
magában, — és hogy’ nézett rám, mikor feladtam a zseb
kendőjét. Kétszer is elejtette! Ugyan ki énekel a nappali
ban? Teringettét, ki az? Fölmenjek megnézni?
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De félénksége megint elővette, még pedig erőseb
ben, mint valaha. Atyja aludt; a maga kalapja ott volt az 
előcsarnokban; közel a házhoz, a Southampton-utcza 
sarkán, bérkocsi-állomás volt, ez mind hozzájárult ah
hoz, hogy József ez elhatározásra jusson: — Elmegyek, 
megnézem a Negyven tolvaj-t; Decamp kisasszony tán
czol benne ma este. — Ezzel hegyesorrú czipöje puha 
talpával nesztelenül kiosont a szobából a nélkül, hogy 
érdemes atyját fölkeltette volna.

Emilia, a mint éppen kinézett a nappali ablakából, 
meglátta a menekülőt, mire rögtön fölkiáltott: — Nini, 
ott megy József!

Rebekka a zongoránál ülve énekelt és Sedleyné 
mosolyogva fordult hozzá: — Már Sharp kisasszonytól 
is megijedt. Szegény Józsi; én nem értem, hogy’ lehet 
valaki olyan félénk?

NEGYEDIK FEJEZET
A zöld selyem erszény.

Szegény Józsi halálos rémülete eltartott vagy két- 
három napig, s ezalatt közelébe sem merészkedett az 
apai háznak; Rebekkának pedig gondja volt rá, hogy ez 
idő alatt ne is említse a Sedley József nevét. Sedleyné 
iránt csupa tiszteletteljes hála volt az egész viselkedése; 
tetszett neki minden, de minden; a bazárok láttára el volt 
ragadtatva; a színházban el volt bűvölve. Egyszer, mi
kor éppen valami estélyre kellett volna menniök, de Emí
liának a feje fájt; nem volt hatalom, a mi Rebekkát el
vonszolhatta volna hazulról. — Mit? Hogy én elhagyja
lak téged, téged, a ki egy szegény árvával először érez
tetted életében, mi a boldogság és a szeretet? Soha. — 
Es ekkor a zöld szempár könnybe borúltan tekintett föl 
az égre; a mire aztán Sedleyné meghatottan gondolta 
végig milyen tiszta jó szíve is van ennek a leánykának.

Az öreg Sedley tréfáin Rebekka oly kitartóan és 
lelkesen mulatott, hogy ezzel egészen megnyerte a jó
lelkű embert magának.

3*
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És nemcsak a családdal tudta Rebekka magát meg

szerettetni. A kulcsárnét, Blenkinsopné asszonyságot, 
azzal hangolta jóindulatra, hogy a legnagyobb érdeklő
déssel kísérte minden mozzanatát a málnalekvár-fözés- 
nek, a mi éppen ezidőtájt volt lezajlófélben. Sambot a 
világért sem nevezte volna másképp, mint „uram“-nak, 
vagy „Sambo úr“-nak, a fekete inas nagy gyönyörűsé
gére; a szobaleánytól pedig minduntalan bocsánatot kért, 
ha csengetni mert neki; még pedig oly kedvesen és sze
rényen, hogy a cselédszoba csak úgy el volt ragadtatva, 
mint a fogadó terem.

Egyszer, mikor az iskolából Emilia után küldött 
rajzokat nézegették, Rebekka egynek láttára hirtelen 
könnyekbe tört ki és kénytelen volt kimenni a szobából. 
Ez ama napon történt, mikor Józsi másodízben jelent 
meg közöttük.

Emilia utána sietett a zokogó leánynak, hogy meg
tudja, mi lehet az érzelmek ilyen kitörésének az oka, s a 
jó kis teremtés nemsokára szintén igen megindultan jött 
vissza.

— Rebekka atyja volt a mi rajztanárunk, mamám, 
hiszen tudja, és a javarészét ő csinálta meg a rajzainknak.

— De, édes leányom, én nékem azt mondták, hogy 
a ti iskolátokban a tanár csak éppen a fölragasztást vé
gezte a munkáitokon.

— Az a segítség mind bele volt abba értve. Re
bekka most, a rajzot látva, megemlékezett arról, hogy 
atyja is dolgozott rajta és azért .. .

— Szegény gyermek! Igazán csupa szív ez a leány,
— szólalt meg Sedleyné.

— Ügy szeretném, ha még egy hétig itt marad
hatna, — sóhajtott Emilia.

— Ördöngősen hasonlít Cutler kisasszonyhoz, a ki
vel Indiában ismerkedtem meg, csakhogy szőkébb. Az a 
leány utóbb Láncéhoz, a tüzérségi ezredorvoshoz ment 
férjhez; de tudja-e, asszonyom, hogy egyszer Quintin
— a tizennégyesektől — fogadott velem, hogy . . .

— De ugyan, József, hisz azt a történetet már mind 
tudjuk. Sohase fáradj, hanem inkább beszéld rá a mamát, 
hogy írjon annak a Hogyis-hívják bárónak, hadd marad-
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jón itt Rebekka még egy hétig. Ni, itt jön; hogy’ ki van 
sírva a szeme szegénynek.

— Már jobban vagyok, — szólalt meg Rebekka, a 
legédesebb mosolygással, majd lehajolt és tisztelettel 
csókolta meg Sedleyné kezét. — Milyen jók önök hoz
zám mindnyájan, — folytatta, de aztán elnevette magát: 
— kivéve önt, Sedley úr.

— Engem? — riadt föl József, és erre rögtön átczi- 
kázott agyán az, hogy jó volna kereket oldani. — Szent 
Isten! Irgalmas ég, Sharp kisasszony.

— Bizony, ön nem volt jó hozzám! Hogy’ tudta ve
lem megetetni azt a rettentő borsos ételt az nap, mikor 
először látott, ön nem olyan jó hozzám, mint az én édes 
Emíliám.

— Mert József nem ismer olyan jól, mint én, — 
szólt közbe Emilia.

— Szeretném látni, ki ne lenne magához jó, éde
sem, — folytatta az anya.

— De hisz a curry pompás volt igazán, — mente
getőzött József komolyan. — Talán az az egy, hogy 
nem volt benne egészen elég a czitromlé. Nem, nem volt 
elég.

— De hát a chili?
— Jaj, mekkorát kiáltott ön akkor, — vágott közbe 

József, a ki előtt megint oly élénken tűnt föl a jelenet ne
vetséges volta, hogy akaratlanúl is kaczagásba tört ki, 
de a nevetésnek szokás szerint megint hirtelenűl szakadt 
vége.

Nemsokára aztán lementek az ebédhez, s a mint 
Rebekka ott haladt Józseffel karonfogva, így szólalt meg 
halkan:

— Ma aztán vigyázok ám, hogy ne ön válaszszon 
ételt a számomra. Eddig nem tudtam, hogy a férfiaknak 
kedvük telik abban, ha egy szegény, védtelen leányt 
szenvedésnek tehetnek ki.

— Szavamra, Rebekka kisasszony, meg nem bír
nám önt bántani semmiért a világon.

— Tudom, hogy nem tenné, — felelt erre Rebekka 
halkan, és igen-igen gyengén megszorította József kezét; 
de aztán ijedten húzta vissza kis kezét annak karjáról;
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egy pillanatra fölvetette különös szemét, hogy Józseffel 
szembe nézzen, de aztán annál mélyebben lesütötte, hogy 
a szőnyegtartó rézrudaknál nem is látott egyebet. Nem 
merném állítani, hogy József szíve nem dobbant meg, 
mikor ennek a félénk, egyszerű, mesterkéletlen leánynak 
öntudatlanúl elárult jó véleményére gondolt.

Hát ez bizony „közeledés" volt, vagy „fölbátorí
tás", és mint ilyent a kifogástalan hölgyek talán el is íté
lik és nőietlennek bélyegzik a dolgot; csakhogy hát, tes
sék elgondolni, hogy szegény kis Rebekka esetében az 
egész efféle dolog a leányra magára háramlóit. Ha va
laki még olyan úri születés is, de ha nem fizethet cseléd
bért, bizony magának kell a szobáját kisöpörnie; és ha 
egy kedves leánykának nincs kedves mamája, a ki a fia
tal emberrel mindent eligazítson, akkor mit van mit ten
nie a leánynak, szépen hozzá fog bizony saját maga. És 
oh, milyen szerencse, hogy a nők nem használják a ha
talmukat gyakrabban! Mert ha egyszer teszik, bizony 
nem állhatunk nekik ellent. Mutassa csak egy nő a leg
kisebb jelét a vonzalomnak és az a férfi azonnal térdre 
borul előtte; öreg-e, csunya-e, az mindegy. És ezt meg
dönthetetlen igazság gyanánt merem ide igtatni. Minden 
nő, ha megadják neki a kellő alkalmat hozzá, nos, és ta
lán, ha nincs a hátán kétségbevonhatatlan púp, mindig 
férjhez tud menni ahhoz, A KIHEZ AKAR. Adjunk hálát, 
hogy a kedves teremtések olyanok, mint a mező vadjai 
és nincsenek hatalmuknak teljes tudatában. Ha nem így 
volna, még jobban a nyakunkra nőnének.

— Tyűh, baj van, — gondolta József, az ebédlőbe 
lépve, — kezdem magamat szakasztott úgy érezni, mint 
a Cutler-korszakban. — Ebéd alatt Sharp kisasszony 
sokszor fordult hozzá majd tréfás, majd gyengéd, apró 
megjegyzésekkel, az ételekre vonatkozólag, mert hiszen 
most már bizalmas lábon állott az egész családdal. A mi 
meg Emíliát illeti, azzal úgy szerették egymást, mintha 
testvérek lettek volna, a mi fiatal leányok közt, míg férj
nél nincsenek, mindig így szokott lenni, ha együtt laktak 
tíz napig.

Mintha csak egyenesen Rebekka terveit akarta 
volna támogatni, Emilia egyszer csak elkezdte emlegetni»
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hogy bátyja mit ígért neki a múlt húsvéti szűn- 
időben.

_ Mikor még iskolás leány voltam, — mondta ne
vetve, — azt ígérted, el fogsz vinni egyszer Vauxhallba 
és erre sohasem lenne jobb alkalom, mint most, mikor 
Rebekka is itt van.

— Óh, pompás lesz, — kiáltott fel Rebekka, s már 
éppen tapsolni akart örömében, de aztán hirtelen elcsen- 
beleegyezését, hogy igenis, el fogja vinni a leányokat 
a milyen ő volt.

— Ma este nem lehet, — szólalt meg József.
— Akkor holnap.
— Holnap a papa meg én nem ebédelünk itthon, — 

szólt közbe Sedleyné.
— Óhó, Sedleyné asszony; én amúgy sem mennék. 

És az a nyirkos hely a te korodnak és méreteidnek sem 
való ám, mert mi sem könnyebb, mint ott meghűlni.

— De a gyerekek mellett kell valaki!
— Hadd menjen Józsi. Az elég nagy és tekintélyes 

alak. — E szókra aztán még Sambo is elnevette magát a 
pohárszék mellett, a szegény Józsi pedig úgy érezte, 
hogy apagyilkos tudna lenni e perczben.

— Bontsátok ki a fűzőjét, — folytatta a könyörte
len öreg úr, — vagy fecskendezzenek vizet az arczába, 
Sharp kisasszony, és vigyék föl a szobájába, mert mind
járt elájul szegényke. Vigyék föl, hisz oly könnyű, mint 
a pehely.

— Uram, akármi legyek, ha ezt tovább kiállom, — 
hördült fel József.

— Sambo, álljon elő József úr elefántja, — folytatta 
az apa, de mivel észrevette, hogy József tán mindjárt el
fakad sírva, mégis abbahagyta a tréfát és kezdte jóvá
tenni. — No, ugyan, Józsi! Az ilyent nálunk a börzén 
senki se venné rossz néven. Hé, Sambo, hadd az elefán
tot, hanem adjál inkább egy üveg pezsgőt József úrnak 
meg nekem. Tudod, fiam, ilyen pezsgő magának Napo- 
eonnak sincs a pinczéjében.
l„ A Pezsgő csakugyan megbékítette Józsefet és mi- 

t ?. az üveg kiürült volna, (gyengélkedő voltára való 
ekmtettel kétharmadrészt ivott meg belőle), tudatta
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beleegyezést, hogy igenis, el fogja vinni a leányokat 
Vauxhallba.

— De a leányoknak szükségük lesz fejenként egy 
úrra, — mondta az öreg Sedley, mert bizonyos, hogy 
József magára hagyja Emmyt a tömegben, úgy el lesz 
foglalva Sharp kisasszonynyal. Küldjétek át valakit a 96. 
szám alá és kérdeztessétek meg Osborne Györgyöt, el- 
iön-e?

E perczben, én igazán nem is sejtem, mi okból, 
Sedleyné asszony a férjére pillantott és elnevette magát. 
Sedley úr szemében valami leírhataltan hamisság csil
lant föl, miközben Emíliára nézett; Emilia pedig mélyen 
lehajtotta a fejét és elpirult, úgy, a hogy’ csak egy tizen
hét éves leány tud pirulni és a hogy’ Rebekka soha sem 
pirult, vagy legalább is nyolcz éves kora óta soha, a mi
kor a keresztanyja rajtakapta, hogy nyalakodott a szek
rényben álló lekvárból.

— Jó volna, ha Emilia írna néhány sort, — szólt 
Sedley, — hadd lássa Osborne György, milyen szép írás
sal jöttünk haza az iskolából. Emlékszel-e még, mikor 
egyszer írtál neki, hogy meghídd Vízkeresztre és Visz- 
keresznek írtad.

— Az régen volt, papa.
— És mégis, mintha csak tegnap lett volna, úgy-e, 

János? — fordult férjéhez elmélázva Sedleyné; és aznap 
este egy kis párbeszéd ment végbe a második emelet ut- 
czai szobájában, a hol egy sátorféle, mennyezetes al
kotmány állott, melynek leomló szövete gazdag indiai 
mintájú gyapotkelme volt, haloványszínű kalikóval bél
lelve; a mennyezetes alkotmányban belül tollas ágy ál
lott, abban két egymás mellé tett vánkos, azokon két 
kerek, piros arcz; — az egyiket csipkés hálófőkötő fogta 
keretbe, a másikat bojtban végződő sima gyapot háló
sipka. — És Sedleyné asszony itt vonta kérdőre az urát, 
a miért szegény Józsival olyan kegyetlenül bánt.

— Igazán, Sedley, irgalmatlanság volt tőled, hogy 
úgy megkínoztad azt a szegény fiút.

— De, kedvesem, — mentegőzött a gyapotbojt, — 
Józsi sokkal hiúbb, mint a milyen te valaha voltál, már 
pedig ez mond valamit. Nq de hisz úgy harmincz évvel
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ezelőtt, ezerhétszáznyolczvan . . . mikor is? volt is rá 
okod. De Józsinál nen¾ szenvedhetem se azt a pávásko- 
dást, se azt az ügyetlen félénkséget. Hisz ez Józsefebb a 
bibliai Józsefnél, és mégis, a mi meg a hiúságát illeti, az 
egész Isten áldotta napon át nem gondol egyébre, mint 
magára. Rávigyázzon, asszonyom, ezzel a fiúval még 
meggyűlik a bajunk. Itt van mindjárt az Emmy kis ba- 
rátnéja. Úgy kelleti magát, a hogy’ csak bírja, az világos, 
mint a nap. No és ha ez be nem hálózza, hát majd meg
teszi más. Annak a fiúnak a sorsa az, hogy valami asz- 
szony zsákmányává legyen, mint a hogy’ az enyém az, 
hogy a börzére járjak. Kedvesem, tartsuk szerencsénk
nek, hogy nem hozott a nyakunkra valami fekete menyet. 
De vigyázz a szavamra, az első asszony, a ki kiveti rá 
a hálóját, meg is fogja.

— Ügy? Akkor ez a ravasz kis teremtés holnap 
elhagyja a házat, — szólt közbe Sedleyné nagy szilárd
sággal.

— Ugyan, Sedleyné lelkem, miért ne lehetne ez a 
leány csakúgy, mint akárki más? Ez legalább mégis fe
hér. Én ugyan nem törődöm vele, kit vesz el Józsi. Cse
lekedjék tetszése szerint.

Most aztán a két hang egyre halkabban és ritkáb
ban szólalt meg, nemsokára pedig a horkolásnak nem 
regényes, de természetes hangja váltotta fel a beszédet és 
így, kivéve azt, mikor a toronyórák kongták vagy az éj
jeli őr kiáltotta az időt, minden csendes volt tekintetes 
Sedley János, Russel-téri lakos és tőzsdei kalmár háza- 
táján.

Mire megvirradt, a jólelkű Sedleynének minden fe
nyegetőzés úgy kiment az eszéből, mint a tavalyi hó, 
mert, noha semmi sem élesebben látó, semmi sem gya
koribb, semmi sem menthetőbb, mint az aftyai féltékeny
ség, Sedleyné mégsem bírta elképzelni, hogy egy ilyen 
kis szerény, alázatos, hálás, szende nevelőnö föl merje 
emelni a szemét egy olyan magas egyéniséghez, mint 
Bogley Wollah adófelügyelője. Hozzá még a Rebekka 
szabadságának meghosszabbítását kérő levél is elment 
volt már, s így bajos lett volna ürügyet találni arra, 
hogy most meg így kiadják neki az utat
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S úgy látszott, mintha minden, még a természet, az 

időjárás is szövetkezett volna arra nézve, hogy Rebekka 
terveit előmozdítsák; noha Rebekka ez este eleinte ép
pen nem így gondolkozott. így esett a dolog. A Vaux- 
hallba való kirándulás estéjén Osborne György csak
ugyan megjelent öt órakor ebédre; az öregek pedig már 
elmentek hazulról Balls tanácsosék ebédjére High- 
bury-ba. De ekkor hirtelen oly rettentő förgeteg jött zu
hogó záporral, a milyen csakis kirándulások alkalmával 
szokott jönni, úgy, hogy a fiatalok kénytelenek voltak 
otthon maradni. Osborne urat ez a legkevésbbé sem bán
totta. Józseffel ketten megitták az illendő mennyiségű 
oportói bort az ebédlőben, mikor magukra maradtak és 
József, mivel férfi-társaságban volt, szokás szerint igen 
közlékenynyé vált, mind elmondta indiai élményei javát; 
azután pedig, mikor ismét együtt voltak a fogadó-szobá
ban, Emilia adta a házíkisasszonyt és a fiatalok négyen 
igen kellemes estét töltöttek el. Ki is jelentették, nem
hogy haragudnának a zivatarért, inkább örülnek, hogy 
így történt minden és hogy a kirándulást el kellett ha- 
halasztaniok.

Osborne keresztfia volt az öreg Sedleynek s hu
szonhárom év óta úgy tekintették, mint a családhoz tar
tozót. Hathetes korában ezüst serleget kapott a kereszt
atyjától; mikor meg hathónapos lett, egy koránból való 
csörgőt, fütyülővei. Ez időtől kezdve mindig megajándé
kozta Sedley karácsonykor; mikor pedig visszament a 
szünet után az iskolába, Sedley Józsi elverte, a ki ekkor 
már henczegő nagy kamasz volt, György pedig tíz éves 
vakmerő kis kölyök. Egy szóval, György olyan bizalmas 
lábon állt a családdal, a milyenre csak a nyert szíves
ségnek és az érintkezésnek gyakori volta képesíti az 
embereket. *

— Te, Sedley, emlékszel-e még, milyen dühbe jöt
tél, mikor én egyszer levágtam a fénymázas csizmádról 
a bojtokat. Csak Sedley kisassz . . . Emilia mentett meg 
az elnáspángolástól, mert térdre borúit, és úgy könyör- 
gött, hogy ne verd a kis Györgyöt?

Józsi nagyon jól emlékezett ugyan de azért erősen 
állította, hogy már elfelejtette
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_ Hát arra emlékszel-e, mikor egy kis egyfogatún 
eljöttél egyszer doktor Swishtail intézetébe, hogy meg
látogass, mielőtt elmennél Indiába? Búcsúzásúl adtál egy 
fél guineát, meg a fejemre egy baraczkot. Nekem akkor 
mindég úgy tetszett, hogy te legalább hét láb magas vagy 
és egészen el voltam képedve, mikor tíz év múltán vi
szontláttalak és semmivel sem voltál magasabb nálam.

— Milyen szép volt az Sedley úrtól, hogy elment 
önt meglátogatni és meg is ajándékozta, — kiáltott fel 
Rebekka csaknem önkívületben a lelkesedéstől.

— Az ám; mindamellett, hogy levágtam a bojtjait. 
Iskolásgyerek sohasem felejti el az ilyen ajándékot, sem 
az ajándékozót.

— Én rajongok a fénymázas csizmákért, — szólt 
ismét Rebekka. Sedley Józsefet pedig, a ki határtalanéi 
bámulta a saját lábát, s mindég ezt a parádés fajtájú láb
belit viselte, rendkívül kellemesen érintette ez a meg
jegyzés, noha, amint ez elhangzott, rögtön a szék alá 
kapta a lábát.

— Tudja mit, Sharp kisasszony, — szólt most Os
borne, — ön, a ki olyan ügyes művész, nagy történelmi 
tárgyú képet festhetne erről az eseményről. Sedleyt úgy 
kellene ábrázolni, szarvasbőr nadrágban, a mint a fél 
pár megcsonkított csizmát a kezében tartja, a másik ke
zével pedig az én mellfodromat markolja meg. Emilia ott 
térdel előtte, kis kezét könyörgően emelve föl, a czím 
pedig valami mély értelmű, allegórikus czím legyen, 
mint a milyeneket az abc-és könyveknek szoktak adni.

— Itt már nem lesz rá időm, — felelt Rebekka, — 
de majd megcsinálom, ha-------ha már nem leszek itt.
— Itt hirtelen megtörött a hangja, szemében pedig oly 
szomorú volt a kifejezés, hogy mindenki átérezte, milyen 
szomorú is a szegény leány sorsa és hogy milyen kár 
lesz tőle megválniok.

— Óh, miért is nem maradhatsz tovább, édes Re- 
bekkám! — kiáltott fel Emilia.

— Akkor csak még boldogt . . •; még nehezebben 
hagynálak el benneteket; — felelt Rebekka, még bána
tosabb hangon, fejét félre fordítva. Emílián ismét erőt 
vett a gyengeség, a mint már említettük jellemző saját-
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ságát a bohó gyermeknek, — hogy nem bírt a könnyein 
uralkodni. Osborne megindúlt kíváncsisággal vizsgálta 
a két leány arczát, Sedley József terjedelmes melléből 
pedig a sóhajtáshoz igen hasonlatos hang tört elő, lesütött 
szeme pedig búsan merengett a fénymázas csizma szép
ségén.

— Halljunk egy kis zenét, Sedley kis... Emília, — 
szólalt meg György, a ki e perczben óriási, csaknem le
küzdhetetlen vágyat érzett arra, hogy a bájos leányt a 
karjaiba kapja s összecsókolja a többiek láttára. Emilia 
is rátekintett Osbornera, és ha azt mondanám, hogy ebben 
a pillanatban szerettek bele egymásba, talán nem állí
tanék egészen igazat, mert hiszen a fiatalokat a szülők 
is egymásnak nevelték, s mintha már ki is lettek volna 
hirdetve, tíz év óta; — a család előtt legalább így látszott 
a dolog. Megindúltak tehát ketten a zongora felé, a mely, 
szokás szerint, itt is az utczai fogadó-szobából nyíló 
kis nappaliban volt elhelyezve. Mivel ebben a szo
bában sötét volt, Emilia a legtermészetesebb módon 
oda tette kis kezét a György kezébe, mert hát ez persze 
jobban megtalálta az útat a sötétben, a székek és asz
talok között. Ily módon aztán Józsi meg Rebekka ket
tesben maradtak a másik szoba asztala mellett, a hol 
Rebekka szorgalmasan kötött egy zöld selyem erszényt.

— Itt nem szükséges kérdezősködni a családi titok 
felől, — szólalt meg Rebekka, — azok ketten ott már 
elmondták a magukét.

— A mint megkapja a csapatját a hadseregben,* 
azt hiszem, rögtön meg lesz a dolog. Osborne pompás 
gyerek.

— Az ön húga pedig a legédesebb teremtés a vi
lágon. Boldog ember, a ki elnyeri. — Itt Sharp kisasszony 
mély sóhajjal elhallgatott.

Ha egy legényember meg egy leány ilyen benső 
dolgokról beszélgetnek, akkor már nagy foka áll fenn 
közöttük a bizalmasságnak. Nem szükséges részletesen 
elmondanunk, mit beszéltek együtt, mert, mint ahogy 
az a fennebb idézettekből is kitűnik, ez a társalgás nem

* Ez időben az angol tisztek hadnagytól felfelé pénzért vették a csapatot 
vap századot stb. Ha kiléptek, eladták.
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volt sem nagyon ékesszóló, sem nagyon elmés; — mint 
a hogy’ magánkörben igen ritkán is olyan a társalgás, 
kivéve az emelkedett irányú regények társaságait. Mi
vel a másik szobából zene hallatszott, természetesen 
emezek itt illendően halkított hangon folytatták a beszél
getést, noha a másik kettőt jóval hangosabb sem za
varta volna meg, annyira el volt mindegyik foglalva a 
maga gondolataival.

Talán most történt először, hogy Sedley József 
elfogulatlanul beszélgetett valakivel, a ki nem volt férfi. 
Rebekka számtalan kérdést intézett hozzá Indiára vonat
kozólag, a mi így talán alkalmat adott neki arra, hogy 
érdekes adomákat mondjon el Indiáról és önmagáról. Le
írta a kormányzó báljait, meg azt, hogy miképpen tud
ják magukat felüdíteni az iszonyú hőségben punkák, 
sattik segítségével; — majd elmésségekre ragadtatta 
magát, mikor arról beszélt, milyen nagy számban párt
fogolja Minto lord, a kormányzó, a skótokat. Utóbb a 
tigrisvadászatokról beszélt és elmondta, hogyan rán
totta le az egyik feldühödött állat az ő elefántja nyaká
ról az ott ülő mahout-ot. És Rebekka milyen elragad
tatva hallgatta a bálok leírását; hogy’ kaczagott a skót 
hadsegédeken és hogy’ fenyegette ujjaival Józsefet, 
borzasztó embernek, félelmes gúnyolódónak nevezve 
ezt. És hogy’ megrémült az elefánt-történet hallatára. 
Remegő hangon szólalt meg: — Édes Sedley úr, Ígérje 
meg, kedves anyja kedvéért, minden jó barátja kedvéért, 
hogy soha sem megy többé ilyen borzasztó kirándulásra.

— Ugyan, ugyan, Sharp kisasszony, — felelt Jó
zsef, mialatt inggallérját fölebb húzta, — már miért ne? 
Hisz a veszély csak fokozza a mulatságot. — A történeti 
tény az, hogy József ez egy eset kivételével sohasem 
volt tigrisvadászaton, de ekkor, az igaz, majd megölte... 
nem a tigris, hanem a félelem. — A mint a perczek múl
tak, József egyre bátrabbá vált, és tényleg elérte a vak
merőségnek azt a fokát, hogy megkérdezte Rebekkától, 
kinek készül az az erszény. S mikor ezen átesett, meg
lepetése épp oly nagy volt, mint elragadtatása a saját 
könnyed, fesztelen modora láttán.

— Annak, a ki szeretne egy erszényt, — felelt Re-



46 THACKERAY
bekka a leggyöngédebb, legmegnyerőbb mosolylyal te
kintve rá. Sedley erre ékesszóló beszédbe akart kezdeni 
s odáig el is jutott, hogy: — Óh, kisasszony, milyen... 
— mikor a másik szobában a dal hirtelen félbeszakadt s 
a váratlanul beállott csendben a saját hanga oly erősen 
hallhatóvá vált, hogy rögtön elhallgatott, elpirult és nagy, 
hevességgel kezdte az orrát fújni.

— Hallott valaha a bátyja ékesszólásához hason
lót? — súgta Osborne Emíliának. — A maga barátnője 
csodákat művelt.

— Nagyon örülök rajta, — szólt Emilia, a ki szive 
mélyén persze, hogy házasság-szerző volt, mint jófor
mán minden nő, a ki csak ér valamit. Igazán örült volna 
rajta, ha József feleséget visz haza Indiába. Azonkívül 
az otthon töltött napok alatt Rebekkához való barátsága 
sokkal melegebbé vált, mert ezer olyan jó tulajdonságot 
fedezett föl benne, a mit az intézetben észre sem vett. 
Mert a fiatal leányok barátsága úgy tud nőni, mint a 
mesebeli futópaszuly; egy éjszaka alatt úgy megnő, hogy 
égig ér. Azért pedig nem érheti őket vád, ha az, a mit a 
német úgy nevez, hogy: 8ehnsucht nach dér Liebe, a 
férjhezmenetelük után helyet enged másnak. Ez az érzés 
az, melyet érzelgős emberek, a kik igen nagy szavakkal 
handabandáznak, az eszmény után való sóvárgásnak ne
veznek; valójában pedig az a magyarázata, hogy a nő 
nincs és nem lehet megelégedett addig, míg férje és 
gyermekei nincsenek, hogy ezekre árassza azt a szere- 
tetet, a melyet előbb, úgy szólván aprópénzre fölváltva, 
osztogatott szét.

Mikor Emilia kimerítette a maga kis műsorát, vagy 
talán, mikor már eleget ültek a sötét szobában, illendő
nek találta, hogy most már a barátnőjét is fölkérje. 
Aztán így szólt Osbornehoz fordulva, noha tudta, hogy 
ez füllentés: — Ha Rebekka énekelt volna előbb, Os
borne úr, akkor engem végig sem hallgatna.

— Én pedig előre figyelmeztetem Sharp kisasz- 
szonyt, — szólt Osborne, — hogy akár tévedek, akár 
nem, Sedley Emilia kisasszonyt tartom a világ első 
énekesnőjének.

— Előbb hallgassa meg, aztán ítéljen, — mosoly-
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gott Emilia; mialatt Józsefet addig ragadta az udvarias
ság, hogy gyertyákat vitt a zongorához. Osborne czé- 
zott ugyan arra, hogy ő szívesen maradna tovább is a 
sötétben, de Emilia nevetve mondta, hogy nem tart veié 
s így mindketten követték Józsefet. Rebekka sokkal 
szebben énekelt, mint Emilia, (noha azért természetesen 
Osbornenak szabadságában állott a különvélemény al
kotása) és ki is tett magáért, a hogy’ csak tudott. Emília 
meg volt lepetve, mert ilyen szépnek még sohasem 
hallotta :a Rebekka hangját. Először egy franczia dalt 
énekelt, a melyből József egy hangot sem értett; az 
igaz, hogy György sem, de az legalább meg is mondta; 
— azután következett néhány egyszerű ballada; a milye
nek negyven évvel ezelőtt voltak divatban, leginkább 
a brit hajósokról, a királyról, szegény Zsuzsiról, a szőke 
Mariról énekelve. Mondják, hogy zenei szempontból 
nem valami fényes alkotások, de olyan őszinte hangon 
szólnak, hogy az embert jobban meghatja, mint az a sok 
ízetlen, vizenyős lagrima, sospiri és feledtet a Donizetti- 
féle dalokban, a mivel manapság traktálnak bennünket.

Az egyes dalok közt a hangulathoz illő, érzelmes 
társalgás folyt s az éneket nemcsak Sambo hallgatta, a 
ki a teát hozta be, hanem ott künn a lépcsőn a szakácsnő 
is, sőt még a gazdasszony is leereszkedett annyira, hogy 
az éneket meghallgassa.

A legutolsó dal ez volt:

Halld, zúgnak már a bősz szelek, 
Ah oly sötét, borús az ég, 
A házikó vidám, meleg, 
A tűz ragyog s ropogva ég. 
Egy árva gyermek künn haladt, 
•Kit e derű megállni készt! 
Benéz; de érzi ez alatt 
Százszorta a magányt s a vészt.

Látták azok, hogy küzdve ment 
Lankadva, feljebb a hegyen, 
Hívták, hogy megpihenne benn 
S örömben része hogy legyen... 
Hajnal dereng tél bús egén ... 
Elment a vendég... Merre tart? 
Óh szánj meg ég, árvát, szegényt’. 
Halld fenn a bérczen a vihart!
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Az egész dala jóformán csak a visszhangja volt az 

előbbi szónak: „Majd ha már nem leszek itt.** Mikor Re
bekka az utolsó sorokhoz ért, mély zengésű hangja re
megni kezdett. Mindenki megértette az ő közeledő távo
zására és árva voltára tett czélzást. Sedley nagyon sze
rette a zenét, meg aztán érzékeny szívű ember is volt;
— így aztán az egész idő alatt, míg Rebekka énekelt, 
szinte magánkívül volt a gyönyörűségtől; a dal vége 
meg már éppen megindította. Ha egy kis bátorsága van 
és ha Emilia meg György az utóbbinak javaslata szerint 
csakugyan ott maradnak a sötétes szomszéd szobában, 
akkor Sedley József legénykora véget ért volna és ez a 
történet megíratlan maradt volna örökre. De amint a dal
nak vége volt, Rebekka fölkelt a zongorától és odanyúj
totta előbb kezét egy perezre Emíliának, aztán átment a 
másik szobába; Sambo azonban e perczben jelent meg, 
egy tálczán süteményt, gyümölcs-kocsonyát és csillogó 
poharakat meg üvegkorsót hozva, a mi aztán teljesen le
kötötte József figyelmét. Mikor Sedleyék hazaérkeztek az 
ebédről, a fiatalokat olyan nagy beszélgetésben találták, 
hogy ez megmagyarázta, miért nem hallották az imént a 
kocsizörgést. így aztán a belépő Sedley még meghallotta 
a küszöbről, hogy József milyen lendülettel mondta:
— Drága Sharp kisasszony, csak egy kanállal legalább 
ebből; ez föl fogja frissíteni az óriási... a... izé... az 
ön élvezetet szerző fáradozása után...

— Bravo, Józsi, — szólalt meg a belépő apa; de 
erre az évödö szóra Józsi nemcsak, hogy azonnal mély 
és ijedt hallgatásba merült, hanem nemsokára kereket is 
oldott. — Nem állíthatnánk azonban, hogy az éjjelt ál- 
matlanúl öltötte, azon töprengve, vajon Sharp kisasz- 
szony szereti-e vagy sem; a szerelem sohasem rontotta 
Sedley Józsefnek sem az étvágyát, sem az álmát; csak 
azt gondolta végig, hogy milyen élvezetes volna az ilyen 
szép éneket gyakran hallani; aztán, hogy milyen válasz
tékos a Rebekka egész lénye; milyen szépen beszél fran- 
cziáúl; bizony hogy jobban, mint maga a kormányzóné; 
és végre, hogy milyen feltűnést keltene a kalkuttai bálo
kon. — Az világos, mint a nap, hogy szegény ördög fülig 
szerelmes belém, — gondolta. — Szegényebbnek nem
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szegényebb ez sem, mint a legtöbb leány azok közül, a 
kik kijönnek Indiába. Választhatnék rosszabbúl is. — Mi
kor eddig jutott elmélkedéseiben, szépen elaludt.

Hogy azonban Sharp kisasszony jóformán egész éj
jel ébren volt, azt nem szükséges 'hangsúlyoznunk, sem 
azt, hogy a mi ébren tartotta, az a kérdés volt, eljön-e 
Sedley, vagy sem. Végre elérkezett a másnap és íme, 
megjelent József is, már a villásreggeli előtt. Ebben a 
megtiszteltetésben eddig még sohasem részesítette az 
apai házat. Hogy, hogy nem, Osborne György már ott 
volt és ugyancsak tartóztatta Emíliát, a ki éppen abban 
fáradt, hogy a tizenkét elhagyott barátnőnek írjon. Re
bekka pedig dolgozott a tegnapi munkán. Boggley Wol- 
lah nagy embere ezalatt odaérkezett fogatán a ház elé 
és sok szuszogás és mennydörgő kopogtatás után be
lépve a házba, fölfelé iparkodott. Míg közeledett, Emilia 
egyetértő pillantásokat váltott Osborne-nal, majd mind
ketten Rebekkára néztek hamisan, úgy, hogy a leány, 
bármily szokatlan volt is ez nála, elpirúlt és gyűrűbe 
szedett szőke fürtéit mélyebben hajtotta le kézimunká
jára. Hogy’ dobogott a szíve, mikor József megérkezett; 
József, a :ká fújva, lihegve lépett be, — csikorgó, vado
natúj csizmában, új mellényben volt; arcza vörös a me
legtől és a fölindúlástól, a kivattázott nyakravaló kere
tében. A pillanat izgató volt valamennyiükre nézve, de 
talán Emilia volt az, a kit a perez nagyságának gondolata 
legjobban elővett.

Sambo, a ki az imént kitárta volt az ajtót, hogy 
„József úr“ jöttét jelentse, most ott jött mögötte utócsa- 
Pat gyanánt és vigyorogva hozott két bokrétát. Hallat
lan, de igaz, hogy ezeket József maga vette reggel a vi- 
fágpiaczon. Igaz, hogy a bokréták nem voltak akkora 
szénaboglyák, mint a milyeneket ma használnak a höl
gyek csipkepapiros-keretekkel; hanem azért a leányok 
®l voltak ragadtatva, mikor József átadta nekik ünnepé- 
v«s bókkal.

— Bravo, Józsi! — kiáltott Osborne.
.. — Nagyon köszönöm, édes Józsim, — szólt Emi-

*a és kész volt megcsókolni a bátyját az esetre, ha az 
rre való hangúlatban lenne. (Es igazán, egy olyan édes 

Thackeray; Hiúság vására. I. 4
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teremtésnek a csókjáért, mint Emilia volt, én a magam 
részéről az udvari szállító összes üvegházait megvásá
rolnám.)

— Óh mennyei, mennyei virág! — kiáltott föl Re
bekka, beszíva az illatot egész üdvözűlten, majd keblé
hez szorítva a virágot, mialatt lelkesült tekintetét egész 
a mennyezetig emelte. De talán azért előbb már a bok
réta virágai közé is vetett egy kutató pillantást, vajon 
nincs-e oda egy levélke rejtve; de hát nem volt.

— Nem használják Boggley Wollahban a virágnyel
vet, Sedley? — kérdezte Osborne nevetve.

— Eh, bolond beszéd, — felelt a szerelmes ifjú. 
Készen vettem a bokrétát Nathánnál, a hogy’ össze voll 
állítva. Nagyon örülök, ha tetszik és, izé, Emilia, nézd 
csak, édesem, mivel már ott voltam a vásáron, egy ana
nászt is vettem. Adasd föl a tiffin-re;* nagyon jó hűsítő 
volna ebben a melegben. — Rebekka azt mondta, hogy 
ő még soha, de soha sem evett ananászt és roppantál 
szeretné tudni, milyen lehet az.

így ment tovább a társalgás. De akkor egyszerre 
Osborne, én nem tudom, mi okból, de kiment és nem
sokára Emilia sem volt többé a szobában; lehet, hogy 
talán az ananász fölszeletelésénél akart fölügyelni, de 
elég az hozzá, hogy József egyedül maradt Rebekkával, 
a ki ismét fölvette a kézimunkát s a zöld selyemerszény, 
meg a villogó kötőtűk nagy gyorsasággal mozogtak 
karcsú, fehér ujjai közt.

— Micsoda gyönyörű, gyönywyny'órrrű dal volt az, 
a mit tegnap énekelt, édes Sharp kisasszony; — szólalt 
meg József. — Igazán, majdnem megríkatott. Becsüle
temre.

— Mert önnek áldott jó szíve van, Sedley úr. Azt 
hiszem, a Sedley-knek mindegyikőjüknek.

— Egész éjjel ébren tartott és reggel az ágyban 
már próbálgattam is dúdolni. Oollop, az orvosom eljött 
hozzám, úgy tizenegy körül (mert az ilyen szegény be
teg, lássa, mint én, egy napig sem lehet el orvos nélkül), 
eljött, mondom és úgy talált, a mint éppen énekeltem, 
énekeltem, akár a rigó.

♦ Keleten a villásreggeti neva.
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— Menjen már, ne bolondozzék! De különben hadd 
halljam.

— Én tőlem? Nem, nem, Sharp kisasszony, édes, 
drága Sharp kisasszony, ön énekelje el inkább még 
egyszer.

— Nem, Sedley úr, nem most. — Most igazán nem 
volna rá erőm; aztán meg be is kell fejeznem ezt az er
szényt. Nem segítene nekem? — És mielőtt a Keletindiai 
Társaság főhivatalnoka észrevette volna magát, ott ült 
szemközt egy fiatal leánynyal, elég közel, hódító pillan
tással nézve reá, mialatt két karját kinyújtotta, mintha 
könyörögne; pedig voltakép azt a köteg zöld selymet 
tartotta, a melyet Rebekka gombolyított.

Osborne és Emilia ebben a regényes helyzetben 
találták az érdekes párt, mikor azt jöttek jelenteni, hogy 
a tiffin készen van. A zöld selyem le volt már gombo
lyítva mind, de József még mindig nem nyilatkozott.

— De tudom, angyalom, hogy még ma este meg
teszi, — súgta Emilia Rebekkának, mialatt megszorította 
a kezét. József a maga részéről szintén döntött a dologra 
nézve, s így szólt önmagához: — Eh, mit; — beszélek 
biz én vele ma este Vauxhallban

ÖTÖDIK FEJEZET
A Dobbin-gyerekről.

,A ki csak valaha a doktor Swishtail híres iskolájában 
nevelkedett, jóformán mind tud arról a nagy esetről, 
mikor a Cuff meg Dobbin verekedése ment végbe, még 
pedig olyan váratlan fordúlatot teremtve. A két fiú közül 
az utóbbi, a kinek a nevét a tanulótársak kicsinylése 
mindenféle elferdített alakban használta, csak úgy nem, 
a hogy’ igazában kellett volna, a legcsendesebb, legne
hézkesebb s látszólag a leglassúbb eszű fiú volt az egész 
iskolában. Atyja fűszerkereskedő volt a City-ben, s azt 
suttogták, hogy a fiú iskoláztatása valami kölcsönösségi 
üzlet alapján történik, ugyanis, hogy tanulásáért, ellátá-

<•
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sáért az apja nem pénzben, hanem fűszer-árúkban fizet. 
S a fiú, úgy, a mint volt, keshedt pamutbársony öltözeté
ben, melynek a varrásait hirtelen nőtt, nagycsonté tagjai 
szinte szétrepesztették; — úgy, a mint ott állt, csaknem 
a legutolsó padban, tulajdonkép bizonyos mennyiségű 
árút képviselt; ennyi meg ennyi font teát, gyertyát, 
czukrot, házi szappant és aszalt szilvát, (a melyből, mel
lesleg megjegyezve, igen gyönge adag volt szállítandó 
az iskola puddingjai számára). Hej! de nehéz nap volt 
az a szegény Dobbin gyerek életében, mikor egyszer 
egy szemfüles ficzkó, — a mint éppen abban járt künn, 
hogy füstölt kolbászt és pörkölt mandulát csempészszen 
be, — meglátta az igazgató ajtaja előtt, hogyan rakják 
ki az élelmiszereket egy kocsiból, a melynek ez volt a 
lölírata: Dobbin és Rudge, olaj- és gyarmatárúüzlete, 
Themze-utcza, London.

No hiszen a Dobbin békés idejének is vége lett egy 
csapásra. Egyre-másra érték a kegyetlen tréfák. — Hé, 
Dobbin, — kiáltott az egyik, — jó hír van a számodra az 
újságban. Fölment a czukor ára, pajtás. — A másik meg 
ezt a kérdést adta föl: — Ha egy font faggyúgyertya 
hét és fél penny, mennyibe kerül Dobbin? — A mire 
aztán harsogó kaczagással jutalmazták a fiúk mind a 
segédtanítóval együtt, mert hát hiszen az csak aljas és 
szégyenletes foglalkozás, ha valaki „kicsinyben" árúlja 
a holmit s az ilyen méltán vonja magára minden igazi 
úri ember megvetését.

— Hiszen a te apád is kereskedő, Osborne, —. 
mondta aztán Dobbin egy kicsit később, négyszemközt 
annak a kis fiúnak, a ki voltakép az egész veszedelmet 
fölidézte. — A mire azonban a másik büszkén vágta 
vissza: — Az én apáim úri ember, a ki fogatot tart. — 
Így aztán Dobbin Vilmos behúzódott a távoli kerti lu
gasba s az egész szabad délutánt ott töltötte a legmar- 
czangolóbb keserűségben. De hát van-e közöttünk olyan, 
a ki ne emlékeznék hasonló gyerekes, de nagyon, nagyon 
keserű fájdalomra. Es ki érzi a méltatlanságot jobban; 
ki szenved többet a mellőzéstől; ki érez forróbb hálát 
valami barátságért, mint egy nemeslelkű fiú? És mégis 
hány ilyen gyöngéd lelket alázunk meg, idegenítün’k„gl
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és gyötrünk agyon egy kis szedett-vetett számtan meg 
egy kis nyomorult konyha-latinság kedvéért.

Nos és mivel Dobbin Vilmos sehogyse bírt boldo
gulni a latin nyelv elemeivel, a hogy’ azok garmadába 
vannak gyűjtve az Eton-i Latin Nyelvtanban, hát bizony 
egyike lett a legutolsóknak és nem egyszer főzték le 
apró gyerekek is, még kötényben járó, rózsás arczú kis 
lurkók is, mikor a csoportjuk fölment a kathedrához a 
leczkét fölmondani. Dobbin ott haladt közöttük, mint 
valami óriás; lesütött szemmel, megrökönyödve; kinőtt 
nadrágban, kabátban és szamárfüles könyvvel. Apraja- 
nagyja, mind csúfot űzött belőle. Azt a boldogtalan, 
amúgy is szűk öltözetet még jobban összevarrták. El
vágták a tábori-ágya kötőit, székeket, dézsákat borogat
tak föl az útjában, hogy nekivágódjék azoknak s fölhor
zsolja a lábszárát, a mit Dobbin nem is mulasztott el 
egyetlenegy alkalommal sem. Csomagokat küldöztek 
neki postán s mikor fölbontotta, a boltjukból való szap
pant, meg faggyúgyertyát talált benne. A legkisebbek 
is, — alig látszottak ki a földből a kis istenadták, — de 
azért a Dobbin-gyerek ellen már tudtak valamit kieszelni. 
Ez pedig tűrt mindent békességgel, és néma volt, de na
gyon boldogtalan.

Míg ellenben Cuff volt a főkolompos mindenben és 
egyszersmind a legnagyobb gavallérja az iskolának. Az 
aztán tudta, hogy’ kell bort becsempészni. Ha kimentek 
az utczára, összeverekedett a városi fiúkkal és legyűrte 
őket. Szombatonként pony-ló jött érte, úgy ment haza. 
Még a magasszárú csizmáját is behozta az intézetbe, 
Pedig hát abban otthon csak vadászni szokott. Arany
órája is volt és tobákolt is, mint az igazgató. Már az 
operában is volt és megvolt neki a maga véleménye a 
színészekre nézve, a kik közül Keant jobbnak tartotta 
Kemblenél. Egy óra alatt negyven latin verset el tudott 
darálni; franczia verseket meg, mi több, írni is. Azt mond
ták, még az igazgató is tartott tőle.

S ez a Cuff, az iskolának ez a fejedelme uralkodott, 
zsarnokoskodott is alattvalói fölött. Az egyik fiúval a 
czipőjét tisztíttatta, a másikkal a kenyerét piríttatta meg, 
nemelyek meg egész álló délutánokon rohantak lihegve
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a Cuff labdái után cricket-játszás közben, hogy föladják 
neki. A „Fügés“ volt az egész iskolában az, (már mint 
hogy Dobbin), a kit Cuff legjobban lenézett. Elannyira, 
hogy, — habár mások előtt mindig gúnyolta és kisebbí
tette, — személyesen soha nem érintkezett vele.

Egy nap a két fiú közt összeütközés történt. A Fü- 
gés ugyanis egyedül ült az iskolateremben s nagyon 
gyötrődött az anyjának írandó levél miatt, mikor Cuff 
hirtelen belépett, mert valahova el akarta küldeni, való
színűleg süteményért.

— Nem mehetek, — felelt Dobbin, — be akarom 
fejezni a levelemet.

— Nem mehetsz? — kiáltott Cuff fölkapva a kérdé
ses okiratot, a melyben bizony elég sok vakarás volt; 
sok szóban meg a helyesírás volt hibás, pedig hát sze
gény fiúnak emígy is ugyancsak sok gondolkozásába, 
vesződségébe került, sőt könnyébe is, mert hát az any
jának írt és ez az anya szerette a fiát, noha fűszerkeres
kedő felesége volt s a nappali szobája az udvarra nyílt 
a Themze-utczában. — Nem mehetsz? — ismételte Cuff 
úrfi. — És ugyan miért nem, ha szabad kérdeznem? 
Talán bizony nem írhatsz holnap is az öreg Fügésnének?

— Ne gorombáskodj! — kiáltott közbe Dobbin iz
gatottan lépve ki a pádból.

— No, megy az úrfi rögtön, vagy nem? — kiáltott 
az iskola zsarnoka.

— Letedd azt a levelet, — felelt Dobbin; — úri 
ember nem olvaffa el mdfnak a levelét.

— Indúlsz-e vagy se?
— Nem. Hozzám ne nyúlj, mert öffetörlek, — ordí

tott föl Dobbin, fölkapva egy ólom tintatartót. Volt a sze
mében valami, a minek a láttára Cuff meállt, szépen le
húzta ismét a kabátja feltúrt ujját, s aztán zsebretett kéz
zel, gúnyos mosolygással távozott. De e naptól fogva 
többé soha ki nem kezdett a fűszeres fiával, noha azt az 
egyet meg kell neki adni, hogy a háta mögött ezután is 
mindig fitymálólag beszélt róla.

Múlt az idő s egy szép verőfényes délután úgy esett 
a dolog, hogy Cuff ismét a közelében volt a Dobbin- 
fiúnak. Ez ott feküdt a játszóhely egy fája alatt, s míg a
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többiek szanaszét mulattak, Vilmos buzgón betüzgetett 
az Ezeregyéjszaka képes kiadásában; egyedül volt a 
könyvével és csaknem hogy boldognak érezte magát. 
_ Miért is nem tudják az emberek a gyerekeket néha bé
kében hagyni; ha a tanítók nem kergetnék őket; ha a 
szülők nem akarnák minden áron kényük-kedvükre te
relni a gyermekek lelkében a gondolatokat és érzése
ket, melyek pedig csupa titkok előttünk; (mert hiszen 
ugyan mennyi az, a mit tudunk egymásról, gyermekeink
ről, szüléinkről, szomszédainkról; és ki tudja, nem sok
kal szebbek és szentebbek-e annak a fiúnak vagy leány
kának a gondolatai, mint azé a világban elromlott, elfa- 
nyarodott egyéné, a ki amazokat kormányozni akarja,); 
igen, mondom, ha szülők és tanítók egy kicsit többet 
hagynák a gyermekeket békén, bizony nem származnék 
belőle semmi baj, még ha egészen valamivel kisebb 
mennyiségű as in praesenti volna is az eredmény.

Szóval, Dobbin Vilmos ez egyszer teljesen meg
feledkezett a világról és ott járt Sindbaddal, a hajóssal, a 
Gyémántvölgyben, vagy Ahmed herczeggel és Peribanu 
tündérrel abban a gyönyörű barlangban, a hol a herczeg 
a tündért megtalálta s a hova mi is mindnyájan el szeret
nénk jutni; — mikor egyszerre csak éles sikoltás verte 
fel elmerültségéből, olyan hang, mintha egy kis fiú sírna; 
— s csakugyan, mikor föltekintett, azt látta, hogy Cuff 
éppen egy gyereket készült elverni.

Dobbin látta, hogy a gyerek éppen az volt, a ki 
elkotyogta a fűszeres kocsi dolgát; de hát a Dobbin lel
kében nem volt gyűlölködés, legalább a gyengék és ki
csinyek ellen nem. — Hogy’ merted eltörni azt az üveget, 
kölyök? — kérdezte Cuff a fiútól, mialatt egy hatalmas 
sárga kemény labdaverővel hadonázott a feje fölött.

A kis fiúnak azt parancsolta volt ugyanis Cuff, hogy 
Másszék át a játszótér falán, (ott, azon az ismert helyen, 
a hol a fal tetejéről az üvegcserép le volt szedve, a 
téglák közt pedig alkalmas mélyedések voltak vájva), 
aztán menjen futvást egy negyedmérföldnyire, ott vegyen 
e§y meszely rumot hitelbe; játszsza ki az igazgató kémeit 
s észrevétlenül másszék át ismét a falon. Ekközben aztán 
82 történt, hogy a gyerek lába megcsúszott, az üveg
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eltört, a rum kiömlött s a gyerek nadrágja is csúffá lett, 
így jelent meg küldője előtt, remegőn, bűnösen és mégis 
ártatlanúl.

— Hogy’ merted eltörni azt az üveget? — kérdezte 
ismét Cuff. — Esetlen kölyök, vagy tán tolvaj inkább. 
Megittad a rumot és most azt állítod, hogy eltörött. 
Tartsd ide a kezedet!

És e perczben a tömör, kemény labdaverő súlyosan 
csattant le a gyerek tenyerébe. Tompa, kínos nyögés 
hangzott fel erre. Dobbin föltekintett. Peribanu tündér 
Ahmed herczeggel együtt eltűnt a barlang mélyében; a 
griffmadár úgy elvitte Sindbadot, a hajóst, a Gyémánt
völgyből, hogy nyoma se maradt; — és a becsületes 
Dobbin-gyerek előtt ott volt ismét a mindennapi élet: 
egy nagy, erős kamasz, a ki ok nélkül üti a gyengéb
biket.

— Tartsd ide a másik kezedet is, hé! — ordított 
rá Cuff a gyerekre, kinek arczát a fájdalom már egészen 
eltorzította. Dobbin összeborzongott, aztán felállt s ki
egyenesedett, abban a szűk, kinőtt ruhában.

— Nesze, te haszontalan kölyök, — kiáltott Cuff 
és erre a labdaverő újra végigvágott a gyerek kezén. — 
(Kérem, hölgyeim, ne botránkozzanak meg; — minden 
fiú megtett ilyesmit a nyilvános iskolákban. Az önök 
fiai is megteszik majd, vagy velük teszi meg más.) — A 
labdaverö lecsapott tehát, Dobbin pedig felszökött he
lyéből.

Nem tudnám megmondani, mi oka volt erre Dob- 
binnak. Az ilyen kínzás a nyilvános iskolákban épp úgy 
engedélyezve van, mint Oroszországban a kancsuka. Az 
adott körülmények között nem is lenne gavalléros dolog 
kikelni ellene. Talán a Dobbin együgyű lelke a zsarnok
ság ellen lázadt fel; vagy talán rég szunnyadt már benne 
valami bosszúvágy; s szeretett volna megmérkőzni ezzel 
a zsarnokoskodó pompás ficzkóval, a ki mindent magáé
nak mondhatott az iskolában: a dicsőséget, a hódolatot, 
az uralkodást; öt szolgálták a körülmények; neki szólt a 
zászlók lobogása, dobok pergése, őrsök tisztelgése. — 
De szóval, akármi indította is rá, elég az hozzá, hogy



HIÚSÁG VÁSÁRA 57

Dobbin talpra ugrott s így kiáltott: — Elég legyen, Cuff; 
ne bántsd azt a gyereket; különben------

— Különben mit? — kérdezte Cuff, határtalan el
képedéssel. — Tartsd ide a kezedet, te gazficzkó!

— Különben úgy elverlek, a hogy’ még el nem ver
tek életedben, — felelt Dobbin, Cuff szavainak első fe
lére. A kis Osborne pedig könnyes szemmel és szepegve 
tekintett fel; ámúlva és hitetlenül, mert nem értette, hogy 
került neki védelmezője ilyen hirtelen. Cuff elámulása 
sem volt kisebb ennél. Képzeljük el III. György kirá
lyunkat, mikor az északamerikai gyarmatok fellázadásá
ról hallott; vagy képzeljük a rettenthetetlen Qóliáthot, 
mikor a kis Dávid eléje toppant, hogy a viadalt köve
telje; — és akkor fogalmunk lesz arról, mit érezhetett 
Cuff Reginald úr e kihívásra.

— Iskola után, — szólalt meg aztán, — minden 
bizonynyal! — S szavait olyan pillantással kísérte, 
mintha azt akarta volna mondani: — Csinálj végrendele
tet s búcsúzzál el mindenkitől.

— A hogy’ neked tetszik, — felelt Dobbin. — Os
borne, te lész a hátam mögött.

— Ha akarod, nem bánom, — felelt a kis Osborne, 
mert hát, ne tessék elfeledni, a papája fogatot tartott, s 
így a gyerek szégyelte egy kicsit, hogy ilyen védelme
zője akadt.

Mikor a viadal ideje elérkezett, szinte röstelte el
kiáltani, hogy: — Rajta, Fügés! — s nem is volt az 
egész tömegben még egy olyan fiú sem, a ki ezt kiáltotta 
volna a két-három első összecsapás alatt. A birkózást 
tudományosan művelő Cuff arczán folyton ott játszott 
valami megvető mosolygás, s oly vidáman és könnyedén 
mozogva, mintha tánczba készülne, egyik ütést a másik 
után mérte ellenfelére, s háromszor terítette a földre a 
szerencsétlen fiút. Mind a háromszor éljenzés harsant 
föl, s minden fiú büszke lett volna rá, hogy a győzőnek ő 
tartsa oda a térdét, hogy az, birkózási szokás szerint, egy 
kicsit megpihenjen.

— Hej, micsoda verést kapok én, a mint ennek vége 
lesz, gondolta a kis Osborne, mialatt fölsegítette az ő
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emberét. — Jobb lenne, ha abba hagynád, — súgta Dob- 
binnak; — mindössze verésről van szó, és te tudod, 
Fügés, hogy már hozzá vagyok szokva. — De a Fügés- 
nek ekkor már minden tagja remegett; orrczimpája lükte
tett a felindulástól; — félretolta tehát a gyereket, s ne
gyedszer is belefogott a dologba.

Mivel jóformán fogalma sem volt arról, hogyan 
kell az ütéseket elhárítani, s Cuff pedig mind a három 
alkalommal a támadáson kezdte, a nélkül, hogy ellen
felének időt engedett volna; most aztán azt határozta a 
Fügés, hogy de hiszen ez egyszer ő kezdi el; s mivel 
balog volt, hirtelen a balkarját kapta föl s öklét egész 
erejével zuhantotta oda a Cuff képébe; először a bal
szemét érte az ütés, aztán a gyönyörű római orrát.

Ez egyszer aztán, a többiek nagy elképedésére, 
Cuffot terítette le az ütés.

— Pompás ütés, becsületemre, — kiáltott föl a kis 
Osborne a szakértő meggyőződésével, vállára ütve a 
maga emberének. — Add meg neki, így balkézzel, 
öregem.

No hiszen, dolgozott is a Fügés balkeze a viadal 
egész további folyamán. Mindegyik szakasz végeztével 
Cuff volt a földön. A hatodik összecsapásnál már jó
formán ugyannyi hang kiabálta azt, hogy: — Ne hagyd 
magad, Fügés! — mint azt, hogy: — Ne hagyd magad, 
Cuff! — A tizenkettedik összecsapásnál az utóbbi telje
sen megfeküdte a porondot, s egészen elvesztette a lélek
jelenlétét a védelemre és támadásra nézve egyaránt. A 
Fügés ellenben olyan nyugodt volt, mint egy quaker. 
Halvány arcza, tűzben égő szeme s az erősen vérző mély 
vágás az alsó ajkán valami oly félelmes színezetet adott 
a fiúnak, hogy a tömeg legnagyobb része rémülettel 
nézte. Hanem a törhetetlen ellenfél ismét kiállt, ezúttal a 
tizenharmadik összecsapásra.

Ha volna toliam olyan, mint a véres háborúk törté
netíróinak, vagy a kakasviadalokról beszámoló sport
lapok íróinak van, akkor talán tudnám képét adni e via
dalnak. Olyan volt, mint a franczia gárda utolsó kiroha
nása, (azaz, hogy olyan lett volna, csakhogy a waterloo-i
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ütközet ekkor nem történt volt még meg), olyan volt ez, 
mint mikor Ney tábornok hadoszlopa feltörtetett a domb
tetőre egy szuronyerdővel s húsz császári sassal; — és 
mint mikor erre visszafelelt a marhahúson nevelkedett, 
vaderejű brit sereg csatakiáltása, miközben lerohantak a 
hegyről, hogy az ellenséget ott fogadják kitárt karjukba 
egy halált hozó ölelésre, — vagyis, más szóval, Cuff kö
zeledett ismét elszántan, de tántorogva, a fűszeres fia 
pedig megint csak azzal fogadta, hogy balöklével rette
netesen orron teremtette, mire az utolszor is lebukott.

— Azt hiszem, ez elég lesz neki! — szólt a Fügés, 
mikor ellenfele lezuhant, s csakugyan, mikor az esetle
ges új kiállás ideje elérkezett volna, Cuff Reginald úr 
nem bírt, vagy talán nem akart fölállni.

No hiszen, csaptak erre a fiúk olyan lármát, a Fü- 
gést éltetve, mintha bizony ezelőtt is mindig Dobbin lett 
volna a kedvelt hősük. Az egetverő éljenzés az igazgatót 
is kicsalta a dolgozószobájából. A mint odaért, termé
szetesen, először is veréssel fenyegette a Dobbin-fiút, de 
Cuff, a ki azalatt mégis magához tért egy kicsit, s a vért 
lemosta az arczárói, így szólt közbe: — Én voltam a 
hibás, uram, nem a Fügés, nem Dobbin. Bántottam egyet 
a kisebb fiúk közül, és megérdemeltem, a mit kaptam. — 
S Cuff ezzel a nagylelkű beszéddel nemcsak a társát kí
mélte meg a veréstől, hanem a többi fiúk előtt való te
kintélyét és kedvességét is visszaszerezte, a mi bizony 
majdnem ráment erre a viadalra.

A kis Osborne pedig a következőkben számolt be 
szüleinek az eseményről.

Richmond, márcz. 18.
„Kedves mamám! Remélem, levelem mindnyáju

kat friss jó egészségben Találja. Nagyon szeretném, ha 
mama küldene Nekem egy tortát és 5-t shillinget. Itt ná
lunk nagy Birkózás történt Cuff & Dobbin között. Cuff 
volt, mint mama is tudja, az első az Iskolában. Tizen
háromszor mentek Össze és Dobbin Rútúl elverte Cuffot. 
Így most Cuff már Csak a második a fiúk Koszt. Az 
egésznek én voltam az Oka. Cuff megvert engem, mert 
eltörtem egy üveg Tejet és a Fügés ezt nem akarta Tűrni.
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Azért hívjuk Fügésnek, mert az apja fűszeres. — Dobbin 
et Rudge Themze-utcza. City. — Ászt hiszem, hogy mi
vel értem Verekedett, most már mamáéknak az ő apjá
nál kellene venni a Teát és Czukrot. Cuff minden vasár
nap haza megy, de most nem mehett, mert az arczán 
2-t Kék Folt van. Akkor mindig egy fehér Pony-Ló jön 
érte és egy bérruhás inas egy Pej lovonn. Nagyon sze
retném, ha papa nekem is venne egy pony-t és maradok

Engedelmes Fiuk
Osborne Sedley György."

U. I. A kis Emmit tiszteltetem. Most egy kocsit 
vágok Ki neki kártyapapirosból. Ne Piskóta tortát kül- 
gyenek, kérem, hanem Habossat."

A diadal óta Dobbin tekintélye óriásivá növekedett 
s még a „Fügés" elnevezés is a legtiszteltebb és nép
szerűbb tréfás névvé vált az iskolában. — Hát hisz utó
végre nem az ö hibája, ha az apja fűszeres — mondta ki 
a kis Osborne, a ki kis kora mellett is nagy tekintély
nek örvendett; s ép ezért zajos helyesléssel fogadták a 
szavát. Egyszerre aljas dolognak kiáltották ki Dobbin 
gúnyolását, születésének kedvezőtlen körülményei 
miatt. Az előbbi gúnynév most kedveskedő névvé vált; 
s az árulkodó, alattomos segédtanító se áskálódott Dob
bin ellen többé. S a megváltozott körülményekkel együtt 
kedvezően változott meg Dobbin egész egyénisége is. A 
tanulásban való haladása egyszerűen káprázatos volt. 
A hatalmas Cuff pedig, (no hiszen pirult is zavarában 
szegény Dobbin erre a leereszkedésre), segített neki a 
latinban; szünet alatt „átvette" vele a leczkéket s diadal
masan ragadta ki a kis fiúk, a kezdők csoportjából, hogy 
a középső csoportba segítse át, még pedig itt is számot
tevő helyre. Fölfedezték azt is, hogy ha a klasszikus 
tárgyakban egy kicsit gyönge is, viszont a számtanban 
igen jó. A fiúk általános örömére a betüszámtanból Dob
bin lett a harmadik, s a nyári vizsgálat után egy franczia 
jutalom-könyvet is kapott. — Szegény anyja! Jaj, azt 
látni kellett volna, mert leírni úgy se lehet, micsoda 
örömben volt, mikor az igazgató átadta latin emlék-
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sorokkal „Gulielmo Dobbin“-*nak Fénelon Télémaque- 
ját, ezt a remek regényt. A fiúk mind egetverő tapsolást 
vittek végbe. Ki tartaná számon, hogy Dobbin hányszor 
botlott meg, hány lábra taposott rá, miközben vissza
ment a helyére. Az apja meg, a ki először érzett becsü
lést a fia iránt, ott, mindenki szemeláttára, két aranyat 
adott neki, a minek Dobbin aztán a legnagyobb részé
ből a fiúkat vendégelte meg. — A nyári szünet után pe
dig nagyos férfikabátban tért vissza az intézetbe.

Dobbin sokkal szerényebb gyerek volt, semhogy 
valaha is eszébe jutott volna, hogy talán mindezt a nagy 
változást a maga nagylelkű és férfias jellemének köszön
heti; hanem e helyett, a gondolkozásnak valami saját
ságos megtévelyedésével, mindezt a jó szerencsét egye
dül a kis Osbornenak tulajdonította, a kinek ettől fogva 
olyan barátságot és szeretetet fogadott, a milyent csak 
gyermekek tudnak érezni; — olyan szeretetet, a milyen
ről a tündérmesékben olvasunk, például a bárdolatlan, 
kemény Orson rajongó szeretetéről, legyőzője, a daliás 
ifjú Valentin iránt. Dobbin úgyszólván oda borult a kis 
Osborne elé és szerette, szerette. Már mielőtt így össze
hozta volna őket a sors, titokban akkor is bámulta a kis 
Osborne-t. Most pedig egyenesen a szolgája lett, hű 
■kutyája, afféle Péntekje. Meg volt győződve, hogy Os- 
borneban együtt van minden tökéletesség, s hogy ez a 
legszebb, legnemesebb fiú a világon. Megosztotta vele a 
zsebpénzét; lépten-nyomon vett neki színes plajbászt, 
festőképet, sárgaczukrot, fütyülőt, tolikést és mesés
könyvet, lovagok és rablók nagy tarka képeivel; — s 
nem egyben ott volt az ajánlat is, „tekintetes Osborne 
Sedley György úrnak, szerető barátja, Dobbin Vilmos." 
György pedig mindezt igen nyájasan és kegyesen fo
gadta, mint olyant, a mi az ő érdemét és felsőbbségét 
teljesen meg is illeti.

Ügy, hogy mikor Osborne hadnagy úr a vaux- 
liall-i kirándulás napján átment a Russel-térre, így szólt 
Sedleynéhez: — Remélem asszonyom, lesz hely a mi 
Dobbinunk számára. Megkértem, hogy jöjjön ide ebédre 
s aztán tartson velünk a kirándulásra nézve is. Dobbin 
Majdnem olyan szerény, mint Józsi.
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— Szerénység, phü! — szólt közbe József, győzel

mes tekintetet vetve Rebekkára.
— De igazán; csakhogy te sokkal könnyedebb és 

kecsesebb vagy, Sedley, — folytatta Osborne nevetve.
— Dobbinnal a Bedford-vendéglőben találkoztam, mikor 
téged kerestelek; elmondtam neki, hogy Emilia kisasz- 
szony megérkezett és hogy ma estére mi a tervünk, s 
végre azt is, hogy Sedleyné ő nagysága már megbocsá
tott neki azért, hogy a gyerekbál alkalmával eltörte a 
puncsos medenczét. Emlékszik még asszonyom? Hét 
évvel ezelőtt.

— Az ám, Flamingóné karmazsinpiros selyem
ruhájára, — felelte a jólelkű Sedleyné. — De micsoda 
egy balogsüti, ügyetlen gyerek is volt az a Dobbin. És 
a nővérei sem sokkal könnyedebbek. Három volt ott 
közülök tegnap este az anyjukkal, Lady Dobbinnal 
Highburyban, a hol mi voltunk. Micsoda alakok, édes 
gyermekeim!

— De azt mondják, hogy Dobbin úr, a városi taná
csos, nagyon gazdag, — felelt Osborne tréfásan. — Nem 
gondolja, hogy az egyik leány jó parti lenne a számomra, 
asszonyom ?

— Oh, maga bolondos! Szeretném tudni, kinek kel
lene maga. Evvel a sárga arczczal!

— Az én arczomat találja sárgának? Csak várjon 
addig, míg Dobbint meglátja. Háromszor kapta meg a 
sárgalázt. Nassauban kétszer; egyszer meg St.-Kitts-ben.

— Jó, jó, de nekünk a magáé is elég sárga. Nem 
igaz, Emmi? — A mire aztán Emilia csak pirult és mo
solygott, s mikor lopva odapillantott Osborne hadnagy úr 
halvány, érdekes arczára s arra a gyönyörű selymes, 
göndör császárszakállra, melyet a fiatal ember maga is 
nagy bámulattal szokott nézegetni, Emilia kis szíve tele 
volt azzal az érzéssel, hogy ilyen arcz, ilyen hős nincs 
még egy király seregében, de az egész világon sem.
— Én nem bánom, akármilyen is a Dobbin kapitány 
arczszíne, sem azt, hogy ügyetlen; én tudom, hogy 
előttem mindig rokonszenves lesz, — mondta Emilia, 
kinél az ok erre persze az volt, hogy Dobbint úgy is
merte, mint György védelmezőjét és barátját.
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_ Dobbinnál kiválóbb, pompásabb ficzkó nincs az 
egész hadseregben, — szólt erre Osborne, — valamint 
jobb tiszt sincs, ha az az egy igaz is, hogy nem valami 
Adónis. — Ezt mondva, rettentő nagy gyerekséggel 
egyenesen belenézett a tükörbe; de ekkor egyszerre 
csak észrevette, hogy Rebekka szeme merőn reá van 
szegezve, a mire aztán az arczába szállt a vér; Rebekka 
pedig azt gondolta magában; a ravasz kis kígyó: Ah, 
mon beau Monsieur, azt hiszem, hogy önnel is tisztá
ban vagyok már.

Aznap este, mikor Emilia, gyönyörű fehér musz
linban, mintegy fölfegyverkezve a vauxhall-i hódításra, 
lefelé jött a lépcsőn s belépett a nappaliba, dalolva, mint 
a pacsirta s üdén, mint a rózsa, — a szobában egy ma
gas, szögletes úr mozdult meg, hogy elébe jöjjön; nagy 
volt rajta minden, a keze, a lába, még a füle is, a mi 
talán azért is tetszett nagynak, mert a fekete haj olyan 
nagyon rövidre volt körülötte nyírva. A vendég az 
akkori idők rosszízlésü katonai egyenruháját viselte, 
makkgombos kabátot, meg az úgynevezett pofoncsapott 
kalapot. Elébe ment Emíliának és elkövette a legeset
lenebb meghajlást, a mit ember valaha végbe vitt.

Ez pedig nem volt más, mint Dobbin Vilmos kapi
tány, a . . . ik gyalogezredből. Nemrég épült fel a sárga
lázból; ezt Nyugat-Indiában kapta meg, a hova az ez
redét a forgandó hadiszerencse küldte, mialatt sok vitéz 
társa egyre-másra aratta a dicsőséget Spanyolországban.

Mikor megérkezett az imént, a kopogása oly halk 
volt és szerény az utczaajtón, hogy a hölgyek, a kik ott 
fenn öltöztek, nem is hallották, máskülönben Emilia a 
világért sem lépett volna be énekelve. De mivel úgy 
történt, a hogy’ történt, a tiszta, üde kis hang egyenesen 
utat talált a kapitány szívébe, oda szállott, ott is maradt. 
Emilia odanyújtotta kezét a kapitánynak; — mielőtt ez 
beletemette volna azt a kis kezet a magáéba, egy kicsit 
habozott s ezalatt elgondolta: — Istenem, hát lehetséges 
volna ez? Ez volna az a rózsaszínruhás kis leány, a 
kire olyan jól emlékszem? Hiszen mintha cstk tegnap 
lett volna, mikor feldöntöttem a puncsot; éppen nemso
kára azután, hogy a kineveztetésem benn volt a katonai
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közlönyben! Ez volna az a kis leány, a kiről György 
mondta, hogy a felesége lesz? Micsoda édes, viruló 
fiatal teremtés, és micsoda kincset kap az a rossz fiú! 
— Dobbin hamarjában mindezt elgondolta, mielőtt 
Emilia kis kezét megfogta s a kalapját szerencsésen a 
földre ejtette volna.

Élettörténetét azóta, hogy az iskolát elhagyta, egé
szen mostanáig, mikor ismét szerencsénk van hozzá, 
nem mondtuk el, de azért a szellemes olvasó részére 
talán annyi is elég lesz, a mennyit az előbbi lapon je
leztünk. Dobbin, az apa, a lenézett fűszeres, ma már 
Dobbin tanácsos úr volt, s ez a Dobbin tanácsos egyszer
smind ezredese lett annak az önkéntes, szabad-csapa
tokból alakult könnyű lovassági ezrednek, a Cityben, a 
mely égett a vágytól, hogy a franczia betörés ellen véde
kezve, kitegyen magáért. Dobbin ezredes csapatai fölött, 
a hol az öreg Osborne maga csak jelentéktelen káplár 
volt, az uralkodó egyszer szemlét tartott s az ezredest 
rögtön lovagi czímmel tüntette ki. Fia is a hadseregbe lé
pett s nemsokára a fiatal Osborne is követte. Együtt 
szolgáltak Nyugat-Indiában és Kanadában. Ezredük ép
pen most érkezett haza s a Dobbin és Osborne barátsága 
épp oly meleg volt és igaz ma is, mint mikor még az is
kolába jártak.

Ez az érdemes társaság ült hát le Sedleyéknél az 
ebédhez. Az asztalnál aztán a háborúról beszéltek, Bona
partéról meg Wellington lordról és a katonai közlöny 
legutolsó számáról. E nagy napok alatt a közlöny minden 
számában volt valami diadalról szóló hír s a két fiatal 
ember, ki már amúgy is nagyon vágyott arra, hogy az ő 
nevük is ott legyen a díszes névsorban, most átkozta a 
sorsot, a miért ezredüknek távol kellett lennie a dicsőség 
színhelyétől. Sharp kisasszony egészen nekilelkesedett, 
az izgató beszédtárgyat hallva, Emilia azonban reszke
tett s egész aléltság fogta el. Józsi elmondott néhányat 
a maga hajmeresztő tigris-vadászataiból, s adomáit a Cut
ler kisasszonyról, meg az ezredorvosról szólóval fejezte 
be; kínálta Rebekkát erősen mindenből, és osztott is neki, 
magának pedig épp oly buzgón töltögetett.

Mikor a hölgyek fölkeltek az asztaltól, fölpattant ő
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is s szívetrabló grácziával nyitott előttük ajtót; mikor 
pedig visszatért az asztalhoz, egyik poharat a másik után 
töltötte meg vörösborral s hirtelen hajtotta föl, ideges 
gyorsasággal.

— Erősíti magát valamire, — súgta Dobbinnak Os
borne, s végre megérkezett az óra is, a kocsis is, hogy a 
fiatalok indulhassanak Vauxhallba.

HATODIK FEJEZET.
Vauxhall.

Tudom, hogy az a dallam, a mit furulyázok, ugyan
csak szelíd, (noha, kérem, igazán jönnek majd hajme
resztő fejezetek is), s emlékeztetnem kell a nyájas olva
sót arra, hogy hiszen most csak egy Russel-téri bankár 
családjáról beszélünk, a kik egészen úgy sétálnak, ebé
delnek, vacsoráznak, beszélgetnek és udvarolnak, mint 
az a mindennapi életben szokás, a nélkül, hogy szerel
mük történetében a legcsekélyebb szenvedélyes, vagy 
csodás részlet is fordulna elő. A helyzet voltaképp mind
össze ez: Osborne, a ki Emíliába szerelmes, ebédre hívta 
egy régi barátját Vauxhallba; Sedley József Rebekkát 
szereti. Vajon elveszi-e? Ez most a vitás tárgy.

Ugyanezt a tárgyat föl lehetne dolgozni előkelő, 
regényes és bohózatos modorban is. Tegyük, föl, hogy 
a történet színhelyét a nagyúri Grosvenor-térre tettük 
volna át; úgy-e, hogy’ figyeltek volna akkor sokan! Ha 
azt vázolnánk, hogy Sedley József gróf volt az, a ki 
beleszeretett egy leányba; és hogy Osborne gróf az, a 
ki nőül akarja venni Lady Emíliát, a leány atyjának, a 
nemes herczegnek teljes jóváhagyásával; vagy ellenke
zőleg, tegyük föl, hogy az előkelő osztály helyett törté
netünket egészen alacsony körbe helyeztük volna, azt 
Mondva el, mi megy végbe a Sedleyék konyhájában; 
Mennyire szerelmes volt a fekete Sambo a szakácsnéba, 
(mint a hogy’ valóban az is volt), s hogy’ verekedett 
össze miatta a kocsissal; hogyan kapták rajta a szenes- 
Syereket azon, hogy a kamrából ellopott egy ürülapocz- 
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kát; hogyan lépett föl Emilia kisasszony szobaleánya, 
mikor kijelentette, hogy neki viaszgyertya kell a háló
szobájába. Az ilyen események talán sokszor megnevet
tetnék az embert, s úgy tetszenének, hogy „igazán az 
életből vannak véve". És ha pedig a hajmeresztőben, a 
borzalmasban telnék kedvünk, úgy is írhatnánk a dolgot, 
hogy az új szobaleány udvarlóját megtennénk betörő
nek, a ki beront bandájával a h^zba; Sambot ott gyil
kolja meg ura lábánál, Emíliát pedig az ágyból ragadja 
ki, s úgy hurczolja el, hogy csak a harmadik kötetben 
bocsássa ismét szabadon; ily módon könnyű lett volna 
érdekfeszítő regényt teremtenünk, melynek lapjain az 
olvasó visszafojtott lélekzettel száguld végig. De, olva
sóim, a világért se reméljenek ilyen regényes tár
gyat, mert ez bizony egyszerű történet; meg kell tehát 
elégedniük a Vauxhallról szóló fejezettel, a mely külön
ben oly rövid, hogy alig is méltó a fejezet névre. S 
mégis fejezet, még pedig fontos. Vagy talán nincsenek 
mindenki életében olyan fejezetek, melyek alig látszanak 
valaminek s mégis nyomot hagynak egész későbbi éle
tünk alakulásán.

Lépjünk be tehát magunk is a Russel-téri társaság
gal együtt a kocsiba, hogy mielőbb a ligetben lehessünk. 
Józsi és Rebekka közt alig van hely a kis ülésen; a má
siknak a közepén Osborne ül Dobbin és Emilia között.

A kocsiban lévők mind meg voltak győződve ar
ról, hogy Józsi ma kérdezi meg Rebekkát, nem akarna-e 
Sedleyné lenni. Az otthon maradt szülők is belenyugod
tak úgy a hogy, noha, — köztünk maradjon, — az öreg 
Sedley bizony olyasfélét érzett a fia iránt, a mi a meg
vetéstől sem járt messze. Meg volt győződve, hogy Jó
zsef hiú, lusta, önző és elpuhult. Nem állhatta a fia divat
bolond voltát; légből kapott, dicsekvő történeteit pedig 
kinevette. „Az én vagyonom fele is rá fog szállni, neki 
magának is van bőven, de azért tudom, hogy ha mi mind 
a ketten meghalnánk, meg a húga is ugyanaznap, Józsi 
azt mondaná, hogy: „Ejnye!", aztán ugyanolyan jó ét- 
vágygyal enné meg az ebédjét, mint máskor. így aztán 
én bizony nem vergődöm miatta valami sokat. Vegye el 
azt, a kit akar. Csak nekem ne fájjon miatta a fejem."
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Emilia azonban, a mint az az ő természetétől és böl- 
tseségétől várható volt, valósággal rajongott a gondolat
ért. Egyszer-kétszer úgy esett, hogy Józsi már majd- 
majd, hogy el nem mondta neki azt, a mit Emilia nagy 
örömmel hallott volna, de azért a termetes ifjú végre se 
tudott nekifohászkodni, hogy elmondja, a mi a lelkét 
nyomta, azért Emíliának csalódottan kellett látnia, hogy 
csak sóhajt egy retteneteset, aztán félrefordul.

Ez a rejtelem aztán Emilia gyöngéd szívét örökös 
remegő izgalomban tartotta. Mivel Rebekka előtt nem 
merte a tárgyat érinteni, azzal kárpótolta magát, hogy 
Blenkinsopnét, a gazdasszonyt, vonta bele hosszú, bi
zalmas beszélgetésekbe. Ez aztán elejtett egy szót a 
dologról a szobaleány előtt, a ki futólagosán a szakács- 
nénak említette meg; ez pedig viszont az összes bolto
soknak elmondta, úgy, hogy addigra már szép számmal 
voltak a Russel-téren és környékén olyanok, a kik Jó
zsef úr házasságát mint teljesen bizonyosat emlegették.

Sedleyné véleménye természetesen az volt, hogy 
József lealázza magát, mert csak művész leányát veszi 
el. De a gazdasszony azt mondta rá, hogy: — No, uram 
Istenem, nagyságos asszony, hát hiszen mi is csak a fű
szeresék voltunk, mielőtt Sedley úrhol férhöl mentünk; 
meg Sedley úr maga is csak írnok volt a börzén, oszt 
összevéve se volt annyiuk, hogy kitett volna ötszáz fon
tot; most pedig van mit aprítani a tejbe. — Emilia telje
sen ezen a nézeten volt s lassanként a jólelkű Sedleyné 
is így kezdte a dolgot tekinteni.

Sedley úr maradt csak semleges. — Tegyen úgy, 
a hogy’ jónak látja; én ugyan bele nem ártom magamat. 
A leánynak nincs vagyona. De hát Sedleynének se volt 
annak idején. Jótermészetű és eszes leánynak látszik, s 
úgy lehet, még ránczba szedi Józsit. Még mindig jobb, 
kedvesem, mint egy szerecsen meny és féltuczat maha
góni-színű unoka.

Szóval, úgy látszott, hogy Rebekka terveinek min
den kedvez. Ebédhez menve, magától érthető dolog volt, 
hogy József karját fogadja el; ott ült mellette a hajtó
kocsi baikján, miikor József nagy pompában hajtotta

5’



68 THACKERAY
almás-szürkéit; szóval, beszélni ugyan nem beszélt a 
házasságról senki, de azért mindenki tisztában volt azzal, 
hogy mi fog következni. Rebekkának most már tehát 
csak a formaszerinti megkérésre volt szüksége és ah, 
mennyire érezte most Rebekka az anya hiányát. A jó, 
gyengéd anyáét, a ki, — nos igen, a ki helyette talán tíz 
perez alatt lebonyolítja az ügyet; kicsikarva a vallomást 
a szende és félénk ifjúból.

így álltak a dolgok, mikor a kocsi a Westminster- 
hídon robogott végig.

A társaság a királyi kerteknél akart megállapodhi, 
s mikor József kilebbent a megrecscsenő kocsiból, a tö
meg harsány éljenzéssel fogadta; a mire József zavartan 
pirult el, de csak még méltóságosabbra fújta föl magát, a 
mint Rebekkát karonfogva befelé indult. Emíliát persze 
György fogta karon s a leányka oly boldognak látszott, 
mint egy rózsabokor a napsugárban.

— Te, Dobbin, nézd csak, ugyan legyen gondod a 
shawlokra, mikre, öregem. Ügy-e, megteszed? — fordult 
György a kapitányhoz. Ügy, hogy mikor György eltűnt 
Emíliával s Józsi is keresztül furakodott a tömegen a ka
punál, szegény jó Dobbin nem vehetett a karjára mást, 
■mint a slhawlo'kat, no de legalább fizetni ő fizethetett be
lépődijat az egész társaságért.

Szerényen ballagott mögöttük, mert nem akarta 
rontani senkinek a mulatságát. Józsival^ meg Rebekkával 
nem törődött fikarcznyit sem; hanem Emíliáról azt gon
dolta, hogy az még a pompás Osborne Györgyre is méltó 
s a mint elnézte az előtte haladó szép párt, valami, szinte 
apai örömhöz hasonló érzés volt az, a mivel a leányka 
szemmellátható ‘boldogságában gyönyörködött. Talán az 
is eszébe jutott, hogy jobb volna neki is mást vinni a kar
ján, mint a shawlokat, (a tömeg nevetett is itt-ott, a szá
las, félszeg, fiatal katonatiszten, a ki ilyen női holmikkal 
volt megrakodva), de hát Dobbin Vilmos sohase pazarolt 
sok időt holmi önző gondolatra, s ha György boldog és 
mulat, mi oka lenne neki akkor az elégedetlenségre. S az 
igazság az, hogy Dobbinra nézve bizony el volt veszve 
a kertnek minden gyönyörűsége; a száz meg száz extra 
lámpa, a melyek, mellesleg mondva, mindig égtek, a zené-
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szék ott az aranykagyló-tetejű emelvényen, aztán az ér
zelmes és tréfás dalok éneklői, a kirándult nyárspolgárok 
meglehetősen esetlen, kóválygásszerű keringőzése, a 
kötéltánczosok, jósok, bohóczok, az árnyas, sötét utak, 
melyeket az Isten is a szerelmeseknek teremtett, a sörös
korsók a népiesebb tömegben, meg a páholyszerű ven
déglői fülkék, a hol a boldog mulatók úgy tettek, mintha 
ennék a láthatatlanságig légies sonkaszeleteket.

Csak vitte, vitte Emília fehér kasmir-nyakkendőjét 
s mikor az egyik színpadról a Bonaparte ellen szóló 
gúnydalokat hallotta s utóbb dúdolni próbálta, azt vette 
észre, hogy nagy odaadással zümmögi magában azt a 
dalt, a melyet Emilia énekelt a lépcsőn lefelé jövet.

Erre aztán elnevette magát a kapitány, mert hát azt 
igazán rá nem lehetett volna fogni, hogy énekhangja 
is van.

Mivel a társaság tagjai kettenként tartoztak össze, 
természetesen fogadkoztak égre-földre, hogy egész este 
együtt maradnak, s nem tévesztik el egymást szem elől; 
tíz perez múlva azonban már elvált egymástól a két pár. 
Vauxhallban mindig elveszítették egymást a párok, de 
csak úgy, hogy vacsoránál azért bizonyára találkozza
nak s elmondhassák, kivel mi történt ezalatt.

Hogy Osborne és Emilia együttlétének mik voltak 
az eseményei, az titok. De azt az egyet bizonyosra ve
hetjük, hogy nagyon boldogok voltak; s mivel tizenöt 
éven keresztül igen gyakori eset volt, hogy kettesben 
voltak, azért ez a mai együttlét ily tekintetben nem volt 
előttük új és szokatlan.

De mikor Rebekka és az ő megtermett lovagja ve
tődtek el egy aránylag elhagyatottabb fasorba, a hol száz 
párnál alig lehetett több, akkor egyszerre mind a ketten 
érezték, hogy a helyzet igen szívreható és válságos, s 
Rebekka azzal is tisztában volt, hogy „most vagy soha". 
Az előbb még a Moszkvát ábrázoló panorámában voltak 
és mivel ott egy esetlen, durva kamasz rálépett Sharp 
kisasszony lábára, szegény leány halk sikoltással volt 
kénytelen visszafelé tántorodni, egyenest Sedley úr kar
jaiba. Ez a gyengéd kis mozzanat oly nagy mértékben 
emelte József hangulatát, hogy megint elmondott néhá-
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nyat legkedveltebb indiai történeteiből, úgy, hogy Re
bekka most épen hatodszor hallgatta végig.

— Óh, mennyire szeretném Indiát meglátni, — só
hajtott föl Rebekka.

— Szeretné? —- szólt közbe József bódító kellem
mel és gyöngédséggel, s bizonyára éppen azon volt, hogy 
ezt a kérdést egy másik, még gyöngédebb kérdéssel 
toldja meg, (mert kegyetlenül fújt és lihegett; a szíve pe
dig úgy vert ezalatt, hogy Rebekka, kinek a keze ott 
nyugodott József karján, a szívéhez közel, akár meg is 
számlálhatta volna az ütéseket), mikor, óh, borzasztó 
eset, megszólalt a tűzijáték kezdetét jelző csengetyű, a 
mire aztán nagy lótás-íutás állott be és a tolakodásban a 
szerelmeseknek is a nép áradatával kellett tartaniok.

Dobbin kapitány eleinte arra gondolt, hogy vacso
ránál mégis csak csatlakoznia kellene hozzájuk, mert hát 
így egymagában mégis csak nagyon unalmas kezdett 
lenni a vauxhalli tobzódás; hanem mikor odaért az emel
vényen levő elkerített fülkék elé, a hol amazok négyen 
már együtt voltak, elsétált bizony Dobbin kétszer is a 
páholyszerű fülkék sora előtt, de hát azoknak ugyan 
kisebb gondja is nagyobb volt annál, hogy Dobbin után 
nézelődjenek. Nem látták meg. Az asztalon négyre volt 
terítve, az összetartozó párok boldogan csevegtek s a jó 
Dobbin látta, hogy azoknak ő bizony úgy kiment az eszé
ből, mint a tavalyi hó.

— Itt csakis útban lennék, — mondta magában, 
miközben hamisan nézett végig a kis társaságon; jobb 
lesz, ha meglátogatom a remetét. Ügy is tett, elment 
abba a kis kunyhóba, a hol a ligetnek egyik látványos
sága, a remete lakott. Igaz, hogy egy kicsit amolyan ka
sírozott remete volt csak, s így Dobbin nem is találta ezt 
a mulatságot se valami fölvillanyozónak, mint a hogy’ 
csakugyan kevés öröm is van abban, sőt legényember 
számára talán a legsivárabb időtöltés az, — magamról 
tudom, — ha Vauxhallban egyedül kell lenni.

Amazok azonban boldogok voltak s élvezték a bi
zalmas, kedélyes társalgást. Józsi egyenesen elemében 
volt; fenséggel parancsolgatott a pinczéreknek. A salátát 
ő vegyítette; ő húzta ki a pezsgős üveg dugóját, ö vágta
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föl a csirkét s ö ette és itta az oroszlánrészt az asztalon 
levőkből. Végre pedig kijelentette, hogy arrak-puncsnak 
is kell lenni és nem is tágított. Vauxhalli mulatság nem 
esik meg arrak-puncs nélkül, s Józsi csakugyan rendel
kezett is: — Pinczér, arrak-puncsot!

És ez a puncsos medencze lesz az okozója a to
vább történendőknek. És ugyan miért ne lehetne ez is 
csak úgy, mint más csekélység? Mi mindent okozott már 
egy üveg választóvíz; a szép Rosamunda halálát egy 
csésze kéksav idézte elő; Nagy Sándor vesztét egy 
kupa bor, vagy legalább is így mondja Lempriére. 
Ugyanígy ennek a puncsos medenczének befolyása lett 
az összes főbb szereplők életére nézve, a kik csak elő
fordulnak itt. Megérzett a hatása egész életük folyásán, 
noha a legtöbben közülök egy cseppnyit sem ízleltek 
belőle.

A hölgyek nem ittak, Osborne nem szerette, a mi
nek a következménye az lett aztán, hogy az egészet 
Józsi itta meg, s viszont ennek a következménye pedig 
az az eleinte csak meglepő, utóbb kínos nagy elevenség 
lett, mely olyan hangos beszédben s kaczagásban nyil
vánult, hogy a fülkét nemsokára körülállta a tömeg, 
gyötrelmes zavarba hozva a másik három vacsorázót. 
Mikor pedig Józsi arra vállalkozott önként, hogy „no, de 
most dalol egyet", (a mit meg is cselekedett a borközi 
állapotban levők elernyedt, csaknem siránkozó, de igen 
magas hangján), akkor már jóformán többen hallgatták 
Józsit, mint a zenekart, sőt gúnyból tapsolták is.

— Bravo; halljuk a zsíros-bödönt! Hát tánczolni 
nem tudna egyet? Milyen jó kötéltánczos-alak! — kia
báltak többen, a két leányt nagy rémületbe, Osbornet 
pedig iszonyú haragba hozva.

— Józsi, az Isten szerelmére, keljünk föl és men
jünk, — szólalt meg György, s a leányok sietve kel
tek föl.

— Ne menjen el, édes dra-dra dru-dru-drágám, — 
rikkantott Józsi, s mivel eddigre egy oroszlán bátorsága 
költözött belé, átkapta Sharp kisasszony derekát. A 
leány megijedt, de a kezét nem tudta kiszabadítani. Erre 
a kaczaj ottkünn persze még harsogóbb lett. Józsi ivott,
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ömlengett és énekelt tovább, s poharát kecsesen emelve 
magasra, hívta a tömeget, hogy ha közülök bárki, vagy 
ha valamennyi mind bejön a páholyába, szívesen meg
osztja vele a puncsát.

Osbornet már csak az Isten őrizte, hogy mérgében 
le nem ütött egy fényes csizmájú urat, a ki, úgy látszott, 
élni akar a meghívással, úgy hogy a botrány már elke
rülhetetlen volt, mikor egyszerre egy bizonyos Dobbin 
nevű úr toppant elő. — Félre innen, adta bolondjai! — 
mennydörgött közéjük, s vállával taszigálta szét azt a 
néhányat, a kik még el nem kotródtak a tiszti kalap és a 
hatalmas alak láttára. Aztán hirtelen a páholyba sietett.

— De az Istenért, Dobbin, hol maradtál? — kiáltott 
Osborne, lekapva a kapitány karjáról a fehér kasmir- 
shawlt, hogy Emiliát sietve beburkolja vele. — Segíts 
már te is valamit és legyen addig gondod Józsira, míg 
én a hölgyeket a kocsihoz kísérem.

Józsi azon volt, hogy fölemelkedjék, de Osborne 
egy ujjával visszalökte a székbe s ekkor a hadnagy el
vezette a két leányt. Józsi csókokat dobált utánuk s 
csuklás közt kívánt nekik jó éjszakát. Majd Dobbin ka
pitány kezét ragadta meg s keserves sírás közben min
den titkát kitálalta előtte. Elmondta szerelmét is Sharp 
kisasszony iránt; azt is tudja, hogy elrabolta a leány szí
vét, s hogy az majd meghal érte; tudja, hogy most ke
serűséget okozott neki; de elveszi még holnap; igen, 
most mindjárt fölveri álmából a canterbury-i herczeg- 
érseket Lambethben; föl ő! és készletben tartja; akármi 
legyen, ha nem úgy tesz; — a mire aztán Dobbin ra- 
vaszúl azt mondta, hogy bizony jó lesz, ha sietnek az 
érseki palotába; s mikor így aztán sikerült Józsefet vala
hogy kiásnia a páholyból, kocsiba tette, a mely végre 
odaszállította a lakása elé.

Osborne szerencsésen Hazavitte a leányokat, s mi
kor a kapujuk becsukódott s Osborne keresztülment a 
Russel-téren, miért, miért nem, de olyan nevetésbe tört 
ki, hogy a rendőr utána nézett. Emilia ezalatt roppantál 
elkedvetlenedve, szinte bűnbánóan nézett barátnőjére; 
fölmenve a lépcsőn, némán csókolta meg s aztán aludni 
ment minden szó nélkül
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— Holnap bizonyosan megkér, — gondolta Re
bekka; — négy ízben nevezett édes drágájának; s keze
met Emília jelenlétében is szorongatta. Igen, bizonyos, 
hogy holnap szólni fog. — Emilia ugyanígy gondolkozott. 
S merem állítani, hogy már azt is elképzelte, milyen ru
hát fog viselni Józsi esküvőjén mint nyoszolyóleány; 
mit fog ajándékúl adni kedves kis sógornőjének; azután 
eszébe jutott talán egy később következő szertartás is, 
melyben meg majd ő maga játszsza a főszerepet.

Óh, tapasztalatlan ifjú lelkek! Mily kevéssé ismeri
tek ti az arrak-puncs hatását. Mi a forró puncs sustor
gása ahhoz a forrósághoz és sustorgáshoz, a mit másnap 
a fejében érez az ember. Tanúképp hívok föl minden em
bert, van-e fejfájás különb annál, a mit a vauxhalli puncs 
révén lehet szerezni? Húsz esztendő távollétének ködén 
keresztül is emlékszem arra, a milyent én kaptam, két 
borospohárnyi után; — két borospohár volt az egész, úri 
becsületszavamra, csak annyi! és József, a kinek máj
baja is volt, megivott legalább két itczét ebből a pokoli 
folyadékból.

Az a reggel, melyet Rebekka mint szerencséjének 
földerülő hajnalát köszöntött, az a reggel, mondom, Jó
zsit oly kínok közt találta nyögve, hogy annak leírására 
toll nem vállalkozhatik. Ezidőben a szódavizet nem is
merték és így — hihető-e? — a gyönge sör volt elis
merve, mint egyedüli ellenszere az előtte való esti poha
razásoknak. Ez a szelíd ital állt az asztalon most is s 
György így találta Boggley Wollah adótanácsosát szo
bája pamlagán fetrengve s föl-följajdulva. Dobbin már 
ott volt s jólelkűen ápolta a szenvedőt. A két katonatiszt 
előbb a megviselt bacchánsra vetett egy pillantást, aztán 
egymásra kacsintottak s a leghallatlanabb arczokat vág
ták egyetértve.

Sedley komornyikja, — már pedig ez az ünnepé
lyes és hibátlan modorú úriember mindig egy temetési 
vállalkozó komoly némaságával járt-kelt, — ma alig 
bírta az arczizmait rendre parancsolni, ha boldogtalan 
gazdájára tekintett.

— Sedley úr rendkívül heves volt tegnap este, 
hadnagy úr, — súgta bizalmasan Györgynek. — Még a
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lépcsőn, a kocsissal is ki akart kezdeni. A kapitány úr 
hozta föl a karjában, mint egy pólyásbabát. — Egy pil
lanatra mosolyféle czikázott át Brush úr arczán, de vo
násai csakhamar visszasimúltak a szokott megkövült 
nyugalomba, mikor az ajtót kitárva jelentette: — Os
borne úr.

— Jó reggelt Sedley, hogy’ vagy, — kérdezte a hun- 
czut hadnagy, áldozatára tekintve. — Remélem, kezed- 
lábad töretlen. Odalenn egy kékrevert arczú, bekötözött 
fejű kocsis esküdözik, hogy nem nyugszik, míg törvény 
elé nem viszi a dolgot.

— Mi, — miféle törvény? — szólalt meg a pam
lagról egy síri hang.

— Igen, igen, a törvény elé, mert úgy megraktad. 
Nem igaz, Dobbin? Barátom, hisz úgy hullottak az üté
seid, mintha Molyneux maga verekedett volna. A rendőr 
is mondta, hogy még olyat nem látott.

— Szent igaz, hogy ölre mentél a kocsissal, — bi
zonyította Dobbin, — és nem akartad hagyni magadat.

— Hát az a fehérkabátos ficzkó ott Vauxhallban! 
Annak adtad meg még csak igazán. Hogy’ sikoltoztak a 
nők. Szavamra, barátom, élvezet volt téged látni. Azt 
hittem, hogy bennetek czivilekben nem sok a mersz; 
hanem tegnap óta ... no, szóval, Józsi, én nem állok ki 
veled, poharazás után!

— Igen, ha egyszer fölingerelnek, félelmes vagyok, 
— kiáltott föl József, de ugyanekkor oly siralmas s mégis 
nevetséges arczot vágott, hogy erre aztán a kapitányt is 
cserben hagyta a komolysága s Osborne-nal együtt olyan 
kaczagásba törtek ki, hogy csakúgy hangzott tőle a 
szoba.

Osborne tovább is élt a nyert előnynyel. Már előbb 
is forgatta elméjében a Józsi és Rebekka házasságának 
kérdését s nem volt ínyére, hogy annak a családnak egy 
tagja, a hova most ő, Osborne hadnagy, beleházasodik, 
ennyire rangon alul nősüljön, egy ilyen kis neveden sen
kit, egy ilyen fölkapaszkodott nevelőnőt véve el. — Most 
is látlak, hogy’ verekedtél, te rettentő ember, — foly
tatta Osborne, — te, tudod-e, hogy állni is alig tudtál;
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mindenki kaczagott köröskörül, csak te sírtál. Eléizéke- 
nyedtél egészen. Hát arra emlékszel-e, mit énekeltél?

— Én? Énekeltem?
— Bizony. Valami igen megható dalt és utána ga

lambodnak, drága kincsednek nevezted Rózát, vagy Re
bekkát, vagy mi is a neve Emilia kis barátnőjének? — 
S ezzel az istentelen gyerek megfogta Dobbin kezét s 
eljátszotta utánozva a tegnap esti jelenetet, az eredeti 
előadó rémületére s a jólelkű Dobbin kérése ellenére, 
hogy legyen már könyörülettel.

— Ugyan minek szánakoztam volna rajta? — 
mondta később Osborne Dobbinnak az utczán, mikor 
távoztak, Sedleyt az orvosa gondjaira bízva. — Mi a 
manót képzel ez magáról, hogy olyan pártfogólag visel
kedik s azért mégis nevetség tárgyává tesz mindnyá
junkat nyilvános helyen. Ki ez a kis iskolás leány, a ki 
udvarol neki és úgy rajta van, hogy befonja? Az ördögbe 
is, nélküle is elég alanti már a család. Nagyon derék do
log nevelőnőnek lenni, de már sógornémnak csak úri 
leányt akarok. Én is szabadelvű ember vagyok, de a 
kellő büszkeségem nekem is megvan és tudom, hova tar
tozom; tudja meg a lány is. Erre a hetvenkedő indiai 
nábobra is gondom lesz, hogy ne csináljon magából még 
nagyobb bolondot, mint a milyen most. Azért mondtam 
neki, hogy vigyázzon magára, mert megesik, hogy a 
leány indít ellene port.

— Te tudod, mi lesz a helyes dolog, — mondta 
erre Dobbin, noha nem valami mély meggyőződéssel. 
— Te mindig nagy arisztokrata voltál s a családod egyike 
a legrégibbeknek, de . . .

— Gyere föl a lányokhoz s udvarolj Sharp kisasz- 
szonynak magad, — szakította félbe barátját Osborne, 
de Dobbin nem akart ma vele menni. György azonban 
indult s a ház közelébe érve, látta, hogy a Sedley-ház két 
különböző emeletén két ablakból egy-egy leányfej néz 
ki az utczára.

Emilia ugyanis a szalon erkélyablakából nézett ki, 
arrafelé szögezve tekintetét a tér szemben levő oldalán, 
a hol Osborne hadnagy úr lakott, erre várva, Rebekka
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pedig a maga kis hálószobája ablakából nézegetett ki, 
hogy mikor pillanthatja már meg Józsefet.

— „S vár, vár a leány az óratoronyban, de senki 
nem jő, nem közelg" — szavalta Osborne nevetve Emí
liának, Rebekkára czélozva, aztán elmondta, nagy neve
tés közt, hogy szegény Józsefet hogyan találta.

— Igazán György, szívtelenség magától, hogy így 
nevet, — szólt Emilia boldogtalan arczczal, de György 
nem hagyta abba s mikor Rebekka lejött, évődni kezdett 
vele, hogy milyen hatása volt az ö bájainak a szegény 
czivilre.

— Óh, csak látta volna ma reggel, Sharp kisas
szony, a virágos hálóköntösében, hogy’ jajgatott a pam- 
lagon fetrengve; — hát még mikor a doktor parancsára 
kiöltötte a nyelvét.

— Kicsoda? — kérdezte Rebekka.
— Kicsoda? Óh! Hát persze, hogy Dobbin kapi

tány, a kihez, mellesleg mondva, olyan udvariasak vol
tunk tegnap mindnyájan.

— Igazán nagyon figyelmetlenek voltunk, — szólt 
Emilia mélyen elpirulva. — Én — igazán megfeledkez
tem róla.

— Hisz nem gondolhat valaki mindig Dobbinra, 
Emília, úgy-e Sharp kisasszony?

— Kivéve azt a perczet, mikor feldöntött egy po
hár bort ebédnél, máskor sohasem szenteltem Dobbin 
kapitány létezésének egy árva gondolatot sem.

— Jól van, megmondom neki, — felelt György s 
Rebekka egyszerre valami gyanakodással s ellenséges 
érzéssel nézte a fiatal tisztet, a mit ez nem sejtett. — 
Ügy, hát azt hiszi ez az ember, hogy ő fog belőlem csú
fot űzni? — gondolta Rebekka. — Talán József előtt is 
gúnyolódva beszélt rólam? Hátha elriasztotta? Hátha 
el sem jön? E gondolatra szinte elsötétedett szeme előtt 
a világ s szíve hevesen kezdett dobogni.

— ön mindig gúnyt űz belőlem, — szólalt meg a 
legártatlanabb mosolylyal. — De hát jó, gúnyolódjék 
csak, hisz nekem nincs, a ki megvédelmezzen. — S mi
kor ezt mondta, fölkelt s kiment a szobából. Osborne 
György érezte — kivált mikor még Emília szemrehányó
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pillantását is látta, hogy nem volt nagyon férfias és ne
mes dolog egy szegény, védtelen teremtés sértegetése. 
De aztán így kezdte: — Édes jó Emíliám, maga nagyon 
is szíves, nagyon is jó. Maga nem ismeri a világot. De én 
ismerem. S jó lesz, ha a barátnője is tisztában lesz a saját 
maga helyzetével.

— Nem hiszi, hogy Józsi meg . . .
— Szavamra, édes Emíliám, nem tudom. Lehet, 

hogy igen, de az is lehet, hogy nem. Csak azt tudom, 
hogy ez a hiú és hóbortos Józsi az este nagyon kínos 
helyzetbe hozott egy édes kis leányt. Jaj, emlékszik 
még? Dru—dru—drá—drágám? — A mint ez eszébe ju
tott Györgynek, persze, hogy megint csak kaczagott s 
végre Emília is kénytelen volt együtt nevetni vele.

Józsi egész nap nem mutatkozott. De Emília nem 
csüggedt, mert a kis ravasz átküldött egy fiút Józsefhez 
valami megígért könyvért, meg azért is, hogy megtud
ják, hogy’ van. A komornyik aztán azt az izenetet hozta 
ki a fiúnak, hogy ura rosszúl van, fekszik s az orvos ép
pen most van nála. Emilia ekkor aztán a holnapban kez
dett reményleni, de szólni nem mert róla Rebekkának 
s ez szintén mélyen hallgatott.

Másnap, mikor a két leány a pamlagon ülve úgy 
tett mintha varrna vagy olvasna, Sambo lépett be szo
kott lebilincselő vigyorgásával, hóna alatt egy csomagot, 
egy tálczán levelet hozva. — Levél József úrtól, kis
asszony, — mondta.

Öh, hogy’ reszketett szegény Emilia, mikor föl
bontotta a levelet.

Ezt olvasta:
Kedves Emíliám, itt küldöm az Erdei art/ó-t. 

Tegnap oly rosszúl voltam, hogy nem jöhettem. Ma 
Cheltenhambe utazom. Kérlek, ments ki, ha tudsz, sze
retetreméltó barátnőd előtt Vauxhallban tanúsított visel
kedésemért s kérd, hogy felejtsen el minden szót, a mit 
csak mondtam, mikor az a szerencsétlen vacsora úgy 
fölizgatott. Mihelyt teljesen fölépülök, mert az egészsé
gem nagyon meg van rendülve, azonnal Skócziába me
gyek néhány hónapra.

Szerető bátyád Sedley József.
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Ez tehát a halálos ítélet. Vége mindennek. Emi

lia nem mert ránézni Rebekka sápadt arczára és égő 
szemére, csak odatette ölébe a levelet, aztán kiment, föl 
a hálószobájába és ott zokogott sokáig, keservesen.

A gazdasszony utána ment, hogy megkérdezze, mi 
baj és vigasztalja; Emilia erre aztán a Blenkinsopné keb
lén zokogott tovább s jelentékenyen könnyültnek érezte 
a szívét. — Soh’se vegye szívére, kisasszon! Szőni nem 
szótam, mert hát minek szótam vóna, hanem a mi igaz, 
az igaz; a hányán vagyunk, egyikünk sem szívelhette 
a vendég kisasszonyt tovább, mint a legelső pár nap
ban. Én magam láttam, evvel a két szememmel e’, mikor 
a nagyságos asszony leveleit olvasta. A szobalány meg 
azt mondja, hogy únos-úntalan a kisasszony ékszeres 
skatulyája meg a fiókjai körül kotorász; meg minden
kinek a szekrényébe belenéz; — aszondja, hogy sülyed- 
jen el, ha nem igaz, hogy a kisasszony fehér selyemsza
lagját is ő tette el.

— Én adtam neki, én adtam .neki!
De a gazdasszonyt ez sem ingatta meg vélemé

nyében s mondta is a szobaleánynak: — Hej, tudja, 
Ágnes, nem adok én ezekre a nevelőné félékre ennyit se, 
la! Adják a nagy dámát, a mint fölkaptak az uborkafára, 
pedig hát semmivel sincs több bérük, mint magának 
vagy nekem.

Most aztán az egész háznép előtt tisztán állott az, 
(szegény Emíliát kivéve), hogy Rebekkának mennie 
kellene s abban is egyetértett mindenki, (ismét csak a 
fenti kivétellel), hogy annál jobb lesz, minél hamarabb 
történik a távozás. A szegény kislány ennek hallatára föl
forgatta, átkutatta minden fiókját, szekrényét, skatulyá
ját, hogy ruhái, csipkéi, szalagjai, kötényei, selyemha
risnyái közül ezt meg azt, meg amazt még összeszedje 
Rebekka számára. S mivel hazajövetelekor édes apja 
azt ígérte volt, hogy annyi darab aranyat fog neki adni, 
a hány esztendős most Emília, odament hát hozzá s 
arra kérte, hogy adja oda most azt a pénzt Rebekkának, 
a kinek nagy szüksége lesz rá, míg hiszen lám, néki ma
gának semmi sem kell
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Még Györgyöt is megsarczolta Emilia, s mivel nála 
bőkezűbb nem volt a tisztek közt sem, minden ellenke
zés nélkül ment el az elegáns Bond Street-be, s meg
vette ott a legszebb kalapot és selyem kabátkát, a mit 
pénzen csak szerezni lehetett.

— Ez György ajándéka, édes Rebekkám, — mondta 
Emilia, boldogan adva át a nagy dobozt. Milyen jó Ízlése 
van! Györgyhöz igazán senki se fogható.

— Senki, — felelt Rebekka. — Ha tudná, milyen 
hálás vagyok iránta. — Ezalatt magában pedig arra gon
dolt, hogy György volt az, a ki az ő férjhezmenési ter
veit tönkretette s érdeme szerint szerette is érte.

Rebekka nagy lelkierővel folytatta úti készületeit; 
a jó kis Emilia összes ajándékait pedig mind elfogadta; 
éppen csak az illem kívánta tartamú szabadkozást és 
habozást vetve eleinte gátúl. Sedleynének is természete
sen örök hálát fogadott, de azért túlságosan nem volt 
terhére a jó asszonynak, s ez maga is némileg zavartan 
kerülte Rebekkát. — Az öreg úrnak kezet csókolt, mikor 
ez átadta neki Emília kérésére a pénzt. Engedelmet kért 
Sedleytől, hogy úgy tekinthesse tovább is, mint jóltevő 
barátját és védelmezőjét. Mindezt oly meghatóan cse
lekedte, hogy az öreg úr már-már azon volt, hogy még 
húsz fontra szóló bankutalványt adjon át neki, de aztán 
mégis uralkodott az érzelmein és nem tette: a kocsija 
már amúgy is várt reá, hogy a főpolgármester ebédjére 
vigye s azért Sedley így búcsúzott el: — Isten áldja meg 
kedvesem; ha ,a városba jön, jöjjön csak mindig biza
lommal hozzánk. — Jakab, hajtson a Mansion Househoz!

Legutoljára következett az Emíliától való válás. 
Ezt a képet födje sűrű fátyol! Végre lezajlott az a jele
net is, melyben az egyik tökéletesen őszinte volt, a másik 
meg tökéletesen játszott; — megtörténtek az ölelkezé
sek, a csókok, az egymásra borúlások, a könnyek; elő
került az illatos üveg, a zsebkendő; — s így aztán vala
hogyan Emilia és Rebekka is elváltak egymástól, mi
közben az utóbbi esküdött, hogy barátnőjét örökké, 
örökké szeretni fogja.
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HETEDIK FEJEZET.
A Queen’s Cratvley-i Craivley-ek.

Az Udvari. Vezérkönyv névsorában, a C-vel kez
dődő nevek között 18—ban a legtiszteltebbek egyike 
volt ez a név: Báró Crawley Pitt, lakása: London, Great 
Gount Street és Queen’s Crawley, Hampshire grófság. Ez 
a név évek hosszú során át az Alsó-ház névsorában is 
szerepelt mint a kerület egyik képviselője; míg a másik 
helyet egymásután egész sereg név töltötte be fölváltva. 
A Queen’s Crawley-i község eredetéről azt mondják, 
hogy Erzsébet királynő egyszer, számtalan díszmenetei 
közül az egyiknek folyamán Crawleyban állapodott meg 
reggelizni. Itt rendkívül megizlett neki valami pompás 
hampshire-i sör, s ezt a sört az akkori földesúr nyújtotta 
át neki, egy jól ápolt szakállu, formás lábszárú délczeg 
férfi, a mire Erzsébet aztán menten megadta az azelőtt 
jelentéktelen kis helynek a parlamenti képviselet jogát, 
még pedig úgy, hogy két tagot küldhessenek s a hely e 
naptól fogva fölvette a Queen’s Crawley nevet. Persze, 
a mint az idők múltak, Queen’s Crawleyn is érezhetőve 
vált a birodalmak, városok, helységek lassú jellegváltoz
tatása, — nemcsak hogy oly ismert és népszerű hely nem 
volt többé, mint a királyné idejében, hanem mint hely
ségre és kerületre közigazgatási tekintetben azt is 
mondták, hogy „rothadt", a mire azonban Pitt báró azt 
mondta a maga választékos modorában, hogy: „Rot
hadt? Hát még mi az Isten nyilát! Hogy is ne! Meghoz 
biz az nekem évi ezerötszáz fontot, addig pedig nincs 
baj!" .. .

A mostani feje a családnak, Crawley báró, kereszt
nevén Pitt (a nagy államférfi tiszteletére viselte ezt a 
nevet), Crawley Walpolenak volt a fia, annak, a ki a 
bárói czímet kapta volt. II. György udvarában a Zsineg- 
és Pecsét-Viasz osztályban volt főhivatalnok s így, (talán 
a ragasztási foglalkozás folytán kapott rá) holmi, enyves 
kézre valló üzelmek derűitek ki róla, a mi az időtájt sok 
becsületes úri emberre bizonyosodott rá; — ez a Walpole 
pedig Crawley Churchill Jánosnak volt a fia, Anna ki-
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rálynö egyik híres vezérének. A családfa (a mely ott 
függ Queen’s Crawleyban) emlegeti még a Stuart Károly 
dupla keresztnéven ismert Crawleyt, az I. Jakab idejé
ben élt báró fiát; és végre az Erzsébet királynő Crawley- 
ját, a kit pánczélban, kétágú szakállal ábrázol a családfa. 
A szokáshoz híven, neki is a mellényéből nő ki egy fa, 
s a fönemlített nevek ennek egy-egy ágára vannak föl
írva. — A Pitt báró nevéhez közel van testvéröcscsének, 
nagytiszteletü Crawley Butenak a neve, (ennek a ke
resztneve azért Bute, mert akkor született, mikor a nagy 
Pitt kegyvesztett volt és mások kerültek a fölszínre) a 
Crawley és Snailby egyházkerület papja; — valamint 
ott van még igen sok férfi- és női családtag neve.

A mi Pitt bárónk első felesége Lord Binkie leánya 
volt, Grizelda; Dundas úr unokanővére. — Grizeldának 
két fia volt, az idősebbik szintén Pitt volt, mint az atyja, 
de a nevet nem ennek, hanem szintén az égtől küldött 
nagy miniszternek tiszteletére kapta. A második fiú neve 
Rawdon lett. Évekkel azután, hogy Grizelda meghalt, 
Pitt báró megházasodott másodszor is, ezúttal egy mud- 
bury-i polgárembernek, Dawson úrnak Róza leányát 
véve el. A második aszonynak két leánya volt s ezek 
kedvéért akart a báró nevelőnőt venni a házhoz. Ez a 
nevelőnő nem volt más, mint Sharp Rebekka. Rájövünk 
nemsokára, hogy ez a kisasszony tehát igen nagyúri vi
lágba fog kerülni, elhagyva azt a szerény kört, melyben 
a Russel-téren mozgott.

Az a rendelet, mely fölszólította, hogy most már 
kezdje meg a működést, egy régi, használt borítékra volt 
írva s így hangzott — a nem bizalmas, hanem felsőbbsé- 
ges harmadik személyben fogalmazva:

„Crawley Pitt báró ászt akarja tudatni Sharp Kis- 
Asszonynyal, hogy kedden gyűjjön ide czókmókostul, 
mer hogy mán indúni köll innen hónap koránn."

Great Gaunt Street."

Rebekka még sohase látott egy birodalmi bárót 
színről-színre. Mikor tehát Emíliától elbúcsúzott, az ara
nyakat pedig megszámlálta és a könnyeket is letörölte (a 
mely műveletet sikerült neki azonnal végrehajtania, mi-

Thackeray: Hiúság vására. I. 4
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helyt a kocsi befordult a sarkon), azon kezdte törni a 
fejét, hogy milyen is lehet egy báró. — Vajon van-e neki 
gyémántos csillagja? Vagy, hadd lám csak, talán ilyen 
csak a grófoknak lehet? De az bizonyos, hogy gyönyö
rűen lesz öltözve udvari ruhába, csipkés mellfodorral, 
hajporos parókával, mint a színpadi nagyurak. „Azt 
hiszem, nagyon gőgös lesz, megvetőleg fog velem bánni, 
de hát ezt is el kell viselnem, mert legalább mégis úri 
nép között leszek, nem pedig ilyen közönséges keres
kedő, polgárnépséggel.** — Ez a Russel-téri baráti kör
nek szólt. S azzal a keserűséggel kezdett róluk gondol
kozni, a milyennek egy hasonló kitörését a rókáról és 
szőlőről való mese magyarázza meg.

A Gaunt-térről a Gaunt-utczába fordúlt be a kocsi 
s ott állt meg egy magas, mogorva külsejű ház előtt. 
Ettől jobbra-balra szakasztott ilyen mogorva házaik 
állottak, s mint az már szokás, minden kivételt kizáró 
egyformasággal, itt is föl volt téve a középső ablak fölé 
a gyász-czímer, a mi a Gaunt-utczában olyan gyakori 
látvány, mintha csak a halál örökké ott lebegne e ko
mor utcza fölött. Pitt báró házában az első emeleti abla
kok csukva voltak; a földszintiek, vagyis az „ebédlő
sor** ablakai részben nyitva álltak; a függönyök min
denütt betakarva, rájuk tűzködött régi ujságpapirossal.

János, a Jakab kocsis szárnysegéde hozta ide Re
bekkát, de azt már nem tartotta érdemesnek, hogy le
szálljon csengetni, azért egy arra menő tejes-gyereket 
kiáltott oda, hogy tegye meg. A csöngetésre az ebédlő 
függönye fölött kitekintett valaki egy pillanatra, azután 
pár perez múlva az ajtóban jelent meg egy barna lovagló 
nadrágba és posztó szárharisnyába, piszkos kabátba 
öltözött férfi — borostás nyaka köré egy szurtos, régi 
selyemkendő volt tekerve; feje szinte fénylett a kopasz
ságtól, vörös arczából a szürke szempár szúróan villo
gott elő a folytonos hunyorgatás ellenére is; — szája 
pedig olyan nevetésre állt, a mit a fogvicsorgatásnál kü
lönb néven bajos volna tisztelni.

— Itt lakik Crawley Pitt báró? — vetette oda János 
a bakról.

— Ü'hüm, — ütött rá a fejével a küszöbön álló.
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— Akkor emelje csak le a ládákat innen.
— Emeld le magad, — felelt vissza amaz.
— Nem látja, hogy nem hagyhatom itt a lovakat? 

Azért hát csak rajta, komám, szaporán; aztán majd a... 
izé... a kisasszony ni, ád valamit, hogy ihass az egész
ségire, — toldotta meg a szót János, olyan hangú röhö
géssel, a mit tán a lovaitól lesett el. Ugyan minek lett 
volna tiszteletteljesebb Sharp kisasszony iránt; hisz 
most már nem volt többé az uraság vendége, aztán meg 
borravalót se adott otthon senkinek, mielőtt eljött onnan.

A kapuban álló kopasz ember erre mégis kimozdí
tott a zsebeiből könyökig beléjök mélyesztett két kezét 
s vállára vetve Rebekka ládáját, beczipelte azt a házba.

— Kérem, vegye le ezt a kosarat meg a nagyken
dőt is, — szólt utána Rebekka, aztán sértett méltósággal 
szállva le, így fordult Jánoshoz: — Majd megírom Sed
ley úrnak, hogy maga hogyan viselkedett.

— Ne mondja! — felelt amaz. — No, remélem, nem 
felejtett ott semmit. Mind elhozta az Emilia kisasszony 
ruháit? Itt van minden, a mit a szobaleánynak kellett 
volna kapni? Remélem, illenek a ruhák! Csukd be az 
ajtót, gyerek, mert azt ugyan várhatod, hogy majd egy 
vörös garast is kapsz ettűl, — mondta János a másiknak, 
miközben a hüvelykujjaival hátrafelé böködött; — no, 
ilyen népség se volt még nálunk. — tette hozzá s aztán 
elhajtott. János méltatlankodását az tette még nagyobbá, 
hogy szerelmes volt a szobaleányba s ennek a károso
dása miatt is orrolt.

Mikor a kopasz ember utasítására Rebekka belé
pett az ebédlőbe, ezt sem találta derűsebbnek a ház kül
sejénél. Olyan volt, mint a nagy ebédlők rendesen lenni 
szoktak, ha a főúri család nincs a városban. Mintha el
távozott urait gyászolná a szoba. A perzsa-szőnyeg te
kercsbe hengeredve húzta meg magát a pohárszék 
alatt; a képek csomagoló szürke papírba temették ábrá- 
zatukat; a csillár fekete bakacsin-gyászruhát öltött; a 
hosszú függönyök is beburkolóztak valami zsákzub
bonyba. Walpole báró márvány-mellszobra mélázva 
nézi a sötét sarokból a takaratlan asztalt, a beolajozott 
tűz-szerszámokat a kandalló előtt s az üres vázákat.

6*
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névjegytartót a párkányon, a székek fejtetőre álltak, a 
tálczák pedig falnak fordulva bújtak a szőnyeg mellé.

De azért teljesen mégsem halt ki innen az élet, 
mert egy kisebb kerek asztal, két konyhaszék meg a 
konyhából való tüzkaparó és szénfogó oda volt rakva a 
kandalló elé s a pislákoló tűzön valami főtt egy lábosban. 
Az asztalon egy darab sajt feküdt, mellette egy ón- 
gyertyatartó meg egy félkenyér; egy pintes pohár sűrű 
barna sörrel talán félig töltve.

— Bizonyosan ebédelt már. Nincs itt nagyon me
leg? Nem iszik egy kis sört? — kérdezte a kopasz em
ber Rebekkát félvállról.

— Hol van Crawley Pitt báró? — kérdezte Re
bekka fenséggel.

— Hehe! Hát itt ni! Magam vagyok az. Most jut 
eszembe, hogy a kisasszony tartozik nekem egy pint 
sörrel, a mér behoztam a ládáját. Kérdezze csak meg 
Tinkernét, elengedem-e? Tinkerné asszony, Sharp kis
asszony. — A nevelő kisasszony, a mosóné asszony! 
Hahaha!

A Tinkernének nevezett hölgy éppen most lépett 
be egy új papiros-csomag dohánynyal és egy cserép
pipával. A mint ezeket lerakta, a báró így szólalt meg, a 
tűz mellé ülve:

— Hát az egy fillér, a mi visszajár?
— No, itt van, legyen boldog vele, — nyelvelt 

vissza az asszony, lehajítva a pénzt az asztalra. — 
Ugyan illik is egy bárónak az utolsó fillért is visszakérni.

— Egy fillér naponként, az hét shilling egy évben, 
— felelt a képviselő úr, — hét shilling pedig hét guineá- 
nak az évi kamatja. Tartsa számon a filléreit, Tinkerné; 
aztán akkor guineákban sem lesz hiány.

— No, leányasszony, a felől bizonyos lehet, hogy 
ez az úr Crawley báró; mert még egy olyan sincs, a ki 
úgy a körmire nézne mindenkinek, — fordult Tinkerné 
Rebekkához. — No, különben majd megismeri, sose 
féljen!

— És akkor nem fog érte kevésbbé szeretni, — 
szólt közbe a báró csaknem udvariasan. — Előbb igaz
ságos legyen az ember, csak azután nagylelkű.
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— No hisz nem is adott egy fillért se ingyen sen- 
kinek, _ dörmögött Tinkerné.

— Nem én. És nem is fogok, elvem ellen van. Men
jen és hozzon széket magának, Tinker, ha le akar ülni. 
Aztán majd vacsorálunk.

Ezzel beledöfte a villát a lábasba s kivett belőle 
egy darab paczalt, meg egy fej hagymát s három részre 
osztotta. Maga a báró és Tinkerné rögtön hozzá is lát
tak, miközben az öreg úr így beszélt: — Tudja, Sharp 
kisasszony, ha nem vagyok a városban, akkor Tinkerné 
ebédpénzt kap, de ha itt vagyok, akkor az urasággal 
ebédel. Haha! Nagyon örülök, hogy a kisasszony nem 
éhes. Ügy-e Tinker? — S erre aztán nyakára hágtak a 
Rebekka porcziójának is.

Vacsora után a báró pipára gyújtott, de a vékony 
gyertyát csak akkor gyújtotta meg, mikor a szoba már 
koromsötétre vált, mire aztán előszedett feneketlen 
mélységű zsebéből egy nagy csomó papirost s azokat ol
vasta, rakta rendbe.

— Valami pörös ügyben vagyok itt lelkem, — for
dult Rebekkához, — így történt, hogy holnap ilyen szép 
útitárssal megyek haza.

— Hát hisz nem is látta még senki pörös dolgok 
nélkül, — mordúlt közbe Tinkerné, a sörös poharat föl
emelve.

— Jobb lesz, ha iszik, mint ha beszél, — szólt a 
báró, majd Rebekkához fordúlt: — Tinkernének igaza 
van, lelkem; én már életemben több port nyertem és 
vesztettem, mint bárki más Angliában. Itt az egyik pör, 
a Crawley—Snaggle dolog. De ezt az embert legyűröm, 
ha addig élek is. Oszt’ itt egy másik. Podderék Crawley 
báró ellen. — A Snailby község akar porolni engem! De 
túljárok az eszükön. Megmutatom, hogy az a darab föld 
nem volt községi birtok; az az enyém. Csúffá teszem 
őket, ha ezer fontom bánja is. Itt vannak a papírok, lel
kem; nem bánom, megnézheti. Izé, van jó írása? Hasznát 
veszem ám, csak legyünk otthon. Most, hogy az özvegy 
báróné meghalt, szükségem lesz valakire.

— No hiszen, egy húron pendültek avval. Az is 
olyan volt, hogy megölt volna valakit egy petákért. Jaj
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volt a mészárosnak, fűszeresnek! Oszt egy év alatt 
negyvennyolcz inast csapott el, mert mindre gyanako
dott; — dörmögte Tinkerné.

— Derék asszony volt az, — szólt közbe a báró 
egyszerűen; — egy jószágigazgató bérét takarította meg 
nekem. — így folyt tovább a beszélgetés Rebekka nagy 
mulatságára. A báró a maga jó és rossz sajátságairól 
egyforma nyíltsággal beszélt, néha a legdurvább hamp- 
shire-i tájszólással, máskor meg egészen nagyvilági em
ber módjára. Egyszerre aztán fölállt s arra figyelmez
tetve Rebekkát, hogy holnap ötkor reggel készen legyen, 
jóéjszakát mondott. — Tinkerrel fognak együtt aludni,
— mondta a küszöbről; — nagyon nagy ágy, ketten is 
megférnek benne. Crawley báróné abban halt meg. Jó
éjszakát.

A komor Tinkerné pedig erre fölvette a gyertyát s 
elindultak, föl a szőnyegeden kőlépcsőkön. A fogadó
terem emeletén a kilincsek mind zacskóba voltak búj
tatva; onnan fölfelé még sötétebbnek látszott a ház s 
mikor az utczai, nagy hálószobába értek, ez oly gyászo
san és oly sötét rejtelmességgel meredt rájuk, mintha 
Crawley bárónő szelleme is itt kísértene. De Rebekka 
azért élénken szökdöste körül a nagy szobát; belenézett 
a nagy ruhaszekrényekbe; megpróbálta kinyitni a fióko
kat, de azok be voltak zárva; nézegette a komor képe
ket, meg az öltöző-asztal holmiait, mialatt az öreg taka
rítónő az ágya előtt térdelve imádkozott. — Hej, kis
asszony, — szólalt meg aztán, — ebben az ágyban se 
szeretnék ám rossz íelkiismerettel hálni. — Rajtunk ket
tőnkön kívül még vagy féltuczat kísértet is elférne benne.
— Kérem, meséljen nekem, mondjon el nekem mindent 
a báróról, meg a bárónéról, kedves Tinkerné asszonyság.

Csakhogy Tinkerné bizony nem volt hajlandó bele
menni s czélozva arra, hogy az ágy alvásra való hely, 
meghúzódott a maga sarkában s nemsokára mély horko
lással bizonyította, hogy az ágy czélját fölfogja teljesen. 
Rebekka sokáig nem tudott elaludni. Az új, most meg
nyíló világra gondolt, az ott való siker eshetőségeire s 
sok más egyébre. A gyertya csaknem tövig égett ezalatt 
s a kandalló nehéz fekete árnyékot vetett fölfelé. Párká-
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nyát régi, megdohosodott tarka hímzés borította, az el
halt Lady Crawley munkája; — a párkány fölött a falon 
pedig két fiú arczképe, az egyik az egyetemi hallgatók 
fekete talárjában, a másik piros katona-zubbonyban. Mi
kor Rebekka elaludt, ezt az utóbbit választotta arra, 
hogy róla álmodjék.

Másnap a reggel olyan rózsásan virradt föl, hogy 
még a mogorva Gaunt-utcza is derűsnek látszott tőle. 
Tinkerné fölkelt, a hálótársát is fölébresztette, aztán le
ment, hogy kinyissa az előcsarnok nagy, vaspántos ajta
ját. (Föl is vert vele mindenkit a szomszédban). Ekkor 
lement bérkocsit hívni, mert hisz néhány még ilyen órák
ban is ácsorgóit ott, a kapatosán hazaigyekező urakba 
vetve reményét.

De mivel a kocsi az ilyeneknek számolatlan borra
valóihoz volt szokva, keservesen csalódott ez alkalom
mal, mert a City-be érve, a báró egy fillérrel se adott 
neki többet a szigorúan megszabott viteldíjnál. Lármá
zott persze s mérgesen hajította le a Rebekka ládáját s 
a törvénynyel fenyegetőzött.

A postakocsi ott ácsorgó emberei közül azonban az 
egyik megismerte a bárót s azt mondta a kocsisnak:

— Nem tanácslom, hogy törvény elé vigye. Ez itt 
Crawley báró ám, úgy nézzen rá.

— Igazad van, — szólt közbe a báró helyesléssel, 
— szeretném azt az embert látni, a ki kivasal belőlem 
több pénzt.

— Magam is, — felelt amaz vigyorogva, s ezzel föl
rakta a málhát a nagy postakocsi tetejére.

— Hé, kocsis, tartsa fönn nekem a másik helyet a 
bakon, — kiáltott a báró.

— Igen is, báró úr, — felelt emez, kalapjához 
nyúlva, de magában mérgelődve, mert előbb egy cam- 
bridge-i fiatal úr kérte ezt s az bizonyosan adott volna 
is érte borravalót. Rebekka a nagy kocsinak egyik hátsó 
ülésében foglalt helyet s így indúlt ki a nagy világba.

Minek mondanánk el a kocsizás apró eseményeit? 
Á cambridgei egyetemi hallgató kedvetlenségét, a ki zú
golódva rakta föl öt felsőkabátját a kocsi tetejére, és 
Utóbb a megbékülését, mikor Sharp kisasszonynak ki
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kellett vonulnia a kocsi belsejéből s szintén fölmenni a 
tetőre, mikor aztán az eső ellen a fiatal ember takarta 
be, egészen jókedvre derülve. — Meg aztán az asztmás 
öreg urat, a finomkodó úrnőt, a ki mindenkinek elmondta, 
milyen furcsa neki az, hogy társaskocsin utazzék, mert 
eddig még soha, de soha nem tette. Ilyen hölgy legalább 
egy mindig akad a postakocsiban. (Azaz csak akadt, 
mert hiszen hol vannak most már a postakocsik.) Minek 
követnénk a kocsit nyomról-nyomra, a mint ott haladt 
el a kékes kupoláju Szent Pál-templom mellett, aztán a 
vásártéren, a pénzváltó előtt, a veteményes kertek kö
zött s végre künn a szabad országúton. — A szerző csak 
azért gondol vissza minderre mélabús emlékezéssel, mert 
hiszen maga is járta ezt az utat. Hova is lettek mindazok, 
a kik együtt jártak vele? Hova lett maga az út is? A 
pinczérek, a kocsmák, a hatalmas ökörczímerek, pirosán, 
hidegen? Azoknak a ma még gyermekruhában járó láng
elméknek, kik majd az olvasó gyermekei számára írnak 
regényeket, — ez már ismeretlen hang lesz, ismeretlen 
világ; csak olyan regés, mint Niniveh története. A posta
kocsi lovai csak oly mesébe illő lovak, mint a Buce
phalus! Pedig hogy’ csillogott a szőrük, mikor a lópok- 
róczot levették róluk; hogy legyeztek a farkukkal, mikor 
gőzölgő tomporokkal mentek hazaérve, az istálló felé. 
— De ne kalandozzunk gondolatban messze, hanem 
szálljunk le Queen’s Crawleyben s lássuk, hogy’ folyik 
ott Rebekka élete.

NYOLCZADIK FEJEZET.
Négyszemközt.

Sharp 'Rebekka, Sedley Emília kisasszonynak, 
London, Russel-tér.

Drága, egyetlen Emíliám! Ha tudnád, milyen ve
gyes érzelmekkel írok ma az én legkedvesebb barát
nőmnek! Oh, milyen változás egy nap alatt! Ma elha
gyatott vagyok és örömtelen, tegnap még egy édes test
vér szerető körében voltam, a kit örökké, örökké fogok 
szeretni,
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Nem mondom el, milyen keserves sírás közt töltöt
tem az első éjszakát. Te, kedden ismét örömbe, mulat
ságba mentél, jó anyáddal és hűséges ifjú hősöddel s én 
egész éjjel rád gondoltam, hogy eddig most tánczolsz 
Perkinsék bálján, mint bizonyára a bál királynéja. Engem 
pedig a ti régi kocsitokban elvitt a lovászlegény a báró 
városi házába. Ott a leszálláskor a legdurvább, a legsér
tőbb módon viselkedett, mert hiszen a szegénységet, 
nyomort sértegetni oly hálás dolog. Aztán bementem s 
az éjjelt egy félelmes vén ágyban töltöttem; mellettem 
egy félelmes vénasszony aludt, a ki itt a házra ügyel. 
Egész éjjel be nem hánytam a szememet.

Pitt báró ugyancsak nem olyan ám, a milyennek 
mi képzeltük a bárókat, mikor az iskolában regényeket 
olvastunk. Képzelj el egy öreg, zömök, rövidnyakú, kö
zönséges és nagyon piszkos embert, kopott, tisztátlan 
ruhában, pipával; — s gondold hozzá, hogy az undorító 
vacsorát maga főzi. Falusi tájszólással beszél s rengeteg 
sokat szitkozódott, az öreg asszonyra épp úgy, mint a 
kocsisra, ki a postakocsi állomásáig ott állt. Az utat 
legnagyobbrészt a kocsi tetején tettem meg.

Eleinte ugyan benn adtak helyet, de mikor az eső 
zuhogni kezdett; — hiszed-e ezt? — kiküldtek. Mert a 
kocsi Pitt báró tulajdona s mikor Mudburyban egy fizető 
utas akart fölszállni, de csak úgy, ha benn kaphat ülést, 
azért nekem kellett helyet csinálnom. De a tetőn egy 
cambridgei egyetemi hallgató ült s az nagyon jól vigyá
zott rám, betakarva egybe számos köpenyegei közül.

Ez az úr is, meg a kocsi felügyelője is jól ismerhe
tik a bárót. Úgy beszéltek róla, hogy: a vén zsugori. 
Pénzt soha ajándékba nem ad senkinek (gyűlöletes szo
kás!) s utóbb arra is figyelmeztettek, hogy most azért 
megyünk egyszerre ily lassan, mert a nemrég váltott lo
vak már szintén a báró lovai s az öreg ott ül a bakon 
és lesi, kímélik-e a lovait.

Hanem Mudburyban, a mely a Queen’s Crawley- 
tól négy mérföldnyire fekszik, gyönyörű czímeres, négy
lovas hintó várt bennünket s így a házhoz mégis csak 
urasan értünk el. A kapus-ház pillérein mindenütt a csa
ládi jelvény, a kígyó és galamb van kifaragva. A kapusné
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mély hajlongások közt tárta ki a nehéz vert vaskaput 
(hasonlít egy kicsit az iskolánk kapujához. Brrr!) mire 
a hintó végig gördült a mérföldnyi hosszú fasoron.

— Ez oszt az áleal Mi? — kérdezte a báró. Hat
ezer font ára fa volna itt, ha el akarnám anni! — Ügy 
mondja az alléét, hogy álca; meg úgy ejti ki, hogy el
ánná. Aztán odafordúlt Hodsonhoz, a ki valami csősz
féle lehet, s a kit már Mudburyban bevett a kocsijába; 
s ezzel elkezdtek trágyázásról, földforgatásról, répa- 
bevermelésröl, makkoltatásról beszélni, a miből alig ér
tettem valamit. Aztán sorra szedték az eseményeket, 
hogy a Miles Samut vadorzáson fogták rajta; a Bailey 
Péter meg beadta a derekát és bement lakni a szegé
nyek házába. — „Ügy kölletett neki, — kiáltott közbe a 
báró — apja, öregapja, egész pereputtya csalnak már 
bennünket a birtokon, vagy százötven éve.“ — Azt hi
szem, ez valami szegény bérlő lehet, a ki nem tudott 
fizetni. A báró talán mondhatta volna úgy, hogy kellett 
és nem úgy, hogy kölletett, de hát egy gazdag főúrnak 
nem kell a nyelvtannal annyit törődnie, mint egy sze
gény nevelönönek.

A mint a kocsi ment, a régi fák között, gyönyörű, 
repkényborította templomot láttam csillogó ablakokkal.

— Az a templom is méltóságodé? — kérdeztem.
— Az a! Hogy az ördög vigye el, — felelte. (Csak

hogy tudod, kedvesem, sokkal csúnyább szót használt.) 
Izé, hát Bute hogy’ van? Tudja, lelkem, Butenak az 
öcsémet hívják. Az a neve. B, u, t, e, — úgy írják, de úgy 
is írhatnák, hogy B, u, t, a.

Hodson elnevette magát, de aztán elkomolyodva 
csóválta meg a fejét. — Attól félek, báró úr, hogy jobban 
van. Tegnap már itt kint járt lóháton, a vetés után nézni.

— Az ám, a maga tizede után, az ördög vigye el. 
(Itt megint csúnyább szót mondott.) Hát a pálinka még 
mindig nem ölte meg. Olyan szívós az élete, mint a hogy’ 
is hitták? a Mathuzsálemé.

Hodson megint nevetett. — Az if jurák is itthon van
nak már Bute úréknál a kollégiumból. Ügy elverték 
Scroggins Jancsit, hogy alig tudott a lábára állni

— Elverték? Az én második vadászomat?.
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— Ott járt a papék földjén, — felelte Hodson,— 

mire aztán Pitt báró fogadkozott, hogy bosszút áll s így 
tovább, szóval, az egészből csak az derült ki, hogy a két 
testvér körülbelül annyira szereti egymást, mint az isko
lában a két Scratchley-leány, tudod, a kik mindig vesze
kedtek, meg Boxék; — emlékszel, Mary hányszor föl
pofozta Lujzát?

Ekkor egyszerre két kis parasztgyereket láttunk, a 
kik rozsét szedtek. Hüh! hogy’ ugrott ki Hodson mindjárt 
a báró parancsára. — Utánuk, Hodson! — kiáltotta a 
földesúr, — rakd meg őket, de jól, aztán a dutyiba velük! 
Ne legyen Pitt a nevem, ha el nem ítéltetem őket. — S 
nemsokára hallottuk, hogy pattogott a Hodson ostora a 
kis nyomorúltak hátán. Mikor aztán a báró látta, hogy 
őrizet alatt vannak, nyugodt lélekkel hajtatott tovább.

A ház előtt a cselédség már várt reánk és-----------

Itt hagytam el tegnap este, édesem, mert mikor idáig ér
tem, egyszerre mennydörgő kopogtatás hallatszott az 
ajtómon. S mit gondolsz, ki volt? Pitt báró, hálóköntös
ben hálósipkával. Micsoda alak! Mivel önkéntelenül is 
visszahúzódtam, belépett a szobámba s megragadta a 
gyertyát. — „Tizenegy óra után nem ég gyertya a ház
ban, Bekky kisasszony. Most már csak feküdjék le sö
tétben, szép kis fruska (ennek nevezett), s ha csak azt 
nem kívánja, hogy minden este magam jöjjek el a gyer
tyájáért, tizenegy óránál tovább égve ne hagyja." — Erre 
aztán nevetve mentek el a pinczemesterrel. Gondol
hatod, hogy nem kérek többet az ilyen látogatásból. Este 
aztán szabadon eresztettek két vérebet, melyek nappal 
lánczon vannak, s ezek aztán egész éjjel ugatták a holdat.

A ház ódivatú, esetlen nagy, vöröskő-épület; ma
gas kéményei, padlásablakai az Erzsébet-korabeli ízlést 
mutatják s a főcsarnok nagy kapuja terrasse-re nyílik. 
Öh, kedvesem, ez a nagy előcsarnok igazán épp oly fé
lelmet gerjesztő, mint a milyenekről a regényekben ol
vastunk. A kandalló előtti területre odaállhatna Pinker
ton kisasszony iskolájának a fele s a tűzhelyén egy egész 
ökröt meg lehetne sütni. A falakon mindenütt arczképek 
függnek; Isten tudja, hány nemzedéke a Crawley-aknak,



92 THACKERAY
Az urak közül némelyiknek hosszú szakálla van és rö
vidre nyírt haja, a másiknak szakálla nincs, de a paró
kája annál hosszabb. A hölgyek közül némelyik olyan 
kemény, merev ruhában van, hogy a ruha magától meg
állna a földön. Mint egy bástya! — A fűzőjük rengeteg 
hosszú; míg ellenben vannak aztán olyanok, kiknek meg, 
óh, kedvesem, egyáltalán nincs fűzőjük. — A csarnok 
egyik oldaláról a fekete tölgyfából faragott karfájú, ha
talmas, de komor lépcső vezet föl; a másik oldalon pedig 
szarvas-agancsokkal díszített nagy ajtók nyílnak a bil- 
liárd-szobába, a könyvtárba, a nagy, sárga fogadó-te
rembe, és a reggeliző-szobákba. Elgondolhatod, hogy a 
mogorva szobáknak sem válik előnyére, hogy az ablak
táblák jóformán mindig be vannak téve, s ha itt-ott ki
nyit az ember egyet, s valami fény hatol a szobába, min
dig azt hiszem, most mindjárt megpillantok valami kísér- 
tetet. Hálószoba van legalább húsz; a két növendékem 
körülvezetett a házban s megmutatták azt a nagy ágyat 
is, melyben Erzsébet királyné aludt. A második emeleten 
van a tanuló-szoba, abból egyik felé az én hálószobám 
ajtaja nyílik, a másik oldalon a növendékeimé. Aztán van 
több szobája, külön a legidősebb fiúnak, Pitinek, — 
Crawley úr a czíme, — s a másodiknak is; ennek a neve 
Rawdon; katonatiszt ez is; úgy mint valaki más, és 
most távol van az ezredével. Azt hiszem, ebbe az egy 
házba be lehetne kvártélyozni a Russel-tér összes lakóit.

Félórával azután, hogy megérkeztünk, megszólalt 
az ebédre szóló csengő, s én is lementem a két növendé
kemmel (jelentéktelen, igen vékony kis teremtések; 
nyolcz éves az egyik, a másik tíz). Ebédre a tőled kapott 
édes muszlinruhát vettem föl, (a mi miatt a szobaleányod 
olyan goromba volt hozzám, mert magának szerette 
volna), mert úgy tekintenek, mint családtagot, csak ha 
vendégség van, akkor fogok fönn a szobánkban ebédelni 
a növendékeimmel.

Nos, csöngettek tehát, s mi lesereglettünk a kis 
nappaliba, a hol ilyenkor a méltóságos asszony szokott 
lenni. Ez a második felesége a bárónak, s a leányok az ö 
gyermekei. Egy vaskereskedő leánya s annak idején rop
pant szerencsének tartották a házasságát, Úgy látszik,
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mintha egyszer szép lett volna, de most a szeme mindig 
könnyes; talán az eltűnt szépségét siratja. Halavány, 
vézna, magasvállú asszony, s úgy látszik, nincs szava 
a házban. Ott volt a szobában a mostoha fia is, 
Crawley úr, estélyi öltözetben, oly méltóságteljesen, 
mint egy temetés-rendező. Sápadt, sovány, csúnya és 
szótalan; mellkasa nincs, lába vézna; szénaszínű bajusza 
van és szalmaszínű haja. Tökéletes képemása anyjának, 
Grizeldának, a mint azt az elhalt asszony arczképe nyo
mán megítélhetem.

— Ez itt az új nevelőnő, Crawley úr, — szólt a 
báróné, fölállva s engem kézen fogva.

— Oh! — szólt Crawley úr, a fejét megbillentve, 
aztán beletemetve azt valami röpiratba.

— Remélem jó lesz a leányaimhoz, kisasszony, — 
szólt a báróné és vöröses szeme rögtön tele lett köny- 
nyel.

— Ugyan, mama, már hogyne lenne! — koty- 
tyant bele az egyik kis leány, s én erre rögtön láttam, 
hogy ettől az asszonytól nincs mit tartanom.

E perczben a főlakáj az ebédet jelentette a báróné
nak, s a mint megjelent az ajtónál, feketébe öltözve, me
rev, keményített fodrú ingelöje olyan volt, mintha ez is 
az Erzsébet-korabeli időből maradt volna rá. Erre Lady 
Crawley a mostoha fia karján megindult az ebédlő felé, 
én pedig utána, kézen fogva két növendékemet.

Pitt báró már ott volt egy ezüstkupát tartva. Teljes 
díszben ő is, a mennyiben a posztó-kamáslit levetette s 
rövid, kis görbe lábszárait fekete gyapjú-harisnyában 
mutogatta. — A pohárszék tele volt csillogó régi ezüst
tel; régi billikomok, arany is, ezüst is, tálczák, eczetes 
kancsók, sótartók, akár egy ezüstmíves boltja. Az asz
tal is ezüsttel volt terítve s a pohárszéktől jobbra-balra 
állott a két vöröshajú és kanári-sárga ruhájú inas.

Crawley úr hosszú asztal-áldást mondott, Pitt báró 
meg Ament utána; mire aztán leemelték a tálakról a ne
héz ezüst-borítókat.

— Mi lesz ebédre, Róza? — kérdezte a báró.
— Azt hiszem, Pitt báró, hogy ürühúsleves.
— Potage de mouton a l’Écossaise, — szólt közbe
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a főlakáj komolyan, — azután Mouton aux navets (de 
úgy ejtette ki, hogy muttongavvy) és mellé pommes de 
terre au natúréi és choufleur á l’eau.

— Hát csak ürü az ürü, — szólt a báró, nyelvével 
csettintve. — Izé, Horrocks, mifajta volt ez, a mit le
öltek?

— A feketefejü skót fajtából való, Sir Pitt; kedden 
ölettünk.

— Kinek adtatok el belőle?
— Steelnek küldtük el Mudburybe a két hátsó fer

tályt, Sir Pitt, de azt mondja, hogy az utolsó nagyon fia
tal volt és átkozottól gyapjas, Sir Pitt.

— Adhatok önnek a potage-ból . . . hogy’ . .. is ... 
ah... Blunt kisasszony.

— Pompás erős skót leves, kisasszony, — szólt 
közbe Sir Pitt, — bármilyen nyakatekert franczia nevet 
adjanak is rá.

— Azt hiszem, uram, a jó körökben mindenütt úgy 
szokás ezt az ételt nevezni, a hogy’ én mondtam; — fe
lelt a fia büszkén. S erre a sárga inasok kiosztották a le
vest nehéz, vert ezüst tányérokon. Aztán a „sör vízzel" 
néven nevezhető folyadék került elő, s ebből mi kisasz- 
szonyok is kaptunk egy-egy boros-pohárral. Nem va
gyok szakértő a sörökben, de annyit mondhatok, hogy a 
„sör vízzel" alkotórészei közül a víz a jobbik.

Mialatt a lakomát élveztük, a báró arra is lelt alkal
mat, hogy megkérdezze, hova lett a két ürülapoczka.

— Azt hiszem, azt a cseléd-asztalon ették meg, — 
szólt közbe a báróné szerényen.

— Ott ám, méltóságos asszony, — felelt Horrocks, 
— mer’ iszen alig is vásik a fogunk egyébbe.

Sir Pitt elröhhentette magát, (mert másképp igazán 
nem mondhatom), s aztán folyt a cseléddel való társal
gás tovább, arra térve át, hogy az a Kentből való kis 
fekete malacz már eddig roppant kövér lehet.

— No, meg éppen nem pukkad még, Sir Pitt, — fe
lelt a fölakáj, Horrocks, törhetetlen komolysággal, mire 
aztán a báró is, meg a két kis leány is hahotára fakadtak.

— Crawley kisasszony, Crawley Róza kisasz-
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szony, — szólalt meg a fiatal ember, — az önök nevetése 
igen helytelennek tűnik fel előttem.

— Sohse bántsd, gróf, — gúnyolódott az öreg úr. 
— Szombaton disznóhúst eszünk, ölesd le szombaton, 
Horrocks! Sharp kisasszony imádja a disznóhúst? 
Nem igaz?

Azt hiszem, ennél többre nem is emlékszem az asz
talnál folyt társalgásból. A lakoma végén egy korsó forró 
vizet tettek a báró elé, meg egy üveget; azt hiszem, rum 
volt benne. Horrocks nekem meg a leányoknak egy-egy 
kis pohár bort adott, s a méltóságos asszony számára 
pedig egy nagyobb poharat töltött meg. Mikor aztán mi, 
hölgyek, elhagytuk az ebédlőt, ő méltósága rögtön elő
vette a gyapjufonálból kötött takarót, a min dolgozik, a 
két leány pedig elkezdett máriást játszani egy csomó 
piszkos kártyával. Gyertyánk csak egy volt, az igaz, de 
ez remek, nehéz, régi ezüst gyertyatartóba volt téve. A 
bárónénaik néhány bágyadt kérdése után a közt maradt 
csak választásom, hogy egy kötet prédikáczióból vagy 
egy gabona-törvényt tárgyaló röpiratból olvassak-e.

így ültünk körülbelül egy órahosszat, mikor végre 
lépéseket hallottunk.

— Félre hamar a kártyával, gyerekek, — szólt a 
báróné ijedten; — tegye le Crawley úr könyvét, kisasz- 
szony! — Alig, hogy ezek a parancsok teljesítve voltak, 
belépett Crawley úr maga.

— Kisasszonyok, folytatni fogjuk a tegnapi elmél
kedést, — kezdte, — s mindketten! olvasni fognak egy- 
egy részt, hogy legalább... hogy’ is . . . Short kisasz- 
szony hallhassa, hogyan olvasnak. — S így a szegény 
leányok elkezdtek betűzni egy hosszú, kietlen szent be
szédet, a melyet eredetileg a Chickasaw indián misszió 
egyik embere mondott volt el a liverpooli Bethesda- 
templomban. — Ügy-e, mulatságos esténk volt?

Tízkor esti istentiszteletre gyűlt össze a háznép és 
a cselédség. Pitt báró maga jött be elsőnek, de az arcza 
már csaknem szederjes volt, úgy a fejébe szállt a vér. A 
járása is bizonytalan volt nagyon. Utána jöttek a kanári
színű inasok, a pinczemester, Crawley úr komornyikja, 
még három férfi-cseléd és négy nő. Észrevettem, hogy
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az egyik nagyon föl volt cziczomázva szalagokkal, mi
vel, s azt is, hogy vasvilla-tekinteteket vetett felém, 
miközben térdrezuhant az imádsághoz.

Mikor Crawley úr bevégezte az evangélium-olva* 
sást, meg az elmélkedést, mindnyájan megkaptuk a gyer
tyánkat és aludni mentünk; s ekkor történt aztán, hogy 
Pitt báró olyan módon zavart meg az írásban, mint a 
hogy’ azt már leírtam az én édes, drága Emíliámnak.

Jó éjszakát, angyalom. 1,000.000 csók!
Szombat. Reggel ötkor a kis malacz éktelen visí

tása vert föl. Rózsa és Viola, a két leány már előtte való 
nap bemutattak a malacznak. Voltam velük az istálló
ban, a kutya-ólakban, és a gyümölcsösben, a hol a ker
tész gyümölcsöt szedett, hogy a vásárra küldje. A leá
nyok rettentően kunyoráltak tőle egy fürt melegházi 
szőllőt, de a kertész azt mondta, hogy a világért se te
heti, mert Pitt báró megszámlálta, hány fürt volt az 
üvegházban, és ha egy hiányzik, elcsapja. Erre aztán a 
drága gyermekek tovább mentek, s a karámban elfogtak 
egy csikót; ráültek s lovagolni akartak, de a lovász oda
jött káromkodva és elkergette őket.

Lady Crawley nap-nap mellett köti a gyapjutaka- 
rót, Pitt báró nap-nap mellett be van csípve, s azt hi
szem, a pinczemesterrel poharaznak együtt. Crawley úr 
este prédikácziókat olvas, délelőtt dolgozószobájába 
zárkózik, vagy pedig néha Mudburybe lovagol át, a hol 
hivatalos dolga van; néha meg Squashmoreba, a hol 
szerdán és pénteken a bérlőknek prédikál.

Százezerszer tisztelem drága, édes, jó szüléidét. 
Hát szegény bátyád fölépült már az arrak-puncs után? 
Istenem, Istenem, de csak óvatosaknak is kellene az em
bereknek lenni a puncscsal. Maradok örökkön örökké 
szerető Rebekkád."

Mindent összevetve, talán nem is volt rossz a mi 
kedves Sedley Emíliánkra nézve, hogy elváltak Re- 
bekkától. Igaz, hogy Sharp kisasszony mulatságos te
remtés volt, s a levelében lévő ítéletek meglehetős 
emberismeretről tanúskodnak, ha talán éppen imádság
közben másra is figyelhetett volna, mint a Horrocks- 
leány rikító pántlikáira. Persze, ne feledjük el, hogy a
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hol vagyunk, az a Hiúság Vására, s ez bizony hívságos, 
gonosz egy világ, telve álnoksággal és képmutatással. S 
bár a Hiúság Vásárá-ban az, a ki most itt prédikál önök
nek, nem visel reverendát, hanem csak bohócz-ruhát, 
ugyanolyant, mint a közönsége, mégis, tetszik látni, az 
igazságot ki kell mondani minden körülmények közt, 
akár püspöki kalapot visel az ember, akár pávatollas 
bohócz-süveget; s így aztán az igazsággal együtt sok 
salakot hoz a fölszínre az, a ki elmondja.

Nápolyban voltam tanúja egyszer annak, hogy egy 
ember, a ki egy csomó dologtalan, renyhe ficzkóhoz szó
nokolt a tengerparton, olyan hévbe, tűzbe dolgozta bele 
magát, miközben valami akasztófáravaló embernek a 
gaztetteiről beszélt, hogy a hallgatóságot teljesen magá
val ragadta, s ez magával a poétával együtt szitkokba, 
átkozódásba tört ki a képzeletbeli gazember ellen és a 
bajocchi csak úgy hullott a kalapba.

A párisi kis színházakban nemcsak, hogy a közön
ség kiabál közbe valami aljas cselszövény láttára, hogy: 
„Ah, gredin! Ah, monstre!"; hanem a színészek sok
szor kereken megtagadják, hogy ők bizony nem játsza
nak gazembereket; olyanokat, mint „ces infámes An
glais", vagy valami vad kozákot; s inkább kisebb fize
téssel is beérik, de a színpadon is mint hűséges franczia 
polgárok és honfiak akarnak mutatkozni.

Ezt a két esetet azért mondtam el így egymás 
mellé helyezve, hogy kiki lássa, mennyire nem csupán 
önző érdekből akarja az előadó a gonoszokat is bemu
tatni, hanem azért, mert szíve mélyéből gyűlöli, s mivel 
ezt a gyűlöletet nem bírja lenyelni szó nélkül, utat keres 
ez érzésnek abban, hogy elmondja a maga véleményét 
róluk, lehetőleg erős szavakkal.

Előre is jelzem szíves olvasóimnak, hogy itt bizony 
szövevényes gazságokról és bűnről is lesz szó. Cselszö
vőim nem lesznek lagymatag, vizenyős cselszövők, ezt 
merem ígérni. Csakhogy mindent a maga idején. Békés, 
csendes tájakon haladva, önkéntelen is nyugodt az em
ber. Mi is majd annak idején törünk ki csak. A vihar egy 
mosdótálban képtelenül nevetséges. Ha tehát viharról 
akarunk szólni, várjunk, míg ott leszünk a nyílt tengeren.

Thackeray: Hiúság vására. 1« 7
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Ez a fejezet nagyon szelíd. De a többi... No, de ne vág
junk elébe a dolognak.

S a mint a személyek egymásután a színpadra ke
rülnek, legyen szabad néha le is lépnem onnan s bizal
masan beszélni róluk a hallgatónak. Ha jók és igazak, 
hadd fogjak velük kezet s hadd szeressem őket; ha egy- 
ügyüek, hadd nevessek az olvasó markába, s ha gono
szak és szívtelenek, hadd szidjam őket a legkeményebb 
szavakkal a tisztesség határain belül.

Különben egyik-másik a hallgatóságból még azt ta
lálná hinni, hogy én csúfolom azt a házi istentiszteletet, 
melyet Sharp kisasszony talált oly nevetségesnek; és 
hogy én mosolygok fölháborodás nélkül a tántorgó vén 
Silén, Pitt báró láttára. Mikor pedig a nevetés attól ered, 
a kinek a lelkében nincs tisztelet semmi iránt, kivéve az 
anyagi eredményt, s kinek szeme soha nincs másra irá
nyozva, mint a sikerre; a mi az ilyen emberek világában 
uralkodik, az a Hitetlenség, Reménytelenség, Szeretet- 
lenség. — Támadjunk rájuk, kedves olvasóm, egész 
erőnkkel. Nem egy közülök fényes sikereket arat s még
sem egyéb, mint vagy bolond, vagy csaló; s bizonyára 
a nevetés azért van teremtve, hogy az ilyeneket sújtsuk 
vele.

KILENCZEDIK FEJEZET.
Családi arczképek.

Pitt báró olyan ember volt, a kit minden hajlama 
az alacsony felé vitt az életben. Első házasságát a nemes 
Binkie lord leányával a szülei eszelték ki. Pitt hajlandó
ságának nem volt része benne s így aztán, míg a fele
sége élt, sokszor mondogatta neki, micsoda átkozottól 
érzékeny, kákán is csomót kereső, gőgös, veszekedő te
remtés, s megmondta azt is, hogy ha egyszer a felesége 
meghal, akármi legyen, ha másodszor is ebből a fajtából 
vesz asszonyt. S mikor ő méltósága csakugyan be
hunyta a szemét, Sir Pitt szavának állt s nem főúri nőt 
yett el, hanem Dawson Tamás vaskereskedö Róza leá-
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nyát. Milyen boldog lehetett Róza, hogy ezután Crawley 
bárónénak hívathatta magát!

Soroljuk föl csak boldogsága tényezőit. Először is 
elszakadt Butt Pétertől, egy jóravaló csinos legénytől, a 
ki el akarta venni s a ki erre aztán bújában csempé
szésre, vadorzásra adta magát. Másodszor Róza kényte
len volt összeíharagudni, szakítani minden rokonával, is
merősével, mert hiszen mint Crawley báróné, csak nem 
közlekedhetett velük; hanem viszont az új körből valók 
közül meg ő vele nem akart érintkezni senki, a vasárús- 
leánynyal. Senki. Fuddleston báró három leánya közül 
mindegyik azt remélte, hogy ő lesz Crawley báróné. 
Wapshot báróék szintén nem értették, miért nem az ő 
leányaik közül választott a báró. A megye többi család
jai meg egyszerűen a rangon alul való házasságért orrol- 
tak s nem akartak oda járni. A középosztályról ne szól
junk, azok hadd nehezteljenek névtelenül.

Sir Pitt megmondta, tőle beszélhetnek a mennyit 
tetszik, neki az mindegy. Megvolt a szép Rózája, s mit 
kívánjon egy ember azon fölül, hogy mindenben tetszése 
szerint járhat el? így aztán minden este leitta magát, a 
szép Rózát néha meg-megverte; ha fölment Londonba a 
parlamenti ülésszakra, akkor ott hagyta Hampshireben 
egy árva ismerős nélkül. Még Crawley Bute-né, a pap 
felesége se látogatta; ő ugyan „nem keresi a barátko- 
zást“ egy boltos leányával.

Az egyedüli adomány, a mivel Crawley bárónét a 
természet fölruházta, a rózsás arcza volt meg a fehér 
bőre. Azonban nem lévén szelleme, nézete, érdeke, fog
lalkozása, mulatsága, jelleme, sem olyan lelkiereje és 
kemény, szilaj természete, a milyent a természet néha 
igen együgyü asszonyoknak is juttat, Róza nemsokára 
meglehetősen elvesztette férje fölötti hatalmát. Arczárói 
a rózsák lehervadtak; alakjának fiatalos üdesége oda
lett egypár gyermek születése után s az asszony lassan
ként olyanná vált, mint valami gép; nem nagyobb fon
tosságú, mint az első bárónétól ott maradt nagy zongora. 
Mivel szőke asszony volt, ő is úgy tett, mint a legtöbb 
szőke asszony, a kik mindenáron világos színeket akar
nak viselni, s legtöbbször hanyagúl lógó tengerzöld vagy
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megfakult, fonnyadt égszínkék ruhában lehet látni. A 
gyapjutakarót jóformán szünet nélkül kötötte. Néhány 
év alatt ellátta már ágyterítővei a rengeteg ház vala
mennyi ágyát. Volt egy kis virágos kertje, a melyet úgy
szólván szeretett egy kicsit, de ezen kívül nem látszott, 
hogy bármi iránt is jó, vagy rossz indulattal volna. Ha a 
férje goromba volt hozzá, ezt érzéketlenül fogadta; ha 
megverte, mindannyiszor csendesen sírt. Nem volt elég 
határozott jelleme arra, hogy ivásra adja magát, s így 
csak éldegélt, egész nap sóhajtozva, papucsban és gön
dörítő papirosokba tekert hajjal. Óh, Hiúság Vására! — 
Ha a te hiúságod nem volna, ez a szegény teremtés ró
zsás kedvű leány lehetett volna, s utána szeretett, bol- 1 
dog asszony Butt Péterrel meg a gyermekeivel, valami 
otthonias falusi gazdaságban, meglett volna a méltányos 
mennyiségű öröm, gond, remény, törekvés az életben; 
jaj, de hát a bárói czím meg a négylovas fogat becsesebb 
ám a Hiúság Vásárában a valódi boldogságnál. S azt hi
szik, hogy ha Nyolczadik Henrik, vagy a Kékszakállú 
herczeg ma élne, s tizedik feleség után nézne körül, nem 
kaphatná meg talán a legszebb leányt azok közül, a ki
ket az idei bálokon bemutatnak?

Mint sejthető, a mamájuk egyhangú kedvetlensége 
nem ébresztett iránta a két kis leány szívében valami 
lángoló szeretetet; hanem a cselédek közt annál jobban 
érezték magukat, s még szerencse, hogy a skót kertész
nek jó felesége volt, meg jó gyermekei; így aztán mégis 
volt része a két kisasszonynak egy kis életrevaló társa
ságban, meg egy kis nevelésben, az egyedüliben, a mit 
nyertek, mielőtt Rebekka odajött volna.

Az, hogy nevelőnőt fogadtak, az ifjabb Crawley 
sürgetésére történt. Ez az ember volt szegény mostoha 
anyjának egyetlen védelmezője és barátja s az egyetlen, 
a ki iránt a szegény asszony valami gyönge ragaszkodást 
érzett a leányain kívül. A fiatal Crawley ugyanis egészen 
az anyja családjára ütött s igen udvarias, tisztességtudó 
úriember volt mindenkor. Mikor hazajött Oxfordból az 
egyetemről, újjá szervezte a cselédséget, kik közt a fe
gyelem nagyon meglazúlt már; atyjának ugyan elle
nére volt ez, de nagyon tartott a fiától. A fiatal Pitt olyan
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merevségig menő módon illedelmes volt, hogy talán in
kább éhen hal, semhogy fehér nyakkendő nélkül üljön az 
ebédhez. Mikor hazatérése után néhány napra Horrocks 
a kezében hozott neki egy levelet és nem tálczára téve, 
Pitt olyan tekintettel sújtotta s olyan metsző szavakkal 
utasította rendre, hogy a pinczemester azóta is mindig 
félt tőle. Meghajolt előtte lassanként az egész ház. Ha 
Pitt otthon volt, a báróné korábban szedte ki a hajából 
a papirosokat; az öreg báró nem jött be a szobába csiz
mástul. Ha megrögzött szokásairól nem tett is le, de fia 
jelenlétében sohasem ivott rumot; a szolgákkal tisztessé
gesen beszélt s ottbenn a cseléd-ebédlőben megvitatták 
azt is, hogy a báró sohase szidja meg a feleségét egy 
szóval se, ha a fia ott van.

Pitt volt az, a ki behozta azt a szokást, hogy a 
pinczemester a bárónénak jelentse, ha tálalva van, vala
mint azt is, hogy Lady Crawley az ő karján menjen be 
az ebédlőbe. Beszélni ritkán beszélt a mostoha anyjával, 
de ha tette, úgy mindig a legmélyebb tisztelettel. Ha 
pedig látta, hogy ki akar menni a szobából, azonnal föl
kelt, a legszertartásosabban tárta ki az ajtót s úriasan 
hajolt meg a báróné előtt.

Mikor Pitt még Etonban volt a középiskolában, a 
fiúk Crawley kisasszonynak csúfolták és sajnálattal kell 
hozzátennem, hogy Rawdon, az öcscse, sokszor meg
verte. De Pitt, noha valami rendkívüli tehetségnek nem 
lehetett mondani, ernyedetlen szorgalommal pótolta azt, 
a mi a természeti adományokból hiányzott, s nyolcz esz
tendő alatt egyetlen egyszer sem kapott büntetést, már 
Pedig Etonban azt tartják a fiúk, hogy a ki csak nem an
gyal, ki nem kerülheti.

Az egyetemen természetesen igen szépen futotta 
meg a pályáját. Itt készült a nyilvános életre, melybe 
nagybátyja, lord Binkie akarta bevezetni; ezért tanulmá
nyozta Pitt nagy szorgalommal az ókori és az újabb szó
nokokat s ezért jelentkezett szólásra minduntalanúl az 
egyetem vita-estéin.

De noha a szóbősége nagy volt, s bár aránylag kis 
hangját nagy méltósággal tudta hordozni a maga nagy 
gyönyörűségére; s végre, bár sohasem hangoztatott
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olyan elvet vagy nézetet, a mely ne lett volna megköve
sedett és megszentelt a maga régiségében, (mindig egy- 
egy latin idézettel támogatta persze), azért, tudja Isten, 
mégse volt igazi sikere soha; nem, még középszerű volta 
ellenére sem, a mely pedig már maga is biztosíthatja a 
sikert bárki számára. Még a költemény-pályázaton sem 
nyerte el a díjat, pedig ezt minden társa biztosra vette.

Mikor az egyetemet elvégezte, akkor lord Binkie 
magántitkára lett, majd attachévá nevezték ki Német
országba a pumpernickel-i követséghez. Az állást igen 
méltóan töltötte be s hazajőve, a külügyminiszternek fon
tos csomagokat hozott, melyekben strassburgi libamáj
pástétom rejlett. Mivel azonban tíz év múlva is attaché 
volt még, (évekkel azután, hogy lord Binkie meghalt), 
kezdte az előmenetelt lassúnak találni; lemondott tehát 
a diplomácziai pályáról s falusi földesúrrá alakult át.

Angliába hazatérve, a malátáról szóló röpiratát 
adta ki, (mert mint becsvágyó ember, szeretett folyton a 
nyilvánosság előtt lenni), majd a négerek fölszabadítása 
dolgában játszott szerepet. Majd politikával, vallási kér
désekkel kezdett foglalkozni, s ha már a parlamenti ülés
szak alatt nem volt oka Londonban lenni, legalább má
jusban mindig följárt a vallási gyűlésekre. Otthon, a vi
déken, a hatóságnak is tagja volt, s tevékeny látogatója 
és szónoka azoknak a helyeknek, hol az emberek nála 
nélkül a vallási oktatásnak hijjával lettek volna. Azt be
szélték, hogy udvarol lord Southdown harmadik leányá
nak, Sheepshanks Janka grófnőnek. Ennek a testvér- 
nénje, Emilia, volt a szerzője több remek valláserkölcsi 
iratnak; ezek közt volt: „A viharban tévelygő tengerész 
igaz iránytűje" és „Az utczasarki gyümölcsárúsnő lelki 
hányattatása és diadala".

Rebekka nem túlzott, mikor Pitt foglalkozásáról 
beszélt. Csakugyan úgy töltötte az időt teljesen, ö ka- 
patta rá a cselédséget a vallási szertartásra, sőt az aty
ját is, (a ki legjobban rászolgált). Érdeklődött egy fele- 
kezeten kívüli körnek az imaházban tartott összejövete
lei iránt, nagy megbotránkozására pap nagybátyjának, s 
következésképp az atyjának meg nagy gyönyörűségére, 
a ki mi több, maga is elment oda néhányszor, Ennek
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persze mennydörgő prédikácziók lettek az eredményei, 
melyekkel Crawley Bute a bátyját akarta összezúzni; a 
mennyköveket egyenesen a báró góth, csúcsíves hátú 
padja felé sújtva; a mi azonban nem okozott kárt Sir 
Fittben, lévén ez mély álomba merülve, alighogy a pad
jába beleült.

Crawley, a fiatalabbik, komolyan rajta volt, a nem
zet és a keresztény egyház javáért, hogy atyja minél 
hamarabb átengedje a parlamentben elfoglalt helyét ö 
neki; az apa azonban ezt mindeddig kereken megtagadta; 
arra pedig mind a ketten elég okosak voltak, hogy le ne 
mondjanak arról az ezerötszáz fontról, melyet nekik 
Queen’s Crawley másik képviselősége jövedelmezett. 
(Ezt az állást most éppen valami Quadroon nevű úr töl
tötte be, a kinek a rabszolgákat illető törvényjavaslat 
dolgában szabad kezet engedtek.) Mert hát bizony a csa
ládi birtok meg volt egy kicsit terhelve, s a községből 
beszedett pénznek mindig volt helye.

A birtok máig sem heverte ki teljesen azt a súlyos 
pénzbírságot, melyet Walpole bárónak kellett fizetnie 
annak idején a zsineg- és pecsétviasz-osztályban elkö
vetett sikkasztásain. Walpole báró víg czimbora volt; 
szerette a pénzt megkaparítani is, de elkölteni is, („alieni 
appetens, sui profusus", mint Crawley úr szokta megje
gyezni mély sóhajtással); s ezt a Walpole bárót az egész 
községben mindenki szerette azért az állandó vendég
szeretetért és állandó részegeskedéséért, a mi Queen’s 
Crawleyt jellemezte. Ezidöben a pinczék tele voltak bur
gundi borokkal, a kutya-ólak remek vadászebekkel, az is
tállók pedig pompás hátaslovakkal; most azonban, Pitt 
báró idejében, a mi ló volt is, azt igába fogták, szántani 
vitték, vagy a postakocsiban használták ki, s az a né
gyes fogat is, melyen Sharp kisasszonyt ide hozták, 
ezekből a postakocsiban használtakból került ki, mert 
Sir Pitt, akármilyen nagy paraszt volt is máskülönben, 
otthon iszonyúan őrizte a tekintélyét, s jóformán mindig 
négy lovon járt; ebédre ugyan főtt juh-húst evett, de azt 
három inas szolgálta fel.

Ha a puszta szűkmarkúság gazdaggá tehetne egy 
embert, akkor Pitt bárónak már igen vagyonosnak kel-
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lett volna lennie; s ha talán ügyvédnek teremti az Isten 
vidéki városban, s nem ruházza föl semmi más javada
lommal az eszén kívül, úgy bizonyára jól tudta volna azt 
az észt használni arra, hogy befolyása legyen. De hát, 
szerencsétlenségére, előkelő neve volt és nagy, de zilált 
birtoka, s ez a két dolog inkább hátráltatta, mintsem se
gítette a dolgaiban. A pörösködés valóságos szenvedély 
volt nála s évenként több ezer fontjába került, s mivel, 
mint mondani szokta, volt annyi esze, hogy ne engedje 
magát rászedni egyetlen egy embertől, hagyta, hogy 
nem egy, hanem tizenkettő folytasson valódi rablógazda
ságot, s ezekre aztán valamennyire egyformán gyana
kodott. Mint gazda és földesúr olyan keményen számon 
tartott mindent, hogy másfajta bérlőt, mint tönkrement 
embereket, nem is igen talált; földművesnek meg olyan 
volt, hogy még a magot is sajnálta a földtől; a mire 
persze aztán a bosszúálló természet meg a termést saj
nálta tőle. Spekulált minden képzelhető módon; bányá
kat műveltetett, csatorna-részvényeket vásárolt, lovakat 
adott bérbe; élelmiszereket szállított a kormánynak s az 
egész megyében nem volt nála elfoglaltabb ember és 
elöljáró. Mivel sajnálta a tisztességes fizetést valami 
jóravaló felügyelőtől a kőfejtőiben, gránitbányáiban, 
megvolt az az elégtétele, hogy négy munkavezető meg
szökött s egész kis vagyont vitt magával Amerikába. 
Kellő felügyelet hiányában a szénbányái tele lettek víz
zel; a kormány fölbontotta a szerződést, mert a báró zsu
goriságból romlott húst szállított, a mi pedig a bérbe
adott lovait illeti, azokra nézve minden kocsi-vállalkozó 
tudta, hogy a bárónak több lova pusztái el, mint bárki 
másnak, mert olyan olcsó, selejtes lovakat vesz, s azo
kat is igen mostohán táplálja. Természetére nézve barát
kozó volt, s cseppet sem büszke; mi több, talán voltaképp 
jobban is szerette valami bérlőjének, lókupeczének a 
társaságát, mint a nagyurakét. Nem úgy, mint fia, a 
„lord", a hogy’ csúfolni szokta. Az öreg báró szeretett 
inni, szabad szájjal beszélni, ingerkedni a bérlők leányai
val. Arra nem volt eset, hogy valaha csak egy shillinget 
is ajándékozott volna valakinek, vagy hogy bárkivel is 
jót tett volna, hanem jókedvű, czimboráskodó modora, az
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volt s meg tudta tenni, hogy ma még eladomázzék és el- 
koczintgasson azzal a bérlővel, a kinél holnap árverez- 
tetett, vagy hogy jókedvűen szóba álljon egy vadorzó
val, másnap azonban lecsukassa.

A nők iránt érzett udvariasságára már Rebekka is 
tett megjegyzést; összevéve pedig annyit mondhatunk 
el, hogy Anglia egész fő- és köznemesi, valamint pol
gári osztályában nem volt még egy ilyen agyafúrt, ala
csonylelkű, önző, hóbortos, rosszhírű vén ember. A Pitt 
báró czéklavörös keze előbb ott volt mindenkinek a zse
bében, mint a magáéban, s mi, a kik bámúlói vagyunk 
az angol főúri osztálynak, fájdalommal valljuk be, hogy 
ennyi rossz tulajdonság mind együtt volt egy olyan em
berben, a kinek neve az udvari Vezérkönyvben is ott ta
lálható.

Hogy a fiatal Crawley úgy a kezében tartotta az 
atyját, annak részint az is volt az oka, hogy az öreg úr 
jókora összeggel tartozott a fiának; majdnem az egész 
anyai részszel. Megfizetni azonban nem igen volt kedve. 
Minthogy egyáltalán legyőzhetetlen iszonyat volt benne 
a fizetés iránt. Az adósságai lefizetésére mindig kénysze
ríteni kellett. Sharp Rebekka (a kiről nemsokára meg
tudjuk, milyen mély bepillantást nyert a családi ügyekbe) 
eltalálta, hogy a nemes bárónak évenként az adósság
törlesztése is több ezer fontját emészti föl. De hát a báró
nak kaján öröme telt abban, ha a szegény nyomorult hi
telezőket megvárakoztatta, s a port törvényszéktől tör
vényszékhez hurczolta, folyton újabb elnapolást csikarva 
ki. Sokszor mondta, hogy miért lenne az ember kép
viselő, ha még az adósságait is meg kellene fizetnie? S 
ily értelemben, törvényhozói mivolta csakugyan hasz
nos is volt saját magára nézve.

Óh, hiúság vására! Itt van egy ember, a ki helye
sen írni nem tudott, olvasni nem szeretett; s a kiben 
megvolt egy közönséges parasztnak a modortalansági 
és ravaszsága; a kinek nem volt ízlése, kedvtelése, nem 
érzett megindúlást soha, hanem érzéketlen volt és aljas; 
— s mégis, volt rangja, nagy állása, hatalma is, zászlós 
úr volt s az állam egyik oszlopa, megyéjében az igaz
ságszolgáltatás feje, a ki aranyozott hintóbán járt. Mi-
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niszterek, államférfiak keresték a barátságát s a hiúság 
vásárában nagyobb volt a tekintélye, mint a legragyo
góbb lángésznek s a legtisztább erénynek.

Pitt bárónak .volt egy hajadon mostohatestvére. 
Anyjának vagyona mind erre szállott s noha a báró több 
ízben megajánlotta, hogy kölcsön veszi a pénzt s be- 
tábláztatja a birtokára, az öreg kisasszony nem fogadta 
el az ajánlatot s jobbnak tartotta a pénzt értékpapírok
ban helyezni el. Azt azonban jelezte néha, hogy annak 
idején a vagyonát Pitt báró kisebbik fia, meg Crawley 
Bute családja között fogja megosztani s egyszer-kétszer 
ki is fizette Crawley Rawdon adósságait, ennek egye
temi s később katonai évei alatt. Mindennek következ
tében az öreg kisasszonyt nagy tiszteletben tartották, 
a mikor csak Queen’s Crawleyba ment, mert a bankár
jánál olyan mérleg volt kimutatható a javára, hogy az 
tisztelt és szeretett rokonná tette volna mindenütt.

Hej, micsoda méltóságot is ruház az ilyen bank
mérleg egy öreg nénire! Milyen elnézéssel vagyunk hi
bái iránt, ha rokonunk az illető (s adja Isten, hogy az 
olvasónak is legyen ilyen rokona egész csapat); milyen 
„kedves, jólelkű öreg dámá“-nak tartjuk és nevezzük. 
Mikor meglátogat bennünket, hogy’ igyekszünk alkalmat 
találni, hogy barátainknak tudtára adhassuk a néni va
gyoni helyzetét. Azt mondjuk (és igazat beszélünk), „hej, 
de szeretném Mac Whirter kisasszony aláírását egy öt
ezer fontos bankutalványon. „Hiszen meg se érezné'* 
mondja rá a feleséged; te magad pedig könnyed ha
nyagsággal veted oda a szót, hogy igen, anyai nagyné- 
néd, mikor valaki azt kérdezi, hogy talán rokonotok az 
öreg kisasszony. A feleséged lépten-nyomon küldözget 
neki apró kis ajándékokat, szeretetének tanúidéit; kis 
leányaid szünetlenűl böködik számára a tálczakendöket, 
kanapé-vánkosokat. Milyen barátságosra befűtteted a szo
báját, mikor várjátok, noha a feleséged maga fütetlen 
szobában fűzi be magát, a vendéget várva. Mialatt nála
tok van, a ház olyan kedélyes, meleg, világos, ünnepies, 
hogy magad is alig ismersz rá. Te magad, kedves bará
tom, elfeleded, vagy letagadod, hogy valaha is aludtál



HIÚSÁG VÁSÁRA 107

délutánonként, s hirtelen szenvedélyesen megszereted a 
pikétet, vagy whistezést, noha csodálatosképen mindig 
vesztesz. Aztán micsoda pompás ebédek járják nálatok! 
Nyulak a páczban, vesepecsenyék a jégen, mielőtt meg
érkeznék a vendég. A fűszeresed édes borokat szállít, a 
czukrász fagylaltokat. A cselédekre is jó nap derűi; 
hogy-hogyinem, a sör erősebb lett hirtelen, mialatt a 
néni’kövér kocsisa is ott eszik a tieitekkel; teát, czukrot 
nem csuktok el, mióta az ö szobaleánya is a gyerekszo
bában uzsonnái a te gyerekeid dadájával meg az apró
sággal. — Igaz, vagy nem? A középosztályhoz fölebbe- 
zek. Mindig így vagyunk. Bár nekem magamnak is lenne 
egy ilyen nagynéném, — egy ilyen fogatot tartó, immár 
parókás, de azért hajadon nagynéném, — óh, milyen 
gyönyörű könyvjegyzékeket, berlini pamutkendőket csi
nálnának neki a kis lányaim; s Júliám meg én, milyen 
kényelmes otthont teremtenénk neki! óh szép ábránd! 
Óh, bohó álom!

TIZEDIK FEJEZET.
Sharp kisasszony térfoglalása.

Mivel pedig az a család, a melynek arczképeit az 
előbbiekben vázoltuk, körébe fogadta Rebekkát, termé
szetes, hogy a leánynak az vált kötelességévé, hogy, 
mint maga is mondta, kellemessé tegye magát jóltevőire 
nézve s tőle ielhetőleg kinyerje a bizalmukat. Van-e, a 
ki ezt a törekvést ne méltányolná egy szegény, védtelen 
árvánál s ha talán az önzésnek némi árnya belevegyük 
is, ki tagadná, hogy ez is menthető volt az ő életében. 
„Egyedül állok a világban, — gondolta el, — nem tá- 
maszkodhatom senkire, csak saját magamra. S míg az 
a jelentéktelen kis fehér-piros arczú baba, Emilia, a ki
nek félannyi esze sincs, mint nekem, az építhet arra, 
hogy van tízezer fontnyi vagyona s kényelmes otthona, 
addig én, (pedig a termetem is szebb, mint az övé), bi
zony csak úgy mehetek előre, ha mindent magam küz
dők ki. Csak a magam eszében bízhatom. Jól van, lás-
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sük, vajon ez nem fog-e annyira megsegíteni, hogy meg
mutathassam Emilia kisaszonynak, melyikünk ér többet. 
Nem mintha rosszakarattal volnék szegényke iránt, 
hiszen ki lenne hozzá rossz indulattal, mikor nem sok 
vizet zavar s olyan, mint a falat kenyér; — csakhogy 
mégis remek lesz az azért, mikor fölébe kerülök majd 
egyszer; — no és szeretném tudni, miért is ne kerülhet
nék?" — Ne botránkozzunk meg túlságosan sem azon, 
hogy így tervezgette a jövőt, sem azon, hogy a jövőről 
rajzolt képekből sohasem hiányzott egy alak: a férj. Még 
pedig az a főalak volt. Mert hát tudnak-e a leányok ál
mokat szőni az ilyen alak nélkül? Es a kedves mamáik 
is ugyan mi egyébről gondolkoznak? — Nekem kell a 
saját mamámnak lennem! — gondolta Rebekka, nem 
minden szorongás és kétség nélkül, mert akarta vagy 
nem, a Sedley József-féle terv kudarcza mindig előtte 
állott...

így azt gondolta, első lépés gyanánt legjobb lesz, 
ha helyzetét minél kényelmesebbé és biztosabbá teszi a 
családban s megbarátkozik mindenkivel, a kinek befo
lyása lehetne az ő jóvoltára akár jó, akár rossz irányban.

Mivel a báróné nem volt ezek közűi való s mivel, 
még hozzá olyan egykedvű, olyan tetterő nélkül való 
asszony volt szegény, hogy a saját házában sem füg
gött tőle semmi, Rebekka csakhamar megneszelte, hogy 
a báróné jóakaratáért nem szükség magát nagyon törnie; 
sőt, hogy benne valami határozott érzést kelteni is egy
szerűen lehetetlen. — Rét tanítványa előtt úgy beszélt 
róla, hogy „a szegény mama"; — és, noha a hideg tisz
teletnek minden jelével adózott neki, de azért a kikre 
valóban figyelmet fordított, azok a család többi tagjai 
voltak.

A két kis leánynyal, a kiknek tetszését tökéletesen 
megnyerte, igen könnyen elbánt s az egész módszer abból 
állott, hogy mennél kevesebbet akarta az ifjú elméket 
gyötrelmes tanulással sanyargatni, hanem annál jobban 
szabadjára engedte mindkettőt arra nézve, hogy önma
gukat neveljék, mert hát végre is mi hathatósabb az ön
oktatásnál a haladásra nézve? A nagyobbik leány sze
rette a könyveket, a Queen’s Crawley-i régi könyvtár-
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ban pedig garmadával volt a tizennyolczadik századbeli 
könnyebb irodalom, mind az angol, mind a franczia (a 
zsineges és pecsétviaszos Crawley vásárolta össze 
annak idején, mikor a sutba került és óriásilag unatko
zott), s mivel a könyves polczo'k kincseit senki sem boly
gatta rajtuk kívül, így Rebekka ugyancsak sokféle isme
rethez tudta hozzájuttatni Crawley Róza kisasszonyt.

Ily módon aztán így kettesben sok élvezetes órát 
töltöttek el a könyvek közt. Rezükbe került például 
Smollett, a ki úgy látszik, abban az egy történelmi mun
kájában, a mely a Hume angol történelmét egészítette 
ki, teljesen kiadta minden komoly erkölcsösségét, no 
mert a regényeinek aztán annál kevesebb maradt ebből. 
Olvasgatták az elmés Fieldinget, a kellemes és merész 
képzeletű ifjabb Crébillont, kit a mi halhatatlan költőnk, 
Gray is bámult; — és végre az egyetemes tehetségű Vol
takét. Egyszer, mikor Crawley úr azt kérdezte, mi az, 
a mit olvasnak, Rebeka nyugodtan felelte; „Smollett!“ 
— „Ah, Smolett** — kiáltott föl Crawley úr elégedetten. 
„Az ő munkája egyhangúbb, mint Hume-é, de legalább 
nem oly veszedelmes. Ügy-e, történetet olvasnak? 
„Történetet** — felelt Rózsa kisasszony, bölcsen elhall
gatva, hogy az a történet egy kalandos regényhős törté
nete volt. — Egy más alkalommal meg Crawley úr azt 
látta, hogy a húga franczia színdarabot olvas. Mikor 
azonban ezen az elvárható fokig fölháborodott, Rebekka 
meggyőzte, hogy ez a társalgási nyelv elsajátítása miatt 
szükséges. Crawley úr ebbe aztán belenyugodott. Mint 
diplomata, nagyon büszke volt arra, (mert hiszen a vi
lági hívságokból még belé is szőrűit valami), hogy fran- 
cziáúl olyan jól beszél s nem maradt közömbös az iránt, 
hogy Rebekka lépten-nyomon dicsérte a franczia be
szédjéért.

A kisebbik leány, Viola, egészen más természetű 
volt, mint a nénje; mert ez meg azt tartotta a legérdeke
sebb titoknak, hogy hova rakják a tyúkok a tojást, azok 
a tyúkok, a melyekét senki se tudta megtalálni. Viola 
kisaszony le tudta szedni a legelrejtettebb madárfészkek
ből is a pettyes tojásokat s mivel a csikók közül meg a 
legrúgósabbra is rá mert ülni, ö volt a kedveltje nemcsak
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az atyjának, hanem a kocsisoknak is. A szakácsáénak 
meg egyben a szemeíénye is volt, de a réme is, mert 
akárhova rejtették is a befőttes üvegeket, Viola mindig 
rájött. A néniével jóformán örökké harczban álltak, de 
azért Sharp kisasszony, ha neszét vette is az ilyen vil
longásoknak, sohasem szaladt a bárónéhoz árulkodni, 
mert tudta, hogy az tüstént elmondta volna vagy a báró
nak, vagy, mi több, Crawley úrnak, hanem megígérte, 
hogy senkinek sem szól, ha Viola jó kis leány lesz és 
szeretni fogja a nevelőnőjét.

A fiatal Crawleyval szemben Rebekka tisztelettel
jes volt és szófogadó. Egy-egy tekervényesebb franczia 
mondatra nézve a tanácsát is kikérte; bevallotta, hogy 
ezt vagy amazt néha nem érti, noha édes anyja franczia 
születésű volt s ilyenkor aztán annál nagyobb volt a 
Crawley úr diadala. S nemcsak a könnyebb irodalomban 
segítette tanácscsal Rebekkát, hanem a komolyabb ol
vasmányokat is ö válogatta ki a leány számára s a saját 
komoly társalgását javarészt is nemsokára leginkább 
Rebekkához intézte. Ez mód nélkül bámúlta Crawleynak 
a Quashimaboo-Segítö-Egyesűlet érdekében kiadott röp- 
iratát; — érdeklődött a malátáról szóló munka iránt is; 
— no, a mi meg aztán a Crawley úr prédikáczióit illeti, 
azok nem egyszer a könnyekig meghatották Rebekkát. 
E könnyeket a világért le nem törülte volna a leány, ha
nem megőrizte a szeme sarkában addig, míg a szertar
tás végével oda nem ment Crawleyhoz e szókkal: — 
Nagyon, nagyon köszönöm, uram! — Elnyomott sóhaj
tásában s égre emelt tekintetében volt valami oly meg
ható, hogy Crawley úr néha még egy kézszorításig is le
ereszkedett a láttára. „Hiába, gondolta magában a test- 
vérség vallásának arisztokrata érzésű papja, a származás, 
a származás! Lám, Sharp kisasszonyt meg tudom indí
tani, míg a többiek érzéketlenül ülnek itt. Túlságosan 
finom és magas nekik, a mit tőlem hallanak. Jobban le 
kell hozzájuk ereszkednem. De ez a leány érti. Hja, 
Montmorency-leány volt az anyja!

S csakugyan, úgy látszik, hogy Sharp kisasszony 
anyai részről ebből a nagynevű családból eredt. De azt 
természetesen nem emlegette, hogy anyja a színpadon
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tánczolt, mert ez botránkoztató lett volna a szigorú 
erkölcsű Crawley szemében. Mert az, hogy szegény volt, 
magyarázatát lelte a sok előkelő emigráns hasonló sor
sában, a kiket a forradalom mind koldússá tett. Rebekka 
alig volt néhány hónapja Crawley-éknál, s máris el tu
dotthitetni velők több érdekes történetet nagynevű ősei 
életéből. Crawley úr többet ezek közűi nyomtatásban is 
megtalált a D’Hozier történelmi szótárában, mikor a 
könyvtárban olvasgatott s ily módon még szilárdabban 
hitte Rebekka előkelő származását. De hát vajon azt je
lentette volna az ilyen ellenőrzés, kutatás, hogy Crawley 
úr érdeklődött a leány iránt? — Dehogy! Legfölebb csak 
barátilag. Hiszen mondtuk, hogy Lord Southdown leá
nyának udvarolt.

Néha kérdőre vonta Rebekkát azért, hogy ez mal
mozott az öreg báróval, s ilyenkor elmondta a leánynak, 
hogy ez nyerekedéssel járó, istentelen mulatság s jobb 
volna, ha ilyenek helyett inkább olyasmivel foglalkoznék, 
mint az: Igaz Alázatosság Útja és a Lelki Kincstár 
Gyöngyszemei; de Sharp kisasszony azt vetette ellen 
mentségül, hogy annak idején édes anyja gyakran ját
szotta ezt Trictrac gróffal, meg Du Cornet apáttal s ily 
módon Rebekka sok minden más mulatságra is talált 
magának mentséget. De a kis nevelőnő nemcsak a mal- 
mozássai volt hasznára a gazdájának, hanem sokféle 
más módon is. Lankadatlan türelemmel olvasta végig a 
pöriratokát; ajánlkozott a levelei lemásolására s ilyenkor 
a báró helyesírását is hasonlóbbá tette a közszokás kö
veteléseihez. Fokról-fokra mindig jobban és jobban ér
deklődött a birtok minden részlete, a gazdaság minden 
dolga iránt s nemsokára úgy megnyerte a báró bizalmát, 
hogy ez el sem indúlt volna reggeli utáni sétájára a nél
kül, hogy Rebekka vele lett volna (no és természetesen 
a két kis leány is ott volt) s ilyenkor aztán Rebekka is 
hozzá adta a maga tanácsát a fák nyesésének, lovak 
jártatásának kérdéséhez. Egy év sem telt bele, s az 
ebédnél a társalgás már nem Horrocks és a báró, hanem 
Rebekka és a báró között folyt. Ha a fiatal Crawley távol 
volt hazulról, Rebekka jóformán asszony volt a házban; 
de azért az elnyert új méltóság birtokában is igen tapin-
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tatosan és szerényein viselkedett, hogy a konyha és is
tálló nagyhatalmait meg ne bántsa. Egészen más leány 
volt most, mint akkor, midőn még olyan gőgös, zárkó- 
zot, emberkerűl'ő, elégedetlen leánynak láttuk s ez a 
nagy lelki változás mindenesetre nagy belátásra vallott; 
— mert vagy a javúlás őszinte vágya okozta, vagy va
lami nagy lelkierővel fölvett terv. Hogy a szív paran
csolta-e Rebekkának mindezt, vagy sem, az csak az 
alábbiakból fog kiderülni. Az éveken át tartó, folytonos 
képmutatás rendszere voltakép nem olyan, a melyet egy 
huszonegy éves fiatal teremtés sikeresen követhet, de 
hát viszont azt is tudjuk, hogy Rebekkát élete és tapasz
talása sokkal idősebbé tették, mint a milyen idős való
ban lett volna.

A Crawley-ház két fia olyan volt, mint a légsúly- 
mérő házacska két alakja, egy úr, meg az asszony, vagy 
az egyik látható, vagy a másik, de ketten együtt soha, 
őszintén ki nem állhatták egymást, sőt Rawdon, a dra- 
gonyos tiszt, átvitte ezt az egész otthonra is s képpel se 
fordúlt Queen’s Crawley felé máskor, csak akkor, ha 
nagynénje volt ott évenként egyszer.

Az öreg kisasszony legtiszteletreméltóbb vonását, 
a gazdagságot, már említettük. Hetvenezer font sterling 
volt a vagyona, Rawdon pedig a kedveltje, úgy, hogy 
már jóformán örökbe is fogadta. A nagyobbik fiú sehogy- 
sem volt ínyére, mert roppant máiénak tartotta. Viszont 
Pitt meg volt győződve, hogy nagynénje gyarló, ve
szendő lélek s hogy a mi a saját öcscsét illeti, a jövő 
életben annak sem igen lesznek jobb kilátásai. — Nagy- 
nénénk tele van világi hívságokkal — mondotta Pitt 
sokszor; — és a világi dolgok szeretetével; — hisz lám, 
francziákkal és istentagadókkal barátkozik. Borzadva 
gondolok arra a rettentő, rettentő sorsra, a mi reá vár s 
arra, hogy most is, sírja szélén állva, úgy ragaszkodik a 
világ örömeihez, könnyelműségében. — Tény, hogy az 
öreg kisasszony elannyira nem kért a Pitt szent beszé
deiből, hogy az ő ottléte alatt teljesen abbamaradtak a 
családi istentiszteletek.

— Izé, Pitt, — szólalt meg az öreg báró, — tedd 
sutba a szent könyveidet, míg a nőnétek itt lesz, mert
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megizente, hogy az ő természete ugyan be nem veszi 
azt a sok szenteskedést.

— De a cselédek, uram!
— Akasszák föl őket! — káromkodta el magát a 

báró, a mire a fia aztán meg volt győződve, hogy az 
istentiszteletek híjján sokkal nagyobb romlás is érheti a 
cselédeket ennél.

— De a teremtésit, — felelt az öreg úr az új ellen
vetésekre, — azt tán csak nem engeded, hogy miattad 
az egész család elessék az évi háromezer fonttól?

— Mit ér a pénz a lélek üdvössége nélkül?
— Kivált ha az a pénz nem a te markodat üti, 

úgy-e? — vágott vissza az öreg úr és bizony, mi tagadás 
benne, ez egyszer fején találta a szöget.

Az igaz azonban, hogy az öreg Crawley kisasszony 
messze is esett ám minden istenességtől. A legurasabb 
soron, Park Laneben, pompás kis háza volt s mivel lon
doni tartózkodása alatt ételből, italból sokkal jobban ki
vette a részét, mint tán kellett volna, nyárra aztán Chel- 
tenhambe meg Harrowgate-be zarándokolt a gyógyvize
ket inni. Nem volt nála vendégszeretőbb, jobb kedvű 
vén lány egész Londonban. Szerette emlegetni, milyen 
nagy szépség volt a maga idejében, (mint a hogy hallo
másunk szerint minden öregasszony ritka szépség volt.) 
S az is volt egyszersmind, a mit ez a kor bel esprit-nék 
nevezett, meggyőződésére nézve pedig hallatlanul radi
kális. Egy ideig Francziaországban tartózkodott, (úgy 
hírlett, hogy Saint Justért rajongott is, bár reménytele
nül) s visszatérte után is mindig megőrizte hűségét a 
franczia regények, a franczia konyha és a franczia borok 
iránt). Olvasta Voltairet; Rousseaut meg jóformán könyv 
nélkül tudta; — a válásról igen könnyedén beszélt, ellen
ben a nők jogairól annál erőteljesebben.

Ez az érdemes hölgy, hogy, hogy nem, határozot
tan megszerette Rawdont s a maga költségén küldte az 
egyetemre Cambridgebe; (már csak azért is ide, mivel 
a másik fiú meg Oxfordban volt) — mikor azonban úgy 
esett, hogy az egyetem intéző körei két év múlva már 
arra kérték a fiatal embert, hogy távozzék Cambridge-

Thackeray: Hiúság vására, í 8
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bői, akkor a nagynénje vette meg neki jó pénzen a zöld 
vértesek ezredében a tiszti rangot.

Tyűh! Ez volt ám a legény a gáton, ez a Rawdon 
fiú. Vadászat, díjlovaglás, agarászat, birkózás: ez volt 
tulajdonkép a főfoglalkozása. Igaz ugyan, hogy az ezrede 
amolyan házi ezred volt s különösen az ő századának 
csak folyton afféle dísz-szolgálatot kellett a régens- 
herczeg körül teljesíteni, azért Crawley Rawdon mégis 
átment a vérkeresztségen; holmi kártya-ügyek miatt 
ugyanis , (mert hát a játékot meg még mindennél jobban 
szerette), három olyan párbajba keveredett, hogy ezek 
révén alapos bizonyságát adta a halálmegvetésének.

— És a halál után következő dolgok megvetésének 
is, — tette hozzá a testvérbátyja, fölvetve piszkeszínű 
szemét az égre. Mert Crawley úr is olyan volt, mint 
sokan kívüle, hogy szenvedélyesen szeretett mások lelke 
fölött bakteroskodni.

Csak a furcsa, regényes hajlamú öreg kisasszony 
nézte a Rawdon dolgait jó szemmel, s inkább még bá- 
múlta a bátorságát minden párbaj alkalmával. Becsülése 
jeléül a fiú adósságait is kifizette ilyenkor. Ha mások 
ócsárolták, tüstént védelmébe vette: — Eh, mit! Kitom
bolja magát, azzal vége. Még mindig többet ér így is, 
mint az az istenkedő, képmutató bátyja, az a máié!

TIZENEGYEDIK FEJEZET.
Idylli élet.

A kastélybelieken kívül, (kiknek őszintesége és a 
természet ölén megőrzött tisztasága nyilván mutatja, 
mennyivel előnyösebb a falusi élet a városinál), mások 
is éltek Queen’s Crawleyban, s be is kell mutatnunk a 
papiak gazdáit, nagytiszteletű Crawley Bute urat és hit
vesét. A nagytiszteletű úr jónövésű, magas, vidám arczú 
és lelkű, noha papkalapos úri ember volt s jóval na
gyobb népszerűségnek örvendett az egész megyében, 
mint bátyja, a báró. Egyetemi hallgató korában főbaj
noka volt a Christchurch-csapat evező-versenyeinek s a 
város legjobb verekedőit is diadalmasan győzte le. S e
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hajlamokat mindvégig megőrizte, mert húsz mérföldnyi 
területen nem lehetett olyan birkózás, verekedés, hogy 
Bute úr jelen ne lett volna, sem olyan verseny, regatta, 
bál, választás, pártlakoma, vagy egyáltalán bármi né
ven nevezendő lakoma, a honnan Bute úr hiányzott 
volna csak egyszer is. Kis egyfogatújának a lámpáit, 
meg a pej lovát mindenütt látni lehetett, a hányszor csak 
valami nagy ebéd volt a környékbeli főuraknál, mert jó 
lábon állt valamennyivel. Szép, zengő, meleg hangja 
volt, de tudta is a legkedveltebb dalokat mind s vacsora 
után úgy vezette a kórust a bordalokban, hogy jobban 
se kellett. A vadászatokon mindig kaczkiás mákszín öl
tözetben jelent meg s arról meg már éppen ismerte min
denki, hogy nála jobb halász nem volt az egész me
gyében.

A felesége ügyes, éleseszű kis asszony volt, s a 
férje prédikáczióit rendesen ez írta, míg az érdemes egy
házi férfiú a lóversenyeken fogadott. Mivel Crawleyné 
házias természetű volt amúgy is, s a leányaival együtt 
maga vezette a házat, lassanként teljesen az övé lett az 
uralom otthon, minek ellenében viszont férjének a házon 
kívül levő szabadságot adta meg teljesen. Módjában állt 
Bute úrnak, hogy jöjjön-menjen, a mennyi tetszik s ebé
deljen máshol, annyiszor egy héten, a hányszor csak 
akar, mert a takarékos asszony nem feledte el, mi az ára 
a spanyol boroknak. Az asszony igen jó, régi nemesi csa
ládból való volt; s egy derék alezredes volt az atyja, Mac 
Tavish Hector. Annak idején a leány meg az édes anyja 
a harrowgate-i fürdő idény alatt folytatták a queens- 
crawley-i fiatal papért a szerencsejátékot s el is nyerték 
Bute urat. S az igaz, hogy mindez időtől fogva derék, jó 
és szorgalmas felesége volt Mac Tavish Mártha az urá
nak. De bármilyen gondos volt is az asszony, Crawley 
Bute azért sohase tudott teljesen kikeczmeregni az adós
ságokból. Belekerült tíz esztendő, mire az egyetemen 
felgyülemlett adósságait rendezni tudta s mikor ez nagy 
nehezen meglett volna, még alig lélegzett föl a család, 
mikor aztán megint az történt, hogy Bute úr százat tett 
egy ellen, hogy a Derbyn Kenguru nem fog nyerni; — 
de hát az állat elvitte a Derbyt és el a Bute pénzét is. S

8*
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mivel a nagytiszteletű úr hallatlan uzsora-kamatra tu
dott csak pénzt kapni, azóta is vergődött. Testvérnénje 
itt-ott megemberelte ugyan néha száz-száz fonttal, ha
nem hát azért legfőbb reményét Bute úr mégis csak a 
nénje halálába vetette. — Eh, az ördögbe is, (a hogy’ az 
egyház embere mondani szokta), Mathild kénytelen lesz 
felevagyonát rám hagyni és sokáig csak nem viszi már.

A báró meg az öcscse tehát elég sokféle okot talál
tak az ellenséges érzésre. Sir Pitt számtalanszor elérte 
azt, hogy a családi pörökben, pénzügyekben mindig 
Bute húzta a rövidebbet. Az ifjabbik Pitt nem csak hogy 
nem vadászott, hanem a nagybátyja bosszantására, 
ennek jóformán az orra előtt építtetett egy imaházat. 
Köztudomású volt, hogy a vagyon legnagyobb részét 
Rawdon fogja örökölni. Az ilyen viszonyok aztán a 
Hiúság Vásárában persze igen szerető szívfiekké teszik 
egymás iránt a testvéreket. Magam is tudok olyan ese
tet, mikor egy ötfontos bankjegy miatt két meglett férfi
testvér félszázadon át tartó jó viszonyának is vége sza
kadt, s ha erre gondolok, mindig csodálom, micsoda nagy 
és tartós értékű árú a Szeretet a Hiúság Vásárában.

Nem képzelhetjük, hogy oly valakinek a megérke
zése, mint Rebekka, a ki nemsokára teret kezdett fog
lalni, — észrevétlen maradt volna Crawley Butené előtt. 
Istenem, hiszen olyan pontosan tudta, hány font húst 
visznek hetenként föl a kastélyba s milyen fajtát; — 
tudta, hány kosár ruhát adnak a nagymosásba s mennyi 
szappant hozzá; mert hisz falun az ilyen dolgok izgató 
érdekességűek; — nos és az, a ki mindennek végére 
járt, csak nem tehette azt, hogy az „új kisasszonyt" ille
tőleg ki ne tudjon mindent, jellemét, családját, történe
tét. Kezére járt Mártha asszonynak az is, hogy a kas
tély meg a paróchia cselédsége közt jó egyetértés állt 
fönn. Az utóbbi ház konyháján mindig akadt egy ital jó 
erős, hideg sör, a kastélybeli cselédek számára, a kik
nek otthon ugyancsak gyönge adag járt ki a gyönge ital
ból; — s a papné még erről az italról is tudott mindent, 
azt is, hogy mennyi malátát számítanak egy hordó kas
télybeli sörre. A két ház cselédsége, mi több, össze is 
volt rokonosodva, akárcsak a gazdáik, a kik aztán a cse-
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lédeik révén mindent apróra tudtak egymás felől. S hogy 
el ne feledjük megjegyezni, általános igazság az, hogy 
a míg valaki a testvérével békében van, nem sokat tö
rődnek egymás apró ügyeivel; hanem veszszenek csak 
egyszer össze: attól kezdve úgy lesik, úgy vigyázzák 
egymásnak minden lépését, mint a fizetett kémek.

S Rebekka neve is rövid idő múlva szintén helyet 
foglalt a Crawley Butené ily módon megszerzett értesü
léseiben. Ezek a vegyestárgyú értesülések példáúl így 
szóltak: A feketeszőrű disznót leölték — nyomott eny- 
nyit és ennyit — az oldalakat besózták; — ebédre apró
lék leves és disznóczomb. Cramp úr odaát volt a báró
nál; — Blackmoret becsukatták; — Pitt úr gyűlésbe 
ment (hányán voltak, meddig maradtak), a báróné egy
formán van; — a kisasszonyok az új nevelőnövel jár
nak ki.

Utóbb ezek hallatszottak: Az új nevelőnő érti a 
dolgát; — Sir Pitinek egészen megvette a szívét; — 
Crawley úrnak is; — ez már csak neki beszél, ha prédi
kál este. „Micsoda teremtés lehet az a nő/“ — mondta 
ezek hallatára az élénk, tevékeny, barna arczú kis 
Crawleyné.

Még utóbb pedig az a hír járt, hogy a nevelőnő min
denkit befont már; — ő írja a Pitt báró leveleit; a szá
madásait is ő csinálja; — mire aztán Butené jelezte is, 
hogy „ravasz egy személy" lehet és hogy „csak majd 
rossz vége ne legyen." Így a kastélyban történt dolgok 
most még érdekesebbé váltak a másik házra nézve s a 
papné fényes fekete szeme meg is látott az ellenség tá
borában mindent — s még azon felül is sokat.

Crawley Butené Pinkerton kisasszonynak, Chis- 
wickben.

Queen’s Crawley 17.. dec. 1..
Igen tisztelt Nagysád!

Bár már oly sok idő eltelt azóta, hogy oly szeren
csés voltam, hogy részem lehetett a Nagysád élvezetes 
és megbecsülhetetlen Oktatásában, azért mind e mai
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napig a legmélyebb és a leghálásabb érzéssel emlékszem 
vissza Pinkerton kisasszonyra s a kedves Chiswickre. 
Remélem, levelem jó egészségben találja önt. A világ
nak és a leánynevelés ügyének még sok számos évig 
nem szabad Pinkerton kisasszonyt elveszítenie. Mikor 
barátnőm Fuddíeston báróné nevelőnőt keresett a saját 
leányai mellé (az én körülményeim sokkal szerényebbek, 
semhogy én is tarthatnék az enyémeknek, de hát hiszen 
nem neveikedtem-e Chiswickben ?) rögtön ezt mondtam 
magamban: „Kihez fordulhatnánk nagyobb bizalommal, 
mint a kiváló, a hasonlíthatatlan Pinkerton kisasszony
hoz? Szóval, azt óhajtom megkérdezni, van-e a Nagy- 
sád intézetét végzett kisasszonyok közt olyan, a kit az 
én kedves barátnőm fölszólíthatna. Biztosítom, hogy 
meg nem fogad mást, mint a kit ön választ számára.

Az én jó férjem azt szokta mondani, hogy neki 
minden tetszik, a mi Pinkerton kisasszony intézetéből 
került ki. Óh, mennyire szeretném bemutatni mind fér
jemet, mind kedves leányaimat, fiatal éveim pártfogójá
nak és annak, ki iránt hazánk nagy szótárírója is oly 
nagy hódolatot érzett. Ha valaha is Hampshirebe mél- 
tóztatnék utazni, az esetre férjem azon izenet átadására 
kér, hogy reméljük, Pinkerton kisasszony meg fogja tisz
telni látogatásával a paplakot, melyet a maga szerény, 
de boldog otthonának nevez az ön hálás tisztelője

Crawley Butené

U. i. Férjem és bátyja, a báró közt, fájdalom, nem 
áll ugyan fönn az „atyafiaknak jó egyezségben való laká
sok", melyet az írás is gyönyörűségesnek nevez, de azért 
tudomásom van róla, hogy a báró kis leányai mellett 
olyan nevelőnő van, ki oly szerencsés volt, hogy Chis
wickben nevelkedhetett. Különféléket hallok róla s mivel 
kedves kis húgaimnak a családi viszály ellenére is javát 
akarom, s óhajtom őket együtt látni saját gyermekeim
mel s kivált pedig, mivel Pinkerton kisasszony minden 
tanítványa iránt figyelmes óhajtanék lenni, arra kérem, 
de igen kérem Nagysádat, kegyeskedjék tudósítani en
gem a kisasszony történetéről, kivel az ön kedvéért 
meg akarok barátkozni. C. B.-né.
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Pinkerton kisasszony, Crawley Butené ö nagy
ságának.

Johnson Intézet, Chiswick. Dec. 18..
Igen tisztelt asszonyom!

Van szerencsém kedves és megtisztelő sorainak vé
telét elismerni és sietek egyben válaszolni is azokra. 
Olyannak, mint én, ki ily nehéz állást töltök be, végtele
nül jól esik, ha azt tapasztalhatja, hogy anyai gondvise
lése a szeretet visszhangját föl tudta valakiben ébresz
teni; — valamint nagy örömömre szolgált az is, hogy a 
szeretetreméltó Crawley Butené úrnőben egykori ki
tűnő tanítványomat, az élénkszellemű és sokoldalú Mac 
Tavish Mártha kisasszonyt ismerhettem föl. Oly szeren
csés vagyok, hogy jelenleg az ön osztálytársai közül 
igen sokaknak leányai is intézetemben vannak; — mily 
boldog volnék, ha az ön szeretett kisasszony-leányait is 
gondjaimba vehetném.

Fuddleston báróné ő méltóságának tiszteletemet 
küldöm s van szerencsém bemutatni neki (levélileg) két 
fiatal hölgyet: Tuffin kisasszonyt és Hawky kisasszonyt.

Mindkettő egyformán képes arra, hogy a görögöt, 
latint s a héber nyelv elemeit tanítsa; továbbá a spanyolt, 
olaszt és francziát; — oktatást adhatnak továbbá a fel
sőbb számtanban, történelemben és földrajzban, ének
ben és zenében. A táncztanítást külön mester nélkül, 
tőlük tanulhatják a növendékek, valamint a természettu
dományok elemeit is. Ezen kívül Tuffin kisasszony, a 
ki a boldogúlt nagytiszteletű Tuffin Tamásnak (Corpus 
collegium, Cambridge) a leánya, a syriai nyelvben is 
adhat oktatást, valamint az alkotmánytanban is. De mi
vel csak tizennyolcz éves és feltűnően kellemes külsejű, 
úgy lehet, hogy talán nem volna helyén a bárói csa
ládnál.

Hawky Letitia kisasszonyhoz ellenben a természet, 
a külsőt illetőleg, igen mostoha volt. Ez huszorikilencz 
eves és arcza a himlő következtében igen ragyás. Járása 
közben egy kicsit biczeg; a haja vörös, a szeme pedig 
valami keveset keresztben áll. — Vallási és erkölcsi sa
játságaikban teljesen egyenlők mindketten. Fizetési igé-
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nyük természetesen arányban áll kiválóságukkal. Leg- 
hálásabb köszönetéin et küldve a Nagy tiszteletű úrnak; 
vagyok, Asszonyom, kész és alázatos szolgája

Pinkerton Borbála

U. i. Az a Sharp kisasszony, ki Méltóságos Báró 
Crawley Pitt Képviselő Ürnál van, csakugyan tanítvá
nyom volt s nem is mondhatnék róla semmi rosszat. 
Külseje, igaz, hogy kellemetlen, de hát a természet ez 
intézkedéseiért senki sem vádolható és noha szülei rossz
hírű emberek voltak (atyja rendetlen életű festő, ki több
ször csődbe is került; anyja pedig, mint azt azóta borza
lommal hallottam, ballettánczosnő volt az Operánál), a 
leány tagadhatatlanúl igen tehetséges s nem bántam 
meg, hogy irgalomból itt tartottam. Csak egytől félek. 
Anyja, kit nekem úgy mutattak be, mint előkelő, de 
száműzött grófi család leányát: — voltakép nem volt 
más, mint egyike a legrendetlenebb életű, legerkölcste
lenebb nőknek. S félelmem az, hátha ez a jellem átörök- 
lödik! Eddig azonban, (úgy hiszem), erkölcsi tekintetben 
nem adott okot a leány semmi kifogásra s így bízom, 
hogy semmi sem fogja részéről botránkoztatni a nagy
érdemű báró Crawley nagyúri és művelt körét.

Sharp Rebekka Sedley Emilia kisasszonynak.
Hét-hét után múlt s én csak nem írtam az én 

drága Emíliámnak, mert hát mi újságot tudtam volna 
írni ebből a taposó malomból, mit érdekel az téged, hogy 
a luczerna megfülledt-e vagy sem, hogy a hízott disznó
nak hány itcze lett a zsírja és hogy jól tejel-e a tehén, 
vagy nem, ha csalamádén tartják? Reggeli előtt sétálni 
megyek a báróval és sarjaival; reggeli után tanulunk, 
(már úgy a hogy’), aztán ott hagyom a tanuló-szobát s 
írok, másolok leveleket, pöriratokat, kölcsönökről, be- 
táblázásról, bányákról, csatornákról, mert a báró titkárja 
is én vagyok. Ebéd után vagy Crawley úr prédikácziója 
jön, vagy a báróval huszonegyezünk; a báróné mindkét 
foglalkozás alatt teljesen hasonló egykedvűséget mutat.
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Az utóbbi időben talán érdekesebb, mint volt, mert bete
geskedik és ez a körülmény egy új alakot hozott be a 
kastélyba: egy fiatal orvost. Azt mondom neked, éde
sem, hogy a leányoknak sohasem kellene attól félniök, 
hogy teljesen el vannak dugva. Mert íme, a fiatal orvos 
értésére adta egy bizonyos barátnődnek, hogy ha dok
tornő akarna lenni, nagyon szívesen előléptetné e méltó
ságra. Hogy’ is ne! Még mit nem! Micsoda arczátlanság! 
Mintha én falusi doktor feleségének születtem volna. 
Meg is mondtam neki, mire elszontyolodva ment haza a 
kosár után; otthon azonban erősítő porokat szedhetett, 
mert most már megint jól van. A báró zajos helyesléssel 
fogadta elhatározásomat; hja, nem szívesen veszítené el 
titkárját, a kihez olyan könnyen jutott; de mi több, azt 
hiszem, a vén hunczut ragaszkodik is hozzám, vonzódik 
is talán, már a mennyire ő tud valakihez vonzódni. — 
De kérlek, egy falusi orvos! Azután, hogy egyszer már 
------ nem, nem, az ember nem feledi el egykönnyen az 
előbbi kört, a hol-------de hát jobb erről nem szólni. —
Térjünk vissza a taposó malomba!

Hanem hiszen a legutóbbi idő óta ez se taposó ma
lom ám többé. Tudod-e, édesem, hogy Crawley kisasz- 
szony megérkezett a maga kövér lovaival, kövér cselé
dei- és kövér ölebével. Igen, Crawley kisasszony, a ki
nek a hetvenezer fontja mind öt perczentet hoz; s ez az, 
a kit (vagy ez az, a mit) a két testvéröcscse oly hódo
lattal környez. A kedves öreg néni teljesen a gutaütés 
jelöltjének látszik; nem csoda, ha a testvérei annyit gon
dolnak a halálára. Jaj, csak látnád, milyen eszeveszettül 
czipelik neki a vánkosokat, a zsámolyt! „Ha falura jö
vök, (mondta egyszer, mert igen tréfás), akkor otthon 
hagyom Briggs kisasszonyt, a tányérnyalómat, mert itt 
kettő is van, kedvesem; nézze csak a két öcsémet*1.

Mikor a néni megjelenik, nálunk sarkig kitárják, kivi
lágítják a nagy előcsarnokot, s legalább egy hónapon át 
úgy tetszik, mintha a dáridozó Walpole báró elevenedett 
volna meg. Ebédeket adunk és négylovas hintón járunk. 
Az inasok új libériába bújnak és sáfrányszínűbbek, mint 
valaha. Asztalnál mindnyájan pezsgőt és burgundit iszunk, 
mintha sohase tennénk egyebet. A tanuló-szobában
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viasz-gyertyák égnek és a tűz vígan pattog. Lady Craw- 
leyt utasítják, hogy vegye föl a legélénkebb borsózöld 
ruháját; az én növendékeimről is lekerül a vastag, több
ször megtalpalt czipő meg a kinőtt, koczkás barchet- 
ruha, s ilyenkor selyemharisnyát és muszlinruhát vesz
nek föl, mint a hogy’ illik is föúr leányaihoz. De az egyik 
a múltkor nagy riadalommal rohant be. A nagy wiltshi- 
re-i disznó, a melynek mindig tököt visz enni, nekirohant, 
fölborította s tönkretette rajta a halványlila, gyönyörű, 
virágos selyemruhát. Hej! történt volna ez egy héttel ez
előtt; bizonyos, hoy a báró felpofozza a kisasszonyt, s 
tán egy álló hónapig kenyéren és vizen tartja. De most? 
Most csak annyit mondott: — Menjen csak el a nénéd, 
majd számolunk ezért! — Aztán pedig elnevette magát. 
Remélem, a szegény gyerek érdekében, hogy mire 
Crawley kisasszony elmegy, a bárónak is kimegy az 
eszéből a dolog. — Oh, milyen pompás békeszerző is a 
pénz!

Még a báró meg az öcscse is szerető testvérekké 
válnak. Ilyenkor nemcsak a templomban vannak együtt, 
a hol a pap mennydörög a bátyjára, ez meg hortyog vá
lasz gyanánt; addig, míg a nénjük itt van, nagy udvarias
sággal látogatják egymást. Az öreg kisasszony azzal 
tartja őket a markában, hogy ha valamivel is megsértik, 
az egész vagyonát a Shropshireben élő Crawley-akra 
hagyja. Ha azoknak volna egy kis eszük, tényleg az övék 
lehetne minden, de hát ott is pap a család feje s ez egy
szer halálosan megbántotta Crawley kisasszonyt az er
kölcsös életre tett czélzásaival.

No, nálunk nem gyötrik az istentiszteletekkel, az 
már igaz. Pitt, a kit ki nem állhat, legjobbnak látja, hogy 
elmenjen hazulról, míg ellenben az öcscse rendesen csak
hamar megjelenik.

Hogy’ is rajzoljam csak le? Igazi dragonyos alak. 
Hat láb magas, szélesvállú, hatalmas hangú katonatiszt, 
sokat káromkodik, sokat parancsolgat a cselédeknek, de 
ezek azért mégis imádják, mert bőkezű és akár a kútba 
ugranának érte. A múlt héten az erdöcsöszök majd meg
öltek egy végrehajtót, a ki a kapitányt akarta látni. Fe
nyegetőztek, hogy lelövik, mint vadorzót s a bárónak
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kellett közbelépni, hogy ne kerekedjék valami országos 
botrány.

A kapitány különben vajmi kevésre tartja az aty
ját; s a parasztos volta meg a fösvénysége miatt szép 
nevekkel tiszteli meg. Tudod, angyalom, a hölgyek közt 
a kapitánynak borzasztó hire van. Ha vadászni volt, 
egész sereg vadászt hoz haza magával, összebarátko
zott a legtöbb fiatal földesúrral, s azt hívja meg ebédre, 
a kit akar; a báró meg nem mer neki szólni, nehogy a 
néniét megharagítsa. Jaj, azt el kell mondanom, milyen 
bókot kaptam a kapitánytól; oly finom, hogy no! Táncz 
volt nálunk egy este, s akkor ezt mondta rólam az urak
nak: „Teringettét, de jójárású kis csikó". Azon az este 
két tánczot kért el tőlem. A falusi leányokat roppant 
unalmasaknak találja s e pontra nézve igazat kell neki 
adnom. Jaj, ha látnád, micsoda lenézéssel mérnek engem 
végig, valahányszor összekerülök egygyel. Ha táncz 
van, rendesen én ülök a zongoránál, de a minap Craw
ley kapitány egy kicsit fölhevűlve jött be az ebédlőből a 
szalonba. Mikor engem a zongoránál látott, elkerítette 
katonásan, hogy micsoda gyalázat épp a legjobb tán- 
czosnőt ültetni le, s hogy ő inkább bandát hivat, de ezt 
nem hagyja.

— Hadd játszszam én, — ajánlkozott erre hirtelen 
Crawley Bute-né, (egy kis fekete, kicsit meghajlott tar- 
tású, villogó szemű öregasszony), s mikor erre a kapi
tány meg én eljártuk a tánczot, akár hiszed, akár nem, 
még meg is dicsért a lépéseimért. Ez se történt ezelőtt. 
Hogy a büszke Crawley Butené így leereszkedjék; egy 
gróf unokahuga; az, a ki a mi bárónénkat nem érdeme
síti látogatásra, csakis akkor, ha ennek a sógornéja van 
nálunk. Szegény báróné! A vígság idejét legnagyobb
részt a szobájában töltötte, pirulákat nyeldesve.
. , Butené különben hirtelen nagy szeretette lobbant 
irántam. — Édes jó Sharp kisasszony, — mondta már 
több ízben, — ugyan miért nem hozza át egy délutánra a 
leánykákat hozzánk? Az unokanővéreik úgy örülnének. 
~ Csakhogy én is tudom ám, mit jelent ez. Signor Cle
menti sem potyára tanított bennünket zongorázni, mint 
a aosy Butené asszony szeretne leczkéket. Ügy átlátok
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a tervén, mintha csak apróra elmondta volna, de hát az
ért persze átmegyek majd, mert jó lábon akarok állni 
mindenkivel; hisz egy szegény nevelőnő kénytelen ez
zel, ha már nincsenek barátai és pártfogói. A papné kü
lönben a miatt is roppantál bókol nekem, hogy a növen
dékeim milyen gyönyörű haladást tesznek s talán azt 
hiszi a jó lélek, hogy ezzel nekem örömet szerez. Törő
döm is én egy fikarcznyit a növendékeimmel!

Tudod-e, drágám, hogy azt mondják, a te indiai 
muszlinruhád, meg a rózsaszín selyem nagyon illik ne
kem. Persze, már nagyon sokat hordtam, de tudod, mi 
szegény leányok nem szerezhetünk lépten-nyomon „de 
fraiches toilettes". Boldog, boldog leány te! Neked csak 
oda kell kocsiznod egy előkelő St.-James-utczai szabó
hoz s áldott jó anyád mindent megvesz neked.

Isten veled, angyalom. Ezerszer csókol 
Rebekkád.

U. i. Jaj, ha láttad volna, hogy néztek a Blackbrook 
kisasszonyok, (a tengernagy leányai, elegáns hölgyek, 
remek londoni ruhákban), mikor Crawley kapitány en
gem választott.

Mikor Crawley Butené (kinek a tervein az éles
szemű Rebekka úgy keresztül látott) kinyerte az ígéretet 
a leánytól a látogatásra nézve, egyenesen a mindenható 
Crawley kisasszonyhoz fordult, hogy eszközölje ki az 
engedélyt a bárótól. Az életvidor Mathild, a ki szeretett 
maga körül mindenkit vígnak látni, el volt a tervtől ra
gadtatva s szívesen ráállt, hogy a bizalmas, békés vi
szonyt visszaállítja a két család közt. Megállapodtak te
hát, hogy a fiatalok ezután gyakran együtt lesznek, s a 
nagy barátság el is tartott mindaddig, míg a jókedvű 
öreg békeszerzö ott volt közöttük.

— Ugyan minek híttad meg ebédre azt a korhely 
léhűtőt, Rawdont? — kérdezte a feleségétől Bute úr, a 
mint a parkon át hazafelé mentek. — Az a ficzkó lenéz 
bennünket falusiakat s ebédnél nem is jó neki egyéb, 
mint a sárgapecsétes borom, a minek pedig üvegje tíz 
shilling. 8 még hozzá olyan hírhedt világrossza. Kártyás,
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részeges, asszonybolondító. Párbajban megölte egy el
lenfelét; — nyakig úszik az adósságban és mindennek 
tetejébe meg is rabolt bennünket a néném vagyonának 
legnagyobb részétől. Azt beszélik, hogy — s itt a nagy
tiszteletű úr megrázta az öklét, mintha a holdat fenye
getné, — azt mondják, hogy Mathild már rátestált ötven
ezer fontot; — no és a mi marad elosztásra, azt tán har- 
minczezer se lesz összesen.

— De azt hiszem, nemsokára bevégzi, — felelt az 
asszony. — Mikor felkeltünk az ebédtől, olyan vörös 
volt, mint a rák. Ki kellett fűznöm.

— Hét pohár pezsgőt ivott meg, — felelte a lelkész 
halkan, — s még hozzá gyalázatos pezsgő az, a mivel a 
bátyám tart bennünket; de ti, asszonyok, nem tudjátok 
a borról, hogy ki micsodás.

— Semmit se tudunk, — felelt az asszony csen
desen.

— Ebéd után cseresznye-szeszt ivott, — folytatta 
az egyház szolgája, — a fekete kávéjához pedig narancs
pálinkát. Abból belém nem diktálna senki egy pohárra 
valót; én is szívdobogást kapok tőle. Nem, Mártha, ezt 
nem állhatja sokáig; nincs ember, a kit ez sírba ne vi
gyen. Ötöt kettő ellen, hogy Mathild egy év alatt be
végzi.

S mialatt tovább haladtak, Crawley Bute végig
gondolta az adósságait; a fiai sorsát; Jim az egyetemen 
volt, Feri Woolwichban; aztán meg a négy leány is ott- 
honn; Iha legalább szépek volnának szegénykék! Hozo
mányuk meg csak annyi lesz annak idején, a mennyi a 
Mathild néni hagyatékából cseppen.

— A bátyám csak nem lesz olyan gazember, hogy 
-------------------------------Az se rossz, hogy az az élhetet
len, szenteskedő Pitt meg a képviselőségre les; — szó
lalt meg Bute némi szünet után.

— Pitt bárótól minden kitelik, — felelt az asszony. 
•7 Rá kell venni Mathildot, hogy a mi Jimünket tegye 
örökösévé.

— Es Pitt fűt-fát ígér, de csak lesse valaki, hogy 
azt be is váltsa. Hát azt nem megígérte, mikor apa meg
halt, hogy az én egyetemi adósságaimat is kifizeti; meg
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azt, hogy új szárnyat told a papiakhoz; hogy átengedi 
nekem az alvégi legelőt. No ugyan megtartotta! És en
nek az embernek a fia, az a kártyás korhely, az a gyil
kos lesz az, a kinek a markát pénz üti. És mennyi! Ez 
nem keresztényi eljárás! Istenucscse, nem az! Az az 
akasztani való minden hibával meg van verve, a kép
mutatást kivéve, mert ez mind a testvérbátyjának jutott.

— Csitt, édes szívem, — súgta az asszony, — a 
báró földjén vagyunk.

— De ha mondom, hogy olyan gazember. Nekem 
ne beszélj, lelkem! Tán nem fosztogatta ki kártyánál a 
fiatal Dovedale grófot ? Hát Marker kapitányt nem ő ölte 
meg? No, a mi meg az asszony-históriáit illeti...

— Az Istenért, Crawley, — kiáltott közbe a fele
sége, — kímélj meg a részletektől.

— És te ezt a kötni valót hívod meg ebédre? Te, 
a kinek gyermekei, leányai vannak; te, a ki anglikán 
papnak vagy a felesége! A Krisztusát a ...

— Nagy bolond vagy te, Crawley, — felelt Mártha, 
a homlokát ránczolva.

— Akár vagyok, akár nem; — hisz jól van, nem 
mondom, hogy olyan okos vagyok, mint te vagy, Mártha; 
sohase mondtam; de én Rawdonnal egy asztalhoz nem 
ülök. Átmegyek Huddlestonhoz; át én! Úgyis meg aka
rom nézni az új vizsláját és a versenyen ötvenet teszek 
Lanoelot-ra ez ellen, vagy akármelyik kutya ellen An
golországban.

— Crawley, te megint ittas vagy, mint rendesen, — 
szólt az asszony és nem tévedt. Másnap reggel aztán, 
mikor a nagytiszteletű úr fölébredt és „gyönge sört" kért 
egészsége rendbehozására, az asszony emlékeztette, 
hogy ma, szombaton, van az a nap, mikor Huddleston 
báróhoz akart menni, de mivel úgyis bizonyos, hogy ott 
mind eláznak az este, legalább azt ígértette meg vele, 
hogy másnap, vasárnap, idejében lóra ül, hogy a reggeli 
templomról le ne késsék. A mi mind világosan mutatja, 
hogy Queen’s Crawley község népének épp oly szeren
cséje volt a papjával, mint a földesurával.

Nemsokára, hogy Crawley kisasszony megtelepe
dett a kastélyban, már neki, ennek a világlátott, kitanult
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londoni nagyvilági nőnek is éreznie kellett Rebekka va
rázsát. Egyszer, mikor kikocsizott, eszébe jutott, hogy 
miért ne kísérhetné el egyszer a „kis nevelönő" Mud- 
burybe. S mire visszajöttek, Rebekka meg is hódította, 
mert négyszer roppantál meg tudta nevettetni s külön
ben is jól elszórakoztatta az egész úton.

— Micsoda? Hogy Sharp kisasszony nem ebéde. 
az asztalnál, ha vendég van? — kiáltott föl Crawley 
Mathild, mikor a bárónál nagy ebédre készültek, a hova 
a környékbeli főurak mind meg voltak híva. — Lelkem, 
hát ti azt hiszitek, — fordult Pirihez, — hogy én képes 
leszek egész ebéd alatt a gyermekbetegségekről beszélni 
Huddlestonnéval, vagy az egész megye bíráskodási rém
históriáit hallgatni, mikor Wapshot báró megereszti a 
szót? Nekem Sharp kisasszonyt ide hozzátok! Ha nincs 
elég hely, inkább a feleséged maradjon ki. De ez a leány! 
Barátom, hisz az egész megyében csak evvel érdemes 
beszélgetni.

Persze, hogy parancs volt ez a szó is. S mikor az 
összegyűlt vendégeket asztalhoz hítták s a legelőkelőbb 
férfi, Huddleston báró nagy czeremóniával vezette az 
ebédlőbe Mathildot, s aztán le akart mellé telepedni, ez 
elkiáltotta magát éles hangján, hogy: — Becky! Sharp 
kisasszony! Maga lesz a szomszédom; mulattasson.

Mikor pedig vége volt az ebédnek s az utolsó kocsi 
is kigördült a kastélyból, a telhetetlen Mathild ezt súgta 
a leánynak: — Jöjjön fel az öltöző-szobámba, Becky; 
szóljuk meg a társaságot. — S azt meg kell adni a két új 
barátnőnek, hogy ezt lelkiismeretesen végre is hajtották. 
Hogy az öreg Huddleston báró mennyit köhécselt az 
ebédnél és hogy’ sípolt a melle hozzá; hogy Wapshot 
báró milyen hangosan szürcsölte a levest; a báróné meg 
hogy’ hunyorgat folyvást a félszemével: Becky mindezt 
élethíven utánozta is, valamint sorba szedte mindazokat 
a súlyos és unalmas beszédtárgyakat is, a milyenek a vi
déki urak közt szoktak megfordulni. Aztán következtek 
a Wapshot kisasszonyok ruhái, meg Huddleston báróné 
•ehetetlen formájú sárga kalapja. Szétszedte ezeket Re
bekka úgy. hogy Mathild alig tudta, hova legyen a ne
vetéstől
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Firkin, a komorna éppen azon volt, hogy rendbe

szedje a Crawley kisasszony hajának emlékűi megőrzött 
csekélyke maradványát a fején, mikor asszonya így 
kezdte ismét:

— Édes Beckym, maga valóságos trouvaille. Jaj, 
ha maga Londonban nálam lakhatnék, csakhogy persze, 
magát nem tudnám úgy megtánczoltatni, mint a mostani 
társalgónőmet; maga ahhoz nagyon ravasz. De igazán, 
okos egy kis teremtés. Ügy-e, Firkin?

Mire a komorna a leggyilkosabb gúnynyal felelte, 
hogy: — Óh, a kisasszony nagyon okos. — Mert hát sze
gény Firkinnében is megvolt az a veleszületett félté
kenység, a mi minden jóravaló nő lelkében ott lappang.

A Huddleston báró kikosarazása után úgy rendelke
zett Mathild, hogy mindig Rawdon vezesse be az ebéd
hez, Becky pedig a vánkosokat hozza utánuk; vagy el
lenkezőleg Becky karját fogadta el és Rawdon czipelte 
a párnákat. — A fő az, hogy együtt kell ülnünk, — 
mondta, — mi hárman vagyunk az egyedüli valamire
való népség az egész megyében. — Az esetben, ha ez 
igaz volt, úgy Hampshire-megye lakosságának átlagos 
színvonala erősen alacsony lehetett.

Crawley Mathildnak az osztálykülönbségekre nézve 
is bámulatosan szabadelvű nézetei voltak.

— Születés, születés! Mit nyom az a latban, kedve
sem? — mondta Rebekkának. — Nézze meg az öcsémet, 
Fittet, Huddlestonékat, meg szegény Bute-ot, tudja, a 
papot. Mindnek II. Henrik idejéből való a nemessége, de 
azért ugyan melyik mérkőzhetik észre, nevelésre nézve 
magával? Magával? A társalkodónémmal meg a konyha
mesteremmel se. Maga, lelkem, igazi kis csuda! Kincs! 
Magának több esze van, mint a fél vármegyének; ha az 
észnek megvolna a földön a jutalma, magának herczeg- 
nének kellene lennie; azaz, hogy herczegnéknek egy
általában nem is szabad lenniök; mert nem szabadna, 
hogy osztálykülönbségek álljanak fönn. Én például egyen
rangúnak tartom magát, lelkem, sajátmagammal minden
ben és — ugyan tegyen csak a tűzre, szívem; aztán 
nézze, fejtse csak szét ezt a selyemruhát, mert azt aka
rom, hogy maga alakítsa át, hisz olyan ügyes. — S így,
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az egyenlőség, testvériség, szabadság apostola boltba 
küldözte Rebekkát, kalapot díszíttetett s franczia regé
nyeket olvastatott vele magának.

Ezidőtájt történt, hogy az emberek nyugalmát két 
esemény zavarta föl, olyan események, hogy a törvény
széknek is ugyancsak főtt a feje miattuk; az egyik az 
volt, hogy Shafton tiszthelyettes megszöktette Bruin 
gróf leányát, a dúsgazdag örökösnőt, viszont egy Vera 
Vane nevű úr, a ki negyven éves koráig példás családi 
életet élt, hirtelen otthagyott mindenkit a hatvanöt éves 
színésznő, Rougemontné kedvéért.

Ezek voltak a Crawley Mathildnak való ese
mények.

— Igen, — mondta ezek hallatára, — nekem Nelson 
tengernagyon is az tetszik legjobban, hogy egy asszony
ért a pokolba is kész lett volna menni. A ki erre képes, 
abban mindig van valami jó. Ah! imádom az esztelen há
zasságokat. Azt szeretem, ha egy főúr valami molnár
leányt vesz el, mint lord Flowerdale tette; — hogy mér
gelődnek ilyenkor az asszonyok! — Bár magát is meg
szöktetné valami nagyúr, kedvesem. Elég csinos arra!

— És robognánk a postakocsival! Remek lenne! — 
vallotta be Rebekka.

— S aztán meg azt is szeretem, ha egy fiatal ember, 
a ki olyan szegény, mint a templom egere, valami dús
gazdag leányt szöktet el. Szívemből óhajtom, hogy 
Rawdon is elszöktessen valakit.

— Egy gazdag valakit vagy egy szegény valakit?
— Jaj, maga kis csacsi! Rawdonnak egy fillérje 

sincs azon kívül, a mit én adok neki. II est criblé de det- 
tes; de rendbe kell a dolgait hoznia, hogy sikert arasson 
a világban.

— Nagyon okos a kapitány?
— Okos, lelkem? Nem tud az az egész fejéből egy 

árva eszmét kicsiholni. Lovak, vadászat, kártya, no meg 
az ezrede. Ezen kívül egyébről se tud. De azért mégis 
keH> hogy sikere legyen a világban, hisz oly elragadóan 
nagy gazember. Egy megsértett apának keresztül lőtte a 
kalapját, egy férjet meg is ölt párbajban. A tiszttár- 

Thackeray; Hátság vására. I. 9
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sai egyszerűen imádják; a sárgacsőrű fiatal hadapródok, 
hadnagyocskák eszményképül választják a kapitányt.

Mikor Rebekka arról írt Emíliának, hogy a kapitány 
őt tüntette ki legjobban a rögtönzött bálon, csodálatos
képpen nem mondott el mindent oly híven, mint a hogy’ 
azt rendesen tette. Mert úgy állt a dolog, hogy a kapi
tánynak ez a kitüntető figyelme nem első ízben nyilatko
zott meg. Sétaközben is már legalább tízszer találkoztak.

A kapitány lépten-nyomon útjába akadt Rebekká
nak a folyosókon, lépcsőkön. Esténként meg legalább 
húszszor odakönyökölt a zongorára, ha Rebekka játszott 
(a báróné betegen feküdt fönn a szobájában és nem látta). 
S mi több, jó csomó levelet is írt már a kapitány Rebek
kának, (fogalmazásra és helyesírásra nézve a legjobbat 
nyújtotta abból, a mi csak telhetett egy ilyen nagy, bár- 
dolatlan dragonyostól), de hát, úgy látszik, az ostaba- 
ságnak épp olyan sikere lehet a nőknél, mint bármi 
egyébnek. Az elsőt úgy akarta a leány kezébe játszani, 
hogy a zongora fölé hajolva, a hangjegyfüzet levelei közé 
rejtette. Erre azonban Rebekka hirtelen abbahagyta az 
éneket, nyugodtan és zavar nélkül a szeme közé nézett 
a kapitánynak, aztán könnyedén megfogta a háromszög- 
letűre hajtogatott levélkét, odament vele a kandallóhoz 
s a tűzbe dobta nyugodt mozdulattal. Erre mélyen meg
hajolt a kapitány előtt s visszamenve a zongorához, újra 
dalolni kezdett, vígabban, csengőbben, mint azelőtt.

— Mi volt az? — riadt föl szundikálásából Crawley 
Mathild.

— Valami értéktelen firka csúszott a kótámba, — 
mosolygott Rebekka, Rawdont pedig majd szétvetette 
a düh.

Mivel Crawley Butené asszony látta, hogy a nőn
iük mennyire kitünteti a kis nevelőnőt, igazán nagyon, 
nagyon szép volt tőle az, hogy nem félték enykedett, ha
nem ellenkezőleg, szívesen látta Rebekkát a papiakban, 
sőt mi több, Rawdont is, a ki pedig férjének volt a vágy
társa a Mathild néni vagyonára nézve. Crawley Butené 
meg az unokaöcscse igen-igen megszerették egymás tár
saságát. A kapitány abbahagyta a vadászást, egyre- 
másra visszautasította a meghívásokat, a tiszti étkező
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ebédjéről is elmaradozott; főkedvtelésévé az lett, ha át
sétálhatott a papiakba. Mathild néni is átment oda, no és 
aztán mivel a leánykák mamája beteg volt, hát szegény
kék a nevelőnőjükkel voltak kénytelenek odamenni. 
Néha, esténként aztán a társaság néhány tagja haza is 
gyalog ment. Nem Mathild néni; óh nem, ez szeretett ko- 
csikázni, hanem például a természeti szépségek olyan 
kedvelőinek, mint a kapitány úr meg Rebekka kisasz- 
szony, igazán élvezet volt ott bolyongani a mezőkön, a 
sötét fasorokban, mikor hazafelé tartottak.

— Óh, azok a csillagok, — sóhajtott ilyenkor Re
bekka, nedves tűzben égő zöld szemét az égboltra 
emelve. — Szinte úgy tetszik, mintha szellem lennék 
csak, ha elnézem őket.

— óh; izé . . . az a! . . . szakasztott úgy vagyok 
én is, kisasszony, — felelt a másik ábrándozó. — Nem 
lesz kellemetlen, ha szivarozom? — Sharp kisasszony a 
szabad levegőn a világon mindennél jobban szerette a 
szivarfüst illatát és még meg is próbált egyet a leg- 
bájosabb félénkséggel; — egy kis szippantás, egy kis si
koltás, egy kis kaczagás . . . s akkor aztán visszaadta a 
meggyujtott szivart a kapitánynak, a ki nagy odaadás
sal pödörte a bajszát s mikor aztán vörösen izzott már a 
szivarja, finom bókkal mondta, hogy: — Akaszszanak 
föl, izé: — akármi legyek ... izé ... ha szivar valaha 
jobban esett ennél. — Mert hát a nehéz lovasság tisztjé
nek társalgása méltó kifejezője volt szellemi képessé
geinek.

Pitt báró az ablakból látta a közeledő párt s nagy 
káromkodással mondta, hogy ha Mathildot nem nézné, 
úgy kidobná ezt a gazember Rawdont, hogy a lába se 
érné a földet.

— Az igaz, hogy nem lehet jó embernek mondani, 
— bólogatott Horrocks, a pinczemester, — és báró úr 
,, ,a kapitány legénye se jobb; úgy válogat az ebéd- 

úgy lármáz, ha valami nem tetszik neki, hogy egy 
■különben; — hanem én azt hiszem, hogy izé ... 
kisasszonyban is emberére akad ám!

Bizony, emberére is talált abban az apa is, a fiú is.

gróf se 
Sharp
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TIZENKETTEDIK FEJEZET. 
Ártatlan dolgok.

Most azonban el kell hagynunk a romlatlan, őszinte 
falusiak e tiszta világát, hogy Londonba menve, meg
tudhassuk, mi történt ezalatt a kis Emíliával. — „Eh, 
törődöm is én vele!** — kiált föl talán némelyik olvasó, 
— „mikor szegényke olyan ízetlen és olyan fád.1*

Az ilyen nézeteket az életben is gyakran halljuk 
kedves nő-ismerőseinktől; a kik rendesen „nem értik**, 
hogy „mit találnak az emberek** egyik vagy másik ba
rátnőjükben. És hogy ugyan mi jutott eszébe az őrnagy
nak, mikor azt a jelentéktelen X. kisasszonyt megkérte; 
hisz egyebe sincs, mint az a viaszbaba arcza. — No, és 
ugyan mit ér a rózsás arcz, meg a kék szem, — foly
tatják az elmélkedést ezek a filozófusok s mély értel
műén bólogatva mondják, — hogy a nőnél a felsőbb 
leányiskolái műveltség, a jó zongorázás s más egyéb 
ilyen képesség sokkal értékesebb, mint az olyan ve
szendő, rövidéletű szépség, a mi senkinek se használ. 
Igazán, épületes dolog ilyenkor azt látni, hogy a nők 
maguk mily tisztán látják a szépség múlandó és érték
telen voltát.

Lehet, nagyon lehet, hogy ezek az erények mind 
többet érnek és hogy azokat a szerencsétleneket, a kik 
csinos külsővel vannak megverve, folyton emlékez
tetni kellene, hogy mi vár reájuk; — hanem, bár az 
olyan hősies, tökéletes nő, a kit a nők maguk jobban 
bámulnak, bizonyára dicsőbb és fenségesebb annál a jó
lelkű, mosolygó, egyszerű, természetes, gyöngéd kis 
házi istenségnél, a kit a férfiak hajlandók imádni — 
azért mégis, ez utóbbi asszonyfajtának meg lehet az az 
egy vigasztalása, hogy a férfiak igenis őket imádják 
legjobban, s hogy mi férfiak mindnyájan, jólelkű nő
ismerőseink minden óvása ellenére is, továbbra is csak 
így fogunk tenni. — Nekem is sokszor mondták már 
olyan hölgyek, a kiket végtelenül tisztelek, hogy A. 
kisasszony igazán „jel-len-ték-tel-len“ kis teremtés; 
B.-nén pedig egyéb sincs, mint az a kis „petit minois 
chiffonné**, no a mi meg C.-nét illeti, az egy árva beszéd-
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tárgyat el nem tud kezdeni; — és lám, én mégis ugyan
ezzel a C.-nével pompásan, de pompásan elbeszélgettem 
(persze, nem árúlom el, hogy miről), B.-né asszony kö
rűi pedig csak úgy tolonganak a férfiak s végre A. kis
asszonyt meg majd szétszedik a bálokban; s mindezeket 
elgondolva, hajlandó vagyok azt hinni, hogy egy nőre 
nézve igen nagy bók, ha a többi nők keveslik.

Emíliával szemben ugyancsak megtették ezt a tár
saságába tartozó nők. Példáúl alig volt olyan pont, a 
melyre nézve Osborne György nővérei, meg a Dobbin 
kisasszonyok oly tökéletesen egyetértettek volna, mint 
abban, hogy Emíliában „igazán nincs semmi különös"; 
és hogy csakugyan érthetetlen, mit talál rajta György. A 
fekete szemöldökű, méltóságos külsejű magas két Os- 
borne-leánynak mindig kitűnő nevelőnői, tanárai és sza
bói voltak s ez a két leány mindig annyi kedvességet és 
leereszkedést tanúsított a kis Emilia iránt, s oly szenved- 
hetetlenűl pártfogolták, hogy szegényke az ő jelenlétük
ben igazán teljesen befagyott s látszólag épp olyan kis 
ügyefogyott volt, mint a milyennek amazok tartották. 
Pedig úgy igyekezett szeretni jövendőbeli sógornőit! 
Elment hozzájuk végtelennek tetsző „egész délután"- 
okra; elfogadta, hogy kocsikázni vigyék a nagy családi 
határban, Wirt kisasszonynak, a csontos s másképp is 
kemény és hegyes öreg nevelőnőnek a felügyelete alatt. 
Aztán elvitték mulatság gyanánt az orgona-hangverse
nyekre; meg a Szent Pál-templomba, az árvaházi gyer
mekeket megnézni s itt aztán Emilia annyira meg volt 
riadva barátnőinek fensöbbségétől, hogy még csak meg- 
flletödni se mert a gyermekek énekén, amúgy Isten iga
zában. — Osborneék háza kényelmes volt nagyon, az asz
taluk finom és gazdag, társaságuk előkelő és méltóság
teljes; önérzetük pedig óriási; a templomban az övék 
volt a legjobb pad; — szokásaik mindig igen tiszteletre
méltók voltak, szórakozásaik pedig mind keservesen 
unalmasak. Mikor Emilia egy-egy ilyen látogatás után 
azament (s milyen boldog volt, ha túlesett rajta!) Os- 
°rne Johanna és Mária, meg Wirt kisasszony ámúlva 

mondogatták: — „Nem értem, mit találhat György ezen 
a teremtésen |*‘
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Azt kérdezhetné valaki, hogy’ eshetett az, hogy 

Emiliának az intézetben annyi volt a barátnője; mind
annyian úgy szerették, s íme, most, hogy kilépett a vi
lágba, így ellene fordúlnak a leánytársai.

Jaj, tisztelt uram, ne feledje azt, hogy Pinkerton 
kisasszony intézetében nem voltaik ám — férfiak, a vén 
tánczmestert kivéve, azon pedig már csak nem kaphat
tak össze a leányok? De itt, Osiborne-éknál, mikor a leá
nyok látták, hogy György a mint letette a kanalát, reg
geli után, mindjárt elszaladt hazulról és este is legalább 
hatszor egy héten hiányzott az ebédtől, nem csoda, ha 
egy kicsit bosszankodtak. Vagy mikor Osborne Mária azt 
látta, hogy a fiatal Bullock (a Hulker, Bullock és Tsa 
Lombard-utczai bankár-czég tagja), a ki neki már két 
farsangon át udvarolt, egyszerre a fűzértánczra nem őt, 
hanem Emíliát kéri föl, — hát csak nem várhatjuk tőle, 
hogy valami rettentőn tessék neki a dolog? Pedig hát 
állította erősen, mint az már az ilyen őszinte, elnéző 
természetekhez illő. „Ügy örülök, hogy magának is tet
szik a mi kedves Emíliánk", sietett mindent értésére adni 
Bullock úrnak, a füzértáncz után. „György bátyámmal 
jár jegyiben; igaz, hogy nem valami rendkívüli leány sze
gényke, de olyan jólelkü és egyszerű kis teremtés és mi 
mindnyájan úgy szeretjük".

A nevelőnő és a szerető szívü két testvér annyit 
hánytorgatták György előtt azt, mekkora áldozatot hoz, 
mikor ily regénybe illő nagylelkűséggel szenteli magát 
Emiliának, hogy bizony idővel György is azt kezdte 
képzelni, hogy kevés nemesebb jellem van nála az egész 
brit hadseregben és ennek folytán könnyed nemtörődés
sel engedte, hogy hadd szeresse hát Emilia.

És egyszer-másszor, noha hazulról már reggel el
szaladt és noha oly ritkán ebédelt a családi asztalnál, 
úgy, hogy testvérei biztosra vették, hol van: bizony 
megesett, hogy György ilyenkor nem Emíliához sietett. 
Gyakran megtörtént az is, hogy Dobbin kapitány jött el 
Györgyért, ha együtt akartak valahova menni s ilyen
kor Osborne Johanna (a ki mindig nagyon figyelmes volt 
Dobbinhoz s feszült érdeklődést tanúsított katonai él
ményei, valamint a kapitány kedves mamájának egész-
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sége iránt is), nevetve mutatott át a Russel-tér túlsó ol
dalra e szókkal: — „Ha György felől akar valamit tudni, 
Sedley-éknél kérdezősködjék; hisz mi már alig látjuk." 
— A mire aztán a kapitány ilyenkor érthetetlenül erőlte
tett és izgatott nevetésben tört ki s aztán, mint világfi, 
másra terelte a beszédet s az Operáról, az udvari bálról 
kezdett beszélni, vagy az időjárásról.

— Micsoda ártatlan, szende egy ember ez a te ked- 
venczed, — mondta ilyenkor Mária Johannának. — 
Láttad, hogy’ elpirúlt, mikor azt mondtad, hogy György 
bizonyosan megint „szolgálatban van"?

— Kár, hogy Bullock Frigyesben nincs valami a 
kapitány szerénységéből, — torkolta le Johanna a húgát.

— Szerénység? Talán félszegséget értesz? Nem 
szeretném, ha Frigyes is olyan ügyetlen lenne, mert ak
kor ő is letaposta volna az én fodromat, mint a kapitány 
a tiedet Perkinséknél.

— A te fodrodat? Hehe! Nehéz lett volna, mikor 
Emíliával tánczolt.

A dolog azonban úgy áll, hogy Dobbin kapitány 
azért volt úgy megzavarodva, (csakhogy ezt nem akarta 
a kisasszonyokkal tudatni), mert hiszen éppen most jött 
Sedleyéktöl. Persze ő is azt remélte, hogy Györgyöt ott 
találja, de hát az bizony nem volt ott; csak a szegény 
kis Emilia ült ott, az ablak mellett, még pedig meglehető
sen elszomorodott arczczal. Beszélgetni kezdtek és ek
kor, egy-két kis ügyefogyott színlelés! kísérlet után, Emi
lia bizony csak rátért arra, a mi szívét nyomta, hogy 
igaz-e, a mit rebesgetnek, hogy a György és Dobbin 
kapitány ezredét áthelyezik, meg aztán, hogy látta-e 
ma már Györgyöt a kapitány?

Nem, az ezredet még nem helyezik át; György 
pedig bizonyosan otthon lesz; hanem majd ö elhozza. 
Erre aztán a kis leány hálásan nyújtotta oda a kezét s a 
kapitány elsietett. A leány pedig várt, várt, de György
nek nem volt se híre, se hamva.

Az Emília szegény, szerető kis szíve pedig dobo
gott, reménykedett, vágyakozott és bízott. Az ő lelki éle
tében nem volt valami sok esemény. Nap nap mellett az 
a főgondojat: — „Vajon mikor jön?" — És György ez-
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alatt, míg Emília kérésére Dobbin otthon kereste, György 
billiárdot játszott Cannon kapitánynyal, mert minden 
olyan játékban, a mi ügyességet kívánt, György ritkította 
párját. Egyszer aztán, mikor már három napja nem volt 
Sedley-éknél, Emilia kalapot tett és átment az Osborne- 
leányokhoz. — Micsoda? Ott hagytad Györgyöt? — kér
dezték a kisasszonyok. — Talán czivódtatok, Emilia? 
Oh, mondd el! — Pedig hát nem tették. — Ki tudna 
czivódni vele? — kérdezte Emilia, de a szeme ekkor 
már tele volt könynyel. Csak azért jött, mert . . . mert 
. . . a barátnőit akarta látni. És ez alkalommal szegényke 
olyan lehangolt maradt az egész idő alatt, olyan szótlan 
és félszeg, hogy a két leány meg Wirt kisasszony job
ban csodálkoztak, mint valaha, hogy mi tetszhetik 
Györgynek ezen a leányon.

De hát hogy’ is merte volna kitárni Emilia a maga 
remegő kis szívét a két merész pillantású, fekete szem
öldökű leány előtt? Jobb volt azt elrejteni, mi megy ott 
végbe. Ha kasmír kendőkről, selyemruhákról volt szó, 
arra nézve az Osborne-kisasszonyok igen illetékesek vol
tak s mikor az egyik barátnőjük a maga shawlját sötét
lilára festtette és derekat varratott belőle, meg mikor a 
másik kis hermelin vállgallérjából karmantyút és hajtó
kákat csináltatott: ezt mind észrevette az élesszemű két 
leány. A 'baj csak az, hogy vannak még a kasmírnál és 
selyemnél is finomabb szálból szövött dolgok; csakhogy 
ezek rendesen elkerülik az emberek figyelmét minden 
szépségük mellett is; és vannak olyan gyöngéd, szerény 
viráglelkek, a kik a maguk szépségét homályban, rej- 
rejtözve fejtik ki, és vannak viszont nagy, megtermett 
szárú, kemény napraforgók, akkora fejjel, mint egy ser
penyő, hogy a nap is zavarba jön, ha keményen ráme
resztik a szemüket. Emilia nem tartozott a napraforgó 
fajtához és azt már minden kertész belátta, 'hogy az 
ibolyát sohasem lehet akkorára nevelni, mint a teljes 
bazsarózsát.

Azoknak a jól nevelt, jó kis leányoknak, a kik 
még otthon vannak a szülői fészekben, nem igen lehet 
az életében valami sok megrázó esemény, olyan, a mi
lyeneket a regényhősöknél méltán elvárnak, Az öreg
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madarak életében lépvesszők, bodzafapuskák is előfor
dulhatnak már, aztán meg ölyvek is s ezektől vagy mene
külnek vagy se; ez persze mindmegannyi regényes rész
let, de a madárfiókoknak még csak amolyan kényelmes 
egyhangúságban folydogál az életök, míg végre rájuk ke
rül a sor, hogy szárnyukra ereszszék őket.

Sharp Rebekka már künn röpködött a szabadban, 
mindenféle ágon és igen sok lépvessző között; de a mor
zsákat azért sikeresen csipegette föl; — Emilia azonban 
otthon volt a puha, meleg fészekben; s ha kikukkant a 
világba, az is a szülei vigyázó gondjai közt történt s ab
ban a kényelmes, derűit otthonban, a hol annyi szeretet 
vette körül, hogy’ is érhette volna valami baj? A mamá
nak reggel megvoltak a maga háztartási dolgai, aztán a 
maga mindennapi kikocsizása; meg a látogatások és a 
vásárlás, a mi egy gazdag londoni asszonynak a főmulat
sága, sőt főfoglalkozása. A papa végezte a bankban meg 
a tőzsdén a maga titokzatos műveleteit; s ez a tőzsde 
ugyancsak izgalmas hely volt ez időben, mikor a háború 
egész Európában tombolt és mikor birodalmak forogtak 
koczkán, mikor a Hadi Tudósító előfizetőinek a száma 
százezrekre ment; mikor ma a vittoria-i csata hírét 
hozta az újság, holnap Moszkva égéséről beszélt; és mi
kor kürtös tudósító hirdette élőszóval az utczán, hogy: 
„A lipcsei csata — hatszázezer ember a harcztéren — 
nagy vereség franczia részről — kétszázezer halott." Az 
öreg Sedley egyszer-kétszer igen komoran tért haza a 
börzéről, a mi nem volt csoda, mert ezek a háborús ese
mények ugyancsak megrendítettek minden szívet és 
minden értékpapírt Európaszerte.

De azért benn, Sedleyék otthonában csak maradt a 
régiben minden, mintha a nagy világban semmi különös 
sem történt volna. A lipcsei csata nem hozott semmi vál
tozást arra nézve, hogy Sambo, az inas, hány tál ételt 
vitt be az asztalra; Francziaországba ömlött már be a 
szövetségesek hadserege, és az ebédre hívó csengettyű 
csak oly pontosan szólt öt órakor a Sedley-házban, mint 
bármikor. Nem hiszem, hogy Emilia sokat törődött volna 
Brienne-nel vagy Montmirail-lal, vagy hogy az egész 
háború nagyon érdekelte volna egészen addig, míg a csá-
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szár le nem mondott; de akkor aztán tapsolt és imádko
zott; óh, mennyi hálával! — s végre odaborult György 
karjai közé, nagy elképedésére mindazoknak, a kik ezt 
a váratlan kitörést látták. A béke ki volt tehát mondva; 
Európának nyugta lesz most már; a korzikainak leáldo
zott a napja és Osborne hadnagy úr ezredét nem fogják 
behívni. Mivel ez nem forgott többé veszélyben, Emilia 
egész lelke Te Deum-ot énekelt. Neki György egymaga 
több volt, mint egész Európa, mint az összes egyesült 
hatalmak, mint az egész nagy mindenség, s azt hiszem, 
mikor a békekötés után nagy kivilágítást s a főpolgár
mesternél nagy bált rendezett a főváros, Emíliának ak
kor is úgy tetszett, hogy ez is mind Osborne György 
tiszteletére történik.

Emlegettük, hogy Rebekka nevelésének és ismere
teinek egyrészét a viszontagságoknak, a szegénységnek 
és önmagának köszönhette. Emilia legutolsó oktatója 
azonban a szerelem volt, s hogy a leány e népszerű és 
közkedveltségű tanító vezetése alatt mennyit tanult, az 
egyszerűen meglepő. Mivel vagy tizenöt-tizennyolcz hó
napon keresztül naponként hallgatta új vezetője tanítását, 
ellesett Emilia olyan titkokat is, a melyekről Wirt kisasz- 
szonynak és két feketeszemű tanítványának fogalma 
sem volt, de sőt a melyek kívül estek még Pinkerton kis
asszony ismeretkörén is. A két idősebb hölgynél ez a 
világias érzés ki volt zárva; róluk szólva, ilyent csak 
emlegetni is merészség volna. A kisebbik Osborne-leány, 
igaz, hogy „vonzódott" Bullock Frigyes Ágoston úrhoz, 
a Hulker, Bullock és Társa czég beltagjához, de az ö 
vonzódása jól rendszerezett vonzódás volt s ugyanily 
erővel ragadta volna idősb Bullock úr felé is, mert Mária 
szemében, mint a hogy az minden ily jónevelésű leány
tól el is várható, nem a férfi személye volt a fő, hanem 
az illetőnek a fényes háza, kényelmes nyaralója, fogata, 
nagy lovai s ugyanoly méretű inasai, s a czég évi bevé
telének negyedrésze. Az ő szemében Frigyes Ágoston ezt 
képviselte. Ha ez időben már használták volna a koszorú 
jelvényét, a melyet Francziaországból hoztak be, (a hol 
a legtöbb leányt csak áruképp adják el a házasság ese
tében), akkor Mária föltette volna a tisztalelkű ártatlan-
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súgnak a jelvényét akkor is, ha az utazókocsiba nem a 
fiú, hanem az apa, a köszvényes, kopasz, rezesorrú 
idősb Bullock úr mellé kellett volna is ülnie.

Csakhogy az öreg úr már házas volt, s így a leány 
átkonvertálta érzelmeit a fiúra, s ennek javára könyvelte 
el. Édes, tiszta narancsvirág! — A minap Trotter kisasz- 
szonyt („azaz hogy ezelőtt Trotter") láttam narancs
virág-díszben jönni ki a Szt. Qyörgy-templomból s vőle
génye X. Mathuzsálem gróf kínosan biczegett utána. 
Milyen igéző szemérmetességgel bocsátotta le az ara a 
hintó függönyeit! Ártatlan, tiszta narancsvirág! A Hiú
ság Vásárához tartozó fogatok javarésze ott ácsorgott a 
templom körül.

De az a szerelem, a mely Emilia nevelését fejezte 
be, nem e fajtához tartozott. Az a szerelem a jó gyer
meket jó leánynyá tette, hogy azután jó asszonynyá is 
tegye, ha a boldog idő elérkezik. S ez a leányka (a szü
lei részéről talán meggondolatlanság is volt, hogy meg
hagyták Emíliát e bálványimádásban s e regényes esz
mékben) szerette, teljes szívéből szerette a fiatal tisztet. 
Ébredésekor György volt az első gondolata, s az utolsó 
név az esti imádságában szintén az övé. Nem; ilyen em
ber nem volt még egy a világon; ilyen szép és ilyen el
més; ilyen lovas, ilyen tánczos s ilyen hős. Micsoda? 
A társaságban bámulták a király úrias meghajlását? Mi 
volt az Györgyéhez képest! Sem a bálokban, sem az 
operában senki sem mérkőzhetett volna vele, gondolta 
Emilia. Igazán olyan volt, mint a mesebeli királyfi! Óh, 
és milyen nagylelkűség az, hogy lehajolt egy kis Hamu
pipőkéhez. Ha Emilia példáúl Pinkerton kisasszonynak 
gyón meg mindent, ez bizonyára megpróbálta volna le
rántani a fellegekből, de valószínűleg kevés sikerrel. Né
mely nőnél ezt a vak bálványozást a természetük és az 
ösztönük hozza magával. Némely nő a cselszövényre, a 
másik a szeretetre született. S kívánom, hogy minden 
legényember-olvasóm arra a fajtára akadjon a kettő 
közül, a melyik jobban ínyére lesz.

Míg azonban Emilia e bűvölet hatalmában állott, 
iskolai tizenkét barátnőjét ugyancsak szívtelenül el
hanyagolta, mint a hogy’ az már szokott lenni, hogy a
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szerelem háttérbe szorítja a barátságot. Mert mint a 
hogy gondolkozni, úgy írni is csak ez egy dolog
ról tudott volna. És ezért aztán nehéz volt olyant 
találni, a kinek bizalmasan merjen írni. Saltire kis
asszony nagyon kimért és hideg lett volna; a gyapjas
hajú, dúsgazdag Swartz-leány meg nem elég gyöngéd. 
A nyári szünet alatt azonban a kis árva leány, Martin 
Laura, a ki több osztálylyal lejebb járt volt Emíliánál; 
vendége volt ennek egyideig, s én attól félek, hogy Emi
lia ennek mondott el mindent. Megállapodtak, hogy ha 
az esküvő megvolt, a kis Laura ott fog lakni náluk és 
Emilia sűrűn adott fölvilágosítást az udvarlás és a mát- 
kaság dolgairól, a mi fölöttébb hasznos és épületes le
hetett a gyermekleányra nézve. Fájdalom! nem merem 
állítani, hogy szegény kis Emmy valami igen rendszere
sen szokott volna gondolkozni.

De hát mit csináltak a szülei; miért nem tettek róla, 
hogy ez a kis szív ne dobogjon oly sebesen? Hát, az 
öreg Sedleynek az ilyen dolgok nem igen vágtak a szak
májába; meg aztán az utóbbi időben komolyabb, szóta- 
lanabb is volt a tőzsdehírek miatt. Sedleyné asszony 
jóindulatú, nem fürkésző természetű asszony volt, a ki 
még féltékeny se tudott volna lenni — Józsi távol volt 
hazulról, Cheltenhamben, a hol egy ir özvegyasszony 
tartotta lebilincselve. Így aztán Emilia magára maradt a 
házban; — óh, néha nagyon is magára! — Nem mintha 
valaha is gyanakodott volna; dehogy! Mert hisz az csak 
világos, hogy Györgynek most a lovagló-iskolában kel
lett lenni; néha meg szabadságot nem tudott kapni; — 
meg végre hát a barátaival, a családjával is kell lennie 
néha, s társaságba járnia, (hisz ki ragyogna egy társa
ságban jobban, mint ő), ha meg viszont szolgálatban 
van, akkor sokkal fáradtabb, semhogy hosszú leveleket 
írhatna. Én tudom ám, hol tartotta Emilia a György le
veleit csomagba kötve; mert hisz én bejuthatok a szobá
jába, úgy, mint Jachimo. Nem, nem mint Jachimo, az 
csúnya szerep; hanem úgy, mint a holdvilág, s láthatom 
az ágy hófehér függönyei közt, a mint a bízó hit, szép
ség és ártatlanság álmodozva pihen.

De ha Osborne levelei katonás rövidségűek voltak,
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azt viszont be kell vallanunk, hogy ha Emilia leveleit 
mind ide igtatnók, regényünk hosszabb lenne, mint a 
legodaadóbb olvasó türelme; mert nemcsak hogy elejé
től végig teleírta a nagy ív papirost, hanem keresztbe is 
írta aztán egész megátalkodottsággal; a verses köny
vekből egész leveleket írt ki minden irgalom nélkül; sza
vakat és mondatokat számtalanszor húzott alá és kísért 
felkiáltó jelek soraival. — Emilia nem volt hősnő. Az is 
áll, hogy sokszor esett ismétlésekbe. Körmondatai nem 
voltak mintaszerűek s az idézetül kiírt versek métrumait 
néha önkényes változtatásoknak vetette alá. Hanem, höl
gyeim, ha önöknek nem sikerülne valakit meghatni a le
veleikkel az „irálytani" hibák ellenére is, és ha önöket 
nem szerethetné senki addig, míg a triméter és a tetra- 
méter közt levő különbséget apróra nem tudják; nohát 
akkor vigyen az ördög minden költészettant és minden 
iskolamestert a pokolba!

TIZENHARMADIK FEJEZET.
Szívügyek és egyebek.

Fájdalom, az, a kihez Emilia e leveleket intézte, ke
ményebb bírálója volt ezeknek, mint éppen szükséges 
lett volna. Ha az ezred gyakorlaton volt, Osborne had
nagy úr után mindenüvé eljöttek a levelek, még pedig 
oly nagy számban, hogy az egész tiszti ebédlő évődött 
már vele miattuk, a miért is Osborne aztán bosszan
kodva adta ki legényének a parancsot, hogy a leveleket 
mindig csak akkor adja át neki, ha egyedül van. Dobbin 
kapitány egyszer azon is rajtakapta Osbornet, hogy a 
szivarját egy ilyen levéllel gyújtotta meg; Dobbin el- 
szörnyedt, mert az a gyanúm, hogy ő maga inkább egy 
ötfontos bankjegygyei tette volna ezt meg, mint egy 
ilyen levéllel.

Eleinte György mindent megtett, hogy a liaisont 
titokban tartsa. Annyit hagyott csak rá, hogy igen, van 
valami nő a dologban. — S ez a nő nem az első, — 
mondta Stubble meg Spooney, a két sárgacsőrű tiszt
helyettes egymásra kacsintva. — Drdöngős egy ficzkó
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ez az Osborne. Demerarában ott volt a törvényszéki bíró 
leánya, a ki majd megbolondult érte; St.-Vincentben meg 
az a gyönyörű kreol leány, Pye kisasszony; no, mióta 
meg hazajött, valóságos Don Juan.

A két tejfölösképű persze meg volt győződve, hogy 
a „valóságos Don Juan“-nál kitüntetőbb czímet ember 
nem kaphat s Osborne-nak óriási tekintélye volt a fiatal
ság közt. Az igaz, hogy pompás gyerek volt minden test
gyakorlatban, énekben és pompás a dísz-szemléken; 
pénzével bőkezűen bánt, mert neki meg viszont az atyja 
juttatta bőven. Az egyenruhája mindig nyalkábban volt 
szabva, mint másé és volt neki belőle több is egyszerre. 
Valósággal imádták. Inni jobban tudott, mint az ezred 
összes tisztjei, beleértve az öreg ezredest is; no már 
pedig!... Jobb birkózó volt az ezred Herkulesénél, 
Knuckles közlegénynél is, pedig ez a legénységi összes 
versenyek díjait elvitte s káplárnak csak azért nem tették 
meg eddig, mert nem találtak az aktusra egy józan órát 
az életében. A tiszti cricket-clubban meg már éppen 
megdönthetetlenűl állott az Osborne hadnagy elsősége. 
Az úrlovasok versenyén, mikor gyönyörű lovát, a Villá
mot lovagolta, az övé lett a nagy díj. Osbornet nemcsak 
Emilia imádta. A tiszthelyettesek Apollónak tartották, 
Dobbin nem nézte volna többre Crichtont, az ezermes
tert sem. O’Dowd őrnagyné pedig elismerte, hogy „úri
gyerek" és „mintha a Castlefogarty gróf kisebbik fiára 
húzna".

Most aztán, a naponként érkező levelek láttára, a 
tisztek kalandosnál-kalandosabb magyarázatokat suttog
tak. Az egyik mint bizonyosat beszélte, hogy egy Lon
donban élő herczegnö az illető; a másik azzal czáfolt 
rá, hogy dehogy, hanem a tábornok leánya, a ki ugyan 
mással jár jegyben, de azért Györgyöt szereti; a harma
dik azonban „illetékes helyről" tudta s titok pecsétje 
alatt pletykázta a kantinban, hogy „a képviselőház egy 
vezérférfiának a felesége irogat Osborne-nak s maga 
ajánlotta meg a szökést". Voltak még ezeknél is nyaka- 
tekertebb változatok, de Osborne a világért sem árult 
volna el semmit, s hagyta, hovv barátai és bámulói csak 
hadd szőjjék az ö regényeit.
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S hogy voltaképp miben állt az igazság, az Dob
bin kapitány nélkül, a jó Isten tudja, mikor világlott volna 
ki. De hát úgy esett, hogy a kapitány éppen reggelizett a 
közös asztalnál; a két tiszthelyettes meg ott lebzselt a 
szószátyár ezredorvos társaságában, s teledongták a ka
pitány fülét képtelen históriákkal; mert egymást akarták 
legyűrni abban, hogy ki tud többet az Osborne dolgáról. 
— Bizonyos, hogy a Sarolta királyné egyik udvarhölgye 
az illető; eh manót! dehogy; hanem egy rettentő rossz
hírű énekesnő. — Hanem ez aztán Dobbinnak is elég 
volt, s noha éppen javában nyelte a lágy tojást meg a 
vajaskenyeret, úgy hogy nem kellett volna tulajdonképp 
beszélnie, nem tűrhette tovább, 'hanem így ripakodott az 
ezredorvosra: — Mit jár a szád mindig, mikor semmit se 
tudsz, szamár? Botrány meg ostobaság! Neked az egész 
világ ebből áll! Ide hallgass! Osborne sem egy herczeg- 
nőt el nem fog szöktetni, se egy varrólányt el nem fog 
csábítani. Sedley kisasszony, a kivel jegyben jár, a leg- 
bájosabb úri leány, a kit valaha láttam, s a ki egy árva 
rossz szóval illeti, annak velem gyűlik meg a baja.

Itt Dobbin aztán rákvörösre gyűlt arczczal hallga
tott el s majd megfulladt a teájától. A hír úgy terjedt az 
ezredben, mint a futótűz s O’Dowd őrnagyné még aznap 
este megírta a testvérhugának, Glorvinának O’Dowd- 
stownba, hogy ha esetleg Dublinban volna valami más 
„kilátás", hát ne siessen el onnan, mivel Osborne had
nagy már vőlegény.

S ugyanez nap este, mivel az őrnagyné éppen a 
tiszteket vacsoráztatta, egy pohár pálinkával föl is kö
szöntötte a „boldog vőlegényt", a mire Osborne aztán 
nemsokára kirúgta maga alól a széket s hazarohant, 
egyenesen Dobbin szobájába törve be. A kapitány 
ugyanis lemondott a vacsoráról, s otthon maradt furu
lyázni; sőt attól félek, hogy tán még verset is írt 
ez este.

— Hát te meg mi az istennyilának ártod magad az 
én dolgomba? — kiáltott Osborne, odapattanva Dobbin 
elé, mint a bomba. — Hogy a mennydörgés mennykőbe 
engedheted, hogy most mindenki mulasson rajtam, az
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örnagyné meg, az a vén kerepelő, az egész országban 
hirdesse, hogy vőlegény vagyok.

— Nekem úgy tetszik, hogy ... — kezdte Dobbin.
— Tetszik, tetszik; nekem meg igenis, hogy nem 

tetszik. Jól van, hisz tudom, hogy le vagyok irántad kö
telezve; de, a teremtésit, nekem ne prédikáljon senki, 
azért, ha öt évvel öregebb nálam. Akaszszanak föl, ha 
tovább is tűröm a te örök bakteroskodásodat. Szeretném 
tudni, mivel vagyok kisebb nálad.

— Jegyben jársz vagy nem? — kérdezte Dobbin.
— Mi közöd hozzá, akár neked, akár másoknak.
— Szégyenled?
— Mi jogon kérdi az úr tőlem?
— Úristen! Csak nem akarod az eljegyzést föl

bontani ?
— Más szóval, azt kérdezed tőlem, hogy becsületes 

ember vagyok-e, — kiáltott Osborne fékevesztett düh
vei; — tudom, hogy igy értetted. Te az utóbbi időben 
olyan hangon kezdesz velem beszélni, hogy------- de
nem leszek bolond, hogy tovább is tűrjem.

— De hát mit vétettem? Azt mondtam, hogy el
hanyagolsz egy édes jó kis teremtést, Osborne. És hogy 
ha bemégy a városba, hozzá kellene menned, nem pedig 
kártyázni a clubba.

— Úgy látszik, a pénzedet akarod visszakapni, — 
vetette közbe metsző gúnynyal György.

— Természetesen. Hiszen eddig is mindig zaklat
talak érte, úgy-e?

— Nem,... nem zaklattál, Vilmos;... szamár va
gyok, bocsáss meg, — válaszolt György, a kit valami 
bűnbánat-féle kezdett meglepni. — Mindig jó barátom 
voltál; s csak az Isten tudja, hány százféleképp bizonyí
tottad be. Minden csávából te húztál még ki. Mikor Craw
ley, az a testőrtiszt, úgy kifosztott, végem lett volna, ha 
te meg nem szánsz; ne beszélj, tudom, hogy végem lett 
volna. De azért nem kéne így zsarnokoskodnod és így 
számon kérned mindent. Tudod, hogy nagyon ragaszko
dom Emíliához; imádom; igazán imádom s a többi. Ne 
ránczold a homlokodat. Az a leány hibátlan; tudom, hogy 
az. De látod, úgy nyerni meg valamit, ha az ember nem
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vesződött érte, az nem nagyon mulatságos. Aztán az ör
dögbe is, mért jöttünk meg az Isten háta mögül, Nyugat- 
Indiából; hadd tomboljam ki magam egy kicsit; ha aztán 
megházasodtam, új ember lesz belőlem; becsületemre! 
És — izé; — Dobbin, — kérlek, ne haragudjál, — jövő 
hónapban lefizetek száz fontot, mert tudom, hogy az 
öregem akkor leszúr egypár öregebb bankót; az ezre
destől meg szabadságot kérek, s még holnap a városban 
leszek, Emíliánál. No, meg vagy elégedve?

— A manó tud ám rád sokáig orrolni, — dörmögött 
a bajuszába a kapitány; — aztán izé, a mi a pénzt illeti, 
öregem, hát hisz az várhat; tudom, ha rászorúlnék, az 
utolsó vasadat is megosztanád velem.

— Meg, Dobbin, az már igaz; Isten ucscse, igaz! 
— tört ki Györgyből a nagylelkűség önkívülete, mert a 
valóság az, hogy sohasem maradt megosztani való 
pénze.

— Csak azt szeretném, ha ez a kitombolási folya
mat már véget érne, György. Ha láttad volna szegény 
kis Emmit, mikor a minap felőled kérdezősködött, a po
kolba dobtad volna azt a dákót. Eredj, te gézengúz és 
vigasztald meg. Kotródj és írj neki egy szép, hosszú le
velet. Csinálj valamit, a mi boldoggá tegye; hisz oly 
kevés kell neki!

— Azt hiszem, iszonyúan szeret szegényke! — mo
solygott a hadnagy s aztán kiment, hogy az elrontott 
estét valahogyan megfejelje lenn az étkezőben, a hol 
mindig akadt egypár léhűtő.

Emilia pedig ezalatt a Russel-téri ház ablakából 
nézte merengve a holdat, a mely arra a békés házra is 
csak úgy világított, mint a chatham-i kaszárnyára és el
gondolkozott szegényke. Vajon az ő hőse mit csinál most? 
Talán az őrszemeket járja sorra, vagy talán szabad ég 
alatt táborozik; — talán egy sebesült bajtárs ágyánál 
virraszt, vagy a tereptant tanulmányozza magányos 
szobájában. S gondolatai fehér szárnyakon szálltak, mint 
angyal sereg arra felé, a hol György lakott . . . Mindent 
összevetve, azt hiszem, nagyon helyes volt, hogy a ka
szárnya kapui be voltak zárva s a vártánál senkit se
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bocsátottak keresztül, mert így a fehér szárnyú angyal
sereg legalább nem hallotta, hogy gajdoltak a becsípett 
tisztek a puncsos-medencze mellett.

Másnap György szavának állt, Dobbin nagy örö
mére s mikor a hadnagy bevallotta, hogy: — „úgy sze
retnék neki valami szép ajándékot vinni, de az ördög 
vigye el, egy fityingem sincs és nem is lesz, míg csak 
az öregem ki nem vágja a rezet" — Dobbin nem akarta, 
hogy e szép szándék abban maradjon s rögtön fölaján
lott néhány fontot, a mit György egy kis gyönge húzó- 
dozásnak utána zsebre is vágott.

S meg vagyok győződve, hogy vett is volna va
lami szépet Emiliának, csak hát az volt a bükkenő, hogy 
a Fleet Streeten éppen oda vitte az ördög az egyik di
vatos ékszerész elé és ott egy olyan nyakkendőtű volt, 
de olyan, hogy hunczut legyen, a ki azt elszalasztja. Hát 
persze, hogy megvette, de ekkor már úgy kiköltekezett, 
hogy valami tisztességes dolgot amúgy se vehetett 
volna, holmi haszontalansággal meg egy Osborne 
György nem rukkolhat ki, hát inkább semmit se vett. 
Eh, baj is az, hisz ott, a hova ő megy, nem az ajándékot 
várják. — Alikor odaért a Russel-térre, Emilia arczát 
úgy elöntötte a verőfény, mintha György maga lett 
volna a napvilág. A sok aggódás, félelem, szívszorongás, 
csüggedés, könny, álmatlan éjszaka feledve volt mind, 
mikor az az ellenállhatatlan mosolygásé arcz ráragyo
gott a kis leányra. Sambo, az inas, a ki a maga felelőssé
gére előléptetéseket is szokott eszközölni, mint „Osborne 
kapitány urat" jelentette be a vendéget s a maga fekete 
képére is kiült az örömben való osztozás széles 
vigyorgása.

Látta, hogy a kisasszony összerezzen, biborszínre 
gyűlt arczczal szökik föl az ablaktól; — mire aztán 
Sambo visszavonult; Emilia pedig ott volt egy szempil
lantás alatt Osborne mellett s ott pihegett annak a szí
vére borúivá, mintha ez lett volna az a hely, a hol leg
jobban otthon érezte magát az egész világon. — Szegény 
remegő, szerető gyermek. A legszebb, legdélczegebb 
sudárfa, a mely felé te most búgó galamb módjára re
pülsz, hogy ott pihenj boldogan, 'ki tudja, nincs-e már
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megjelölve, hogy nemsokára ledőljön? De micsoda régi, 
régi hasonlat is ez az emberről, meg a fáról!

György ezalatt nyájasan csókolta meg a leányka 
homlokát, fénylő két szemét s igen kegyes és jó volt 
hozzá; Emilia pedig gyönyörködve nézte a szép gyé
mánt melltöt, hisz ezelőtt még nem látta soha. S azt 
gondolta, hogy ez a legízlésesebb ékszer, a mit csak 
képzelni lehet.

Valami rossznyelvű franczia mondta egyszer, hogy 
a szerelemben a szerepkörök rendesen tisztán megkü
lönböztethetők, mert a kettő közül az egyik az, a ki sze
ret, a másik meg az, a ki megengedi leereszkedőleg, hogy 
szeressék. Az első szerep is lehet néha a nőé, néha a 
férfié. Hányszor van az utóbbiak táborából is olyan ra
jongó, a ki a leányban a leghatározottabb érzéketlensé
get szendeségnek, az unalmas természetet leányos tar
tózkodásnak, a tudatlanságot édes ártatlanságnak nézte, 
szóval, hattyúnak nézte a libát. De viszont nézzük, nőben 
talán nem akad olyan, hogy egy nagy csacsit ruház 
föl a saját képzeletétől nyert királyi díszszel s bámulja 
benne a faragatlanságot nemes egyszerűség gyanánt; 
önzésében a férfias fensőbbséget látja, lomhaságát fen
séges 'komolyságnak nézi, szóval úgy bánik vele, mint 
Titánia tündérkirálynő az athéni takácscsal. — De ha 
Emilia azt hitte, hogy Osborne György hadnagy úr az 
egész angol királyság egyik legragyogóbb jelensége; hát 
e pontra nézve Osborne maga sem táplált éppen ellen
kező véleményt.

György egy kicsit szilaj volt, az már igaz, de hát 
hány fiatal ember csak olyan szilaj az ö korában s még 
hozzá nem tetszik-e a leányoknak jobban az ilyen ember, 
Mint az, a ki kettőt se tud számolni? Mikor ezek történ
tek, úgy érezte, hogy még nem tombolta ki magát telje
sen, de hogy nemsokára ki fogja s akkor, kivált mivel a 
béke úgyis meg van kötve, a korzikai szörnyeteg pedig 
fogoly Elba szigetén: — Osborne is otthagyja majd a 'ka
tonaságot; így a tespedő békeidőben gyors előmenetel 
úgy sem lesz, valamint tér sem a György kétségtelen

10»
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katonai tehetsége számára. Azért hát kilép; a maga évi
díja meg Emíliáé szép összeget fog kitenni; abból ké
nyelmesen megélnek majd; vesznek egy szép falusi bir
tokot, valami jó vadászterületen; ott aztán György 
majd egy kicsit gazdálkodik, egy kicsit vadászik és igen 
boldog lesz. Arra, hogy mint házas ember is katona ma
radjon, nem is gondolt. Hogy’ is lehetne elképzelni egy 
Osborne Györgynét, valami vidéki kis város bérelt la
kásaiban, hónapos szobákban, vagy, hogy még rosz- 
szabbra gondoljon az ember, Kelet- vagy Nyugat-Indiá- 
ban; a társasága egy csomó katonatiszt, a barátnője és 
pártfogója pedig O’Dowd örnagyné. Emilia néha majd 
meghalt nevettében, ha György az őrnagynéról mesélt. 
Nem, György sokkal jobban szerette Emíliát, semhogy 
kiszolgáltassa ennek a szörnyű asszonynak, egyszer
smind a tisztnék életével járó viszontagságoknak. Maga 
miatt nem bánta volna Osborne, nem ő, de az ő édes kis 
leánykájának olyan körben kell helyet foglalnia, a mi
lyen mint Osborne Györgynét megilleti.

Építették tehát a légvárakat. Emilia képzelete min
den ily természetű lakóhelyet kerttel, rétekkel, falusi 
templommal, vasárnapi iskolával egészített ki; míg 
György szeme előtt inkább holmi kutyaólak, istállók és 
borospinczék lebegtek. — Ma is ilyformán folyt a légvár
építés munkája, s a fiatalok igen boldogan töltöttek el 
együtt néhány órát, de mivel Györgynek csak ez az egy 
napja volt szabad, s még sok fontos elintézni való ügye 
volt ma, megkérdézte Emíliát, nem jönne-e át vele addig 
a nővéreihez; maradjon ott, míg György elvégzi a dol
gait, ebédre aztán ő is visszamegy megint hozzájuk. 
Emíliának persze ez a terv is tetszett s így György át
vitte a két leányhoz s náluk hagyta, a hol vígan cseve
gett, hogy a leányok elképedve néztek össze s azt gon
dolták, hogy még utóbb György talán csakugyan farag 
valamit belőle.

A hadnagy ezalatt elindúlt, hogy fontos ügyeit el
intézze. Sorba vett mindent. A Charing Cross-on levő 
czukrásznál megevett egy fagylaltot, azután a Pali 
Malira sietett az új kabátját fölpróbálni; benézett a club
jába is s fölhajszolta Cannon kapitányt; azzal tizenegy



HIÚSÁG VÁSÁRA 149

játékot csinált végig a tekeasztalon s nyolczat meg is 
nyert; mindezek lelkiismeretes elvégzése után pedig 
visszatért az apai házba ebédre, félórai késedelemmel 
ugyan, de igen jó kedvben.

Máskép állt azonban a dolog az öreg Osbome-nal. 
Hazajött s a mhit belépett a nappaliba, a hol a család 
már együtt volt az ebéd előtt, leányai s az előkelő Wirt 
kisasszony mindjárt látták, hogy valami baj van. A ban
kár arcza amúgy is rendesen sárga volt, mogorvára 
hajló, felfuvalkodott kifejezéssel, de ma a sűrű, szigorú 
fekete szemöldök olyanformán volt összeránczolva, hogy 
a három nő sejtette, mekkora izgalom dúlhat ott a nagy
terjedelmű fehér mellényen belül. Emilia máskor is min
dig ijedve ment köszönni az öreg úrnak, de a mai hara
pós kedve láttára meg még ijedtebben. S csakugyan, az 
öreg úr olyan vasvilla szemet vetett rá, hogy Emilia oda
nyújtott kis keze szinte erőtlenül hanyatlott le ismét. 
Johanna megértette az öreg úr néma kérdését, hogy: — 
„Hát ez mi az Isten csodáját keres itt?" — s felelt is reá:

— György bejött egy napra Londonba, papa ké
rem s most a helyőrségen van, de ebédre itt lesz.

— Ugyan? No lám! Milyen kegyes! De én ugyan 
nem várok rá az ebédemmel, Johanna, — dörmögött 
vissza a családfő, levágva magát egy karosszékbe a 
kandalló előtt, mire aztán mindenki oly aggodalmas 
csöndbe merült, hogy csak a nagy franczia bronz-óra 
riadt ketyegése hallatszott, mintha a szíve vert volna 
ijedtében.

S mikor aztán ez a bronzóra, mely Iphigenia föl
áldozásának szívvidámító csoportozatával volt körül
véve, elverte az ötöt tompa harangkongással, Osborne 
úr hevesen rántotta meg a kandalló oldalán függő csen- 
getyűzsinórt, mire a pinczemester esze nélkül rohant be.

— Ebédet! — förmedt rá Osborne.
— György úr még nincs itthon, uram, — szólt közbe 

a szolga.
— Mi közöm hozzá, hallja-e? Ki itt a gazda? 

György úr, vagy én? EBÉDET! — Osborne ordított, 
Emilia remegett, a három másik szempár pedig izgatot-
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tan táviratozott egymásnak jelekkel. A konyhába szóló 
csengő meg is izente a parancsot engedelmesen, mire a 
gazda se szólt, se beszélt, hanem belemélyesztve két ke
zét rézgombos kék kabátja két zsebébe, megindult a 
lépcsőn lefelé az ebédlőbe. A négy nő remegve követte.

— Talán az árfolyam csökkent, — súgta Wirt kis
asszony, mialatt beléptek. Mindenki szótlanúl ült le, az 
öreg úr aztán elmorgott valami asztaláldást, az igaz, 
hogy inkább átoknak hangzott, mire az inas levette a 
nehéz, vert ezüst borítókat a tálakról.

— Levest? — mordúlt rá a házigazda Emíliára s 
embergyilkos mozdúlattal fogta a levesosztó kanalat 
marokra.

Egyideig csend volt.
— Vidd el Sedley kisasszony tányérját, — szólt 

utóbb Osborne az inashoz. — Nem bírja lenyelni ezt a 
levest. Magam se. Förtelmes! — Majd a pinczemester- 
hez fordúlt: — Hicks, vitesse ki a levest, te meg, Jo
hanna, kergesd el ezt a szakácsnét, de még holnap.

A hal se részesült több dicséretben, s Osborne út 
csak azalatt nem szitkozódott, míg ivott; igaz, hogy ez 
elég sűrű egymásutánban esett meg. De a gyorsan föl
hajtott poharak is csak mérgesebbé tették; míg egy
szerre csak erőteljes kopogás hallatszott az utczaajtón, 
jelezve, hogy György érkezett haza.

— Ogy sajnálom, de igazán nem jöhettem előbb. A 
tábornok várakoztatott meg. Óh, soh’se bántsák a levest 
meg a halat. Csak épp a mi az asztalon van. Ejnye, de 
pompás ez az ürűczomb. — Pompásnak talált mindent, 
de viszont őt is mindenki bámúlta az asztalnál.

Mikor a hölgyek a narancson s az egy pohárka 
csemegeboron is átestek, a mi az Osborne-ház kedvde
rítő lakomáinál a szokott berekesztés volt, akkor már 
semmi se állt útjában a szalon felé való menekülésnek. 
De mentek is! Emilia remélte, hogy György nemsokára 
utánuk jön s elkezdte játszani a gyönyörű nagy hang
verseny-zongorán a György kedvelt dalait, az Angliába 
ekkor még újonnan behozott keringőket; — de ez a csa
logatás nem hozta Györgyöt oda. A keringők hangja bá
gyadtabb és bágyadtabb lett, s a csüggedt kis zongorázó
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nemsokára ott is hagyta a helyét. Erre aztán a másik 
három hölgy esett neki a zongorának s döngették egész 
erejükből, de szegény kis Emilia alig hallott azért vala
mit is belőle, mert ha az öreg Osborne mai magaviseleté 
jutott eszébe, mindjárt elszorúlt a szíve s rosszat sejtett. 
Egészen erőt vettek rajta a sötét gondolatok s úgy el
merült bennük, hogy mikor Hicks, a pinczemester, a ká
véját hozta oda, Emilia úgy fölriadt, mintha mérget nyúj
tottak volna neki. De micsoda titok lappanghat a levegő
ben? Óh, ezek a nők! Ügy ápolják, úgy dajkálják az elő- 
érzeteiket s legkínzóbb gondolataikat éppen úgy meg
teszik kedveltjükké, mint a gyermekeik közül a nyomo
rékokat. Az atyai szemöldök könyörtelen ránczai még 
Györgyöt is gondolkodóvá tették, vajon alkalmas-e a 
pillanat a pénzkérdésre. Töprengett, hogy’ kezdje; végre 
is a sokszor kipróbált módhoz folyamodott s az atyja 
borát kezdte dicsérni.

— Nyugat-Indiában sohase tudtunk ilyen Madeirát 
kapni, mint az öné, atyám. Mikor a minap küldött belőle 
egy ládával, az ezredes maga benyakalt három üveggel.

— Be-e? — vakkant meg a mogorva vén zsarnok. 
— Hm. Nyolcz shillingembe van ám üvegje.

— Nem adná tuczatját hat aranyával, uram? — 
nevetett György. — Az egész országban az egyik leg
nagyobb ember akarna belőle.

— Ugyan! No, kívánom neki, hogy megkapja va
lahol.

— Mikor az ezredes reggelit adott a tábornok tisz
teletére, akkor is kért a boromból. Az altábornagynak 
is úgy megízlett, hogy a tábornagynak akar adni belőle. 
Már pedig az igazán a jobb keze ö fenségének a ré- 
gensnek.

— Hát jó bor, jó; az már igaz, — mondta a szemöl
dök s mintha egy nedő 'kisimult volna rajta. György már 
éppen föl akarta az alkalmat használni, mikor atyja 
megint visszasülyedt hallgatagságába, noha most már 
legalább nem volt mogorva ez a hallgatás. Elég jó indu- 
latú nézéssel mondta Györgynek, hogy csöngessen a 
bordeaux-iért. — Aztán majd meglássuk, hogy az hit
ványabb-e? A mi különben a Madeirát illeti, hát őszin-
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tén mondom, hogy ő fenségének mindig szolgálatára 
áll. Mialatt a vörösbort isszuk, egy fontos dologról sze
retnék veled beszélni.

Emilia hallotta jól, mikor a vörösborért szóló csen
gettyű fölhangzott s ekkor meg rögtön úgy tetszett neki, 
mintha ez is olyan vésztjósló jel lenne. Hja persze, a ki
nek állandóan, mindig vannak sejtelmei, azoknál itt-ott 
persze hogy beüt egyik-másik.

— Először is, — kezdte az öreg úr, nyelvével cset- 
tintve az első pohár után, — először is azt akarom tudni, 
György, hogy . . . hogyan is álltok ti . . . már mint 
hogy te meg . . . meg az a kis izé ott fönn.

— Azt hiszem, uram, azt nem nehéz kitalálni, mert 
elég világos, — felelt György önelégült mosolygással. — 
Elég világos! Tyüh, ez ám a bor!

— Mit értesz az alatt, hogy világos?
— Eh, hát ... de kérem uram, ne szorítson így 

sarokba, mert én szerény ember vagyok s nem játszom 
a nagy hódítót, de hát azt a vak is látja, hogy a kis lány 
fülig szerelmes belém.

— No és te?
— ön nagyon jól tudja, uram, hogy ezt a házassá

got ön parancsolta és én egyszerűen jó fiú voltam.
— No de még milyen jó fiú! Hát azok a históriák 

Lord Tarquinnal, Crawley gárdakapitánynyal, és Deu- 
ceace báróval; mi? Vigyázz, pajtás, vigyázz!

A neveket azonban mindet igazi élvezettel forgatta 
a szájában. Mert ez a kemény zsarnok mindjárt kétrét 
görnyedt, ha egy főúri nevű ember került elébe s úgy 
megméltóságolta, a hogy’ az egy szabad brittő'l csak 
telhetik. A találkozás után, ha hazajött, kikereste a törzs
könyvből az illető nagy úr származási tábláját s aztán 
az új ismerős nevét minduntalan beleszőtte a szavaiba 
s leányai előtt is folyton Lord ez és ez nevét hánytor- 
gatta. A porban hevert előtte és sütkérezett a fényben, 
mint egy nápolyi lazzaroni. Mikor az öreg úr ezeket 
kezdte emlegetni, György megijedt, hogy hátha a kártya
dolgok sültek ki, de az öreg úr így elmélkedett tovább:

— No! Fiatalság, bolondság! Engem csak az vigasz-
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tál, hogy, mivel a legjobb társaságban forogsz, mert re
mélem, hiszem és óhajtom, hogy ott; azért . . .

— Köszönöm, uram; — szólt közbe György hirtele- 
nűl — csakhogy persze, abban a jó társaságban pénz 
nélkül nem igen foroghat az ember; már pedig én, most 
------ Itt György elhallgatott s némán mutatta azt a kis 
erszényt, melyet egyszer Emilia horgolt neki. S abban 
egyéb se volt, mint egy-kettő a Dobbin bankjegyei közül.

— Nem lesz híjjá, fiam. Egy angol kereskedő fia ne 
nélkülözzön. Az én pénzem is van olyan jó, mint a leg
nagyobb úré és nem sajnálom tőled. Nézz be holnap a 
főpénztárnokomhoz; annál majd akad valami. Ha tudom, 
hogy jó társaságban vagy, nem sajnálom a pénzt, mert a 
jó társaságbeli ember nem tévedhet rossz útra. Én nem 
vagyok büszke magamért. Én a semmiből lettem valami. 
Az én apám szegény ember volt. De te már szerencsé
sebben indúltál el az életben. Vedd hasznát. Csak a nagy- 
uraik fiaival tarts össze! Akad köztük, a ki félannyit se 
költhet, mint te. A mi meg az asszonyokat illeti, (s itt a 
torzonborz szemöldök alól hozzáértő, de nem vonzó pil
lantás repült ki), no, — fiatalság, bolondság. Hanem van 
egy dolog, a miben nem értek tréfát; ha azt az egyet 
nem kerülöd úgy, a hogy parancsoltam, akkor tőlem 
ugyan egy fillért se látsz. És ez a kártya!

— Óh, természetesen, uram!
— De, hogy visszatérjek Emíliára, hát voltaképp, 

miért is ne köthetnél te jobb házasságot, György?
— De hisz mindent a két apa rendezett el ez ügy

ben, — felelt György, mogyorót törve. — Öröktől fogva 
elhatározták már, hogy összeadnak.

— Nem tagadom, de az emberek helyzete is vál- 
tozhatik, barátom. Azt nem tagadom, hogy vagyonomat 
Sedley segített megszerezni, vagyis inkább, hogy ráve
zetett arra az útra, a melyen aztán a magam eszével 
szereztem meg azt a büszke pozicziót, a melyet most 
London faggyú-forgalmában a magaménak mondhatok. 
Sedley iránt nem voltam háládatlan, s hogy szolgálato
mat mily mértékben vette igénybe, arra nézve bank
könyvem szelvényei adnak fölvilágosítást. György! Ne
ked bevallhatom négyszemközt, hogy egy idő óta nem
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szeretem, a hogy’ Sedley ügyei állnak. A legfőbb embe
rem is gyanúsnak talál egyet-mást, meg a Hulker és Bul
lock czég is. Félek, hogy szegény Sedley a maga szakál
lára is cselekedett egyet-mást, a mi nem jól ütött ki; 
Annyit mondhatok, hogy a míg Sedley le nem számolja 
elém készpénzben Emilia tízezer fontját, addig nem lesz 
lagzi. Az én atyafiságomba ne keveredjék tönkrement 
népség. Add idébb azt a bort, vagy csöngess a kávéért.

S ezzel kiterítette maga elé a hírlapját, a miből 
György bizonyosan tudta, hogy a tárgyalás véget ért s 
a papa szundikálni fog.

Villámgyorsan szaladt föl Emíliához. Mi volt az, a 
mi sokkal figyelemesebbé tette, mint talán valaha is 
volt; gyöngédebbé, udvariasabbá, társalgásában lebilin- 
cselőbbé? Nagylelkű természete szólalt-e meg a leány
kát fenyegető veszedelem gondolatára, vagy pedig az a 
sejtelem tette előtte becsesebbé a drága kincset, hogy 
bizony el is veszítheti.

Emilia sokáig táplálkozott, élt e nap emlékeiből s 
az este oly boldogan telt el az Osborne-házban, hogy 
most ez egyszer még a szelíd Emilia is szinte haragra 
lobbant, mikor Sambo olyan korán jött érte a nagyken
dővel.

György másnap reggel fölszaladt hozzá s érzéke
nyen búcsúztak el; onnan pedig a bankba sietett a had
nagy az atyja utalványával. Teli zsebbel, boldogan lebe
gett ki a bankból s csak úgy homályosan rémlett neki, 
mintha az öreg Sedley, a kivel bemenetkor a küszöbön 
találkozott, nagyon kedvetlenül nézett volna maga elé; 
arra is kezdett emlékezni György, hogy a czég beltagja, 
a fiatal Bullock, most nem kísérte ki Sedleyt úgy, mint 
annakelőtte.

De hát György maga sokkal virágosabb kedvben 
volt, semhogy sokat törte volna a fejét más ember baján.

Mikor a bank nagy, szárnyas üvegajtói becsapód
tak az öreg Sedley mögött, Quill úr, a pénztárnok, (a ki
nek az a kellemes foglalkozása van, hogy ropogós új 
bankjegyeket számol le és egy sárgaréz-lapátból pedig 
csillogó arany sovereigneket önt ki az asztalra) odahu- 
nyorgatott félszemmel Driver számfejtő felé; l
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— Baj lesz, —• súgta a számfejtő.
— Magam is azt hiszem, — szólt vissza Quill. — 

Ah, Osborne György úr! Igen, rögtön. Milyen pénzben 
parancsolja?

György bankjegyet kért s megtömte az erszényét; 
de Dobbinnak csakugyan fizetett aznap este ötven fon
tot a vacsoránál.

Emilia pedig az est ez órájában hosszú, szeretettel
jes levelet írt Györgynek; négy sűrű lapot, tele remény
séggel, szerelemmel, aggódással és sejtelmekkel. Meg
kérdezte, vajon miért lehetett olyan rosszkedvű tegnap 
Osborne úr, ma meg az ö papája, a ki olyan szomorúan 
jött haza a bankból, hogy szinte aggódnak miatta. Volt 
talán valami összetűzés kettőjük közt?

— Szegény kis Emmy! Édes kis Emmym! Meny
nyire szeret! — mondta magában György a levelet ol
vasva, és — tyűh, a teremtésit, de fáj a fejem attól az 
átkozott puncstól.

TIZENNEGYEDIK FEJEZET,
Craivley Mathild otthon.

Körülbelül ezidőtájt kényelmes utazóhintó állott 
meg a nagyúri pompájú Park Lane egyik szép és végte
lenül kedélyes háza előtt. A hintó oldalán festett czimer, 
a kis ülésen egy zöldfátyolos és elégedetlen arczú nősze
mély fölbomlott homlokfürtökkel; a bakon egy nagy kö
vér kocsis. Ez Crawley kisasszony hintája, a ki most tért 
haza a rokonaitól. A hintó-ablakok zárva; a kövér öleb 
most nem lógatta ki onnan a nyelvét szapora lihegéssel, 
hanem ott feküdt a zöldfátyolos és kedvetlen nő ölében. 
Mikor a kocsi megállt, a hátsó ülésből egy óriási paplan
göngyöleget, vagy inkább alaktalan paplan-bugyrot 
emeltek ki; végül pedig egy fiatal hölgy lépett le a hintó- 
bol, több gallért, kis és nagy, rövid és hosszú köpenyeket 
hozva. A bugyorban Crawley kisasszony lappangott; s 
a többiek azonnal fölvitték a beteg elfogadásához való
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módon befutott szobába. Azután két szolga szaladt ki a 
házból a háziorvosért, meg egy híres doktorért. Ezek 
megjöttek, beszéltek, írtak és eltűntek. Tanácskozásuk 
végén Crawley kisasszony fiatal útitársa is bement hoz
zájuk, hogy rendeleteiket meghallja, s mihelyt az orvos
ság készen volt, be is adta.

Crawley, a gárdakapitány, másnap lóhalálában vág
tatott oda a knightsbridge-i kaszárnyából s rendkívüli 
részvéttel tudakozódott. Nyomott volt a házban a lég
kör nagyon. A komorna (a kedvetlen és dúlt fürtű utas a 
kis ülésről) igen megnyúlt ábrázattal járt-kelt; a társal
gónő meg, Briggs kisasszony, sírva gubbasztott egyedül 
a nappaliban. Ez meg, a ki eddig távol volt a háztól, 
most, hogy drága barátnője betegségéről hallott, sietett, 
repült haza ennek kórágyához, hogy a kedves szenvedő 
párnáit ő simíthassa meg, ö egyedül. És most, most, mi
kor így repült haza, nem bocsátják úrnője betegágyához. 
Helyét egy idegen bitorolja, egy gyűlöletes idegen, va
lami hogy’ is hívják ... s itt a sérelem gondolata újra 
könnyeket kergetett a derék társalgónő szemébe, úgy, 
hogy kénytelen volt keservét és vörös orrát kendőjébe 
temetni.

Crawley Rawdon vele küldte föl névjegyét a beteg
szobába. Erre a fiatal útitárs jött le a lépcsőn könnyű, 
apró léptekkel, s mikor a kapitány heves gyorsasággal 
lépett eléje, odatette kis fehér kezét a kapitány óriás 
markába, s megvető pillantással mérve végig Briggs kis
asszonyt, a kapitánynyal együtt bement a nappaliból 
az ebédlőbe, mely most oly puszta volt, hej pedig de 
sok víg napot látott ezelőtt.

Ottbenn a fiatalok vagy tíz perczig beszélgethettek 
(bizonyára a drága betegről) s ekkor benn valaki hirtelen 
meghúzta az ebédlő csengetyűjét. Bowls úr, a pincze- 
mester, mesébe illő gyorsasággal nyitotta ekkor rájuk az 
ajtót, mintha bizony nem is lett volna a kulcslyuktól na
gyon messze az egész idő alatt. A kapitány indult, erő
sen pödörve a bajszát s fölszállt a gyönyörű fekete pari
pára, mely már kapart és tánczolt az utczára hintett vas
tag szalmarétegen. Akkor kezdett még csak tánczolni a 
ló az utczagyerekek nagy örömére. Egy pillanatig mintha
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a fiatal leány ott állt volna az ablakban, de aztán eltűnt, 
bizonyára mert ismét a beteghez kellett sietnie.

Ki lehetett ez a fiatal hölgy? Aznap este az ebédlő
ben két személyre volt terítve s bizonyosak lehetünk, 
hogy a száműzött komorna mindjárt eszeveszetten sza
ladt be a betegszobába, a mint az új ápolónő kihúzta on
nan a lábát, hogy bemenjen megenni Briggs kisasszony 
társaságában azt az ízletes kis ebédet.

Briggs torkát azonban úgy fojtogatta a sírás, Hogy 
nem bírt egy falat húst se lenyelni. A másik azonban a 
legnagyobb ügyességgel szelte föl a sült csirkét, s oly 
érthető hangon kérte a tatár-mártást, hogy szegény 
Briggs, a ki előtt a mártás állott, összerezzent, s nagy 
zajt csapva a mártásos kanállal, végre átjuttatta azt a 
másikhoz, maga pedig visszasüppedt a maga néma ke
servébe.

— Talán jó volna, ha adna egy pohár bort Briggs 
kisasszonynak, — javasolta a fiatal hölgy, a pinczemes
ter felé fordulva. Ez szót fogadott. Briggs megfogta a 
poharat, csakúgy gépiesen, aztán lázas sietséggel haj
totta le, talán, hogy túl legyen rajta; még egy kicsit hüp- 
pögött, aztán lassanként elkezdett játszani a tányérján 
levő csirkeczombbal.

— Azt hiszem, ki tudjuk egymást szolgálni ketten, 
— szólalt meg a legnyájasabban a másik, — és nem 
fogjuk fárasztani Bowls urat. Bowls úr, kérem, majd 
csöngetünk, ha szükségünk lesz önre. — A pinczemester 
lement, de Isten tudja, miért szidta össze az inast ott- 
lenn, mikor ez esetben igazán nem vétett szegény semmit.

— Igazán kár, hogy úgy a szívére veszi, — szólalt 
meg a leány hideg nyugalommal s a gúnynak némi ár
nyalatával nézve Briggsre,

— Igen, de mikor legkedvesebb barátnőm betegen 
fekszik és ne . . . nem akar látni, — bugyborékolt ki a 
fajdalom ennek a leikéből.
.. — Most már jóformán nem is beteg. Vigasztalódjék,
edes Briggs kisasszony. Csak a gyomrát terhelte meg, 
ez az egész. Most még gyönge az érvágástól, meg az 
rvosi kezeléstől, de nemsokára minden jól lesz. Addig 

is vigasztalódjék és igyék még egy kis bort
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— De miért nem akar látni, — jajdúlt föl amaz is

mét. — Oh, Mathild, Mathild! Hát ez legyen szegény Ara
bellád jutalma huszonhárom évi szeretetért?

— Ne sírjon, szegény Arabella, — (szólt a másik 
alig észrevehető mosolygással), — csak azért nem ereszti 
magához önt, mert azt mondja, hogy ön nem tudja úgy 
ápolni, mint én. Nekem nem valami nagy öröm az, ha 
egész éjjel virrasztanom kell. Magam is szeretném, ha 
fölváltana.

— Hát nem én ültem a mellett a drága ágy mellett 
éveken keresztül? És most . . .

— És most más valakit kíván. A betegeknek min
dig van ilyen szeszélyük. Ha aztán meggyógyult, én úgy 
is elmegyek.

— Soha, soha! — tördelte Briggs.
— Mit? Sohase gyógyul meg, vagy én nem megyek 

el soha? — felelt a másik, ugyanazzal a bosszantó jó
kedvvel. — óh, két hét alatt helyreáll s én akkor vissza
megyek Queen’s Crawleyba a két kis tanítványomhoz, 
meg az anyjukhoz, a ki sokkal betegebb, mint a mi ba
rátnőnk. Reám ne féltékenykedjék, édes jó Briggs kis
asszony; én egyedülálló, szegény kis leány vagyok. Nem 
is akarnám, de nem is tudnám itt önt kiütni a nyeregből. 
Töltsön nekem is egy kis bort és legyünk jóbarátok! Ne
kem igazán szükségem van barátokra.

A lágyszívű és békülékeny Briggs szó nélkül nyúj
totta oda a kezét, de azért elhagyatottsága s Mathild hűt
lensége csakúgy fájt neki, mint ezelőtt. Mikor az ebéd 
véget ért, Sharp Rebekka (mert csodálatosképpen ez 
volt a neve annak, a kit eddig leleményesen csak „a má
sikának neveztünk) ismét fölment a betegszobába s in
nen a legudvariasabb módon kitette a szűrét Firkinnének. 
— Köszönöm szépen, kedves Firkinné asszony, így na
gyon jó lesz; milyen szépen csinálta meg; most már nem 
is lesz szükség többre. Majd csengetek, ha szükséges! — 
Igenis! — lökte oda Firkinné hegyesen, s azzal dühösen 
ment ki a szobából, haragját magába fojtva.

Vajon a keblében tomboló vihar szele volt az, a mi 
a nappali ajtaját kinyitotta? Nem, hanem a Briggs keze.
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Briggs jól hallotta a lépteket meg a leveses csésze és ka
nál csörgését, s tudta, hogy Firkinné jön.

— No? — kérdezte, a mint emez belépett hozzá.
— Jaj, én nem tudom, mi lesz, kisasszony.
— Hát nincs jobban?
— Nem szólt hozzám egyszernél többször s akkor 

is csak annyit, hogy ne kotyogjak, mikor azt kérdeztem, 
jobban van-e egy kicsit? óh, kisasszony, soh’se hittem, 
hogy ezt is megérjem. — És a vízművek szelepei meg
nyíltak újra.

— Mondja, Firkinné, kicsoda-micsoda ez a Sliarp- 
leány? Mialatt ott voltam a jóismerőseim finom úri házá
ban, nagytiszteletű Delamere Lionelnél, meg a feleségé
nél, a ki igazi előkelő úri hölgy és nekem jóbarátnőm, 
bizony nem gondoltam volna, hogy itt azalatt egy ide
gen fog kitúrni szeretett, még mindig szeretett barátnőm 
szívéből.

Briggs kisasszony, mint a hogy az szavaiból ki is 
világlik, költői hajlamú nő volt s egyszer ki is adott már 
egy kötet költeményt Csattogányddlok czímen és elő
fizetés útján.

— Jaj, kisasszony, megbabonázott ez már otthon 
náluk mindenkit. A báró alig akarta elereszteni, csak hát 
persze, nem mert huzakodni a néniével. A nagytiszteletű 
asszony, a báró öcscsének a felesége oda van, ha nem 
láthatja. A kapitány; — no, az van még csak oda érte! 
Crawley urat meg majd a hideg rázza ki az irigységtől. 
Mióta aztán a mi asszonyunk megbetegedett, nem tűr 
kívüle senkit maga mellett. Hogy miért? Én el nem bí
rom gondolni. Mintha csak boszorkányság volna a do
logban.

Sharp kisasszony ez éjszaka el nem mozdult a be
teg ágya mellől; de másnap éjjel a lábbadozó már olyan 
Jól aludt, hogy Rebekka is lefekhetett a pamlagra s né
hány órát zavartalanéi aludt ott az ágy lábánál. Nem
sokára aztán már annyira javult a beteg, hogy fel
ehetett az ágyban és hangosan kaczagott azon, mikor 
í?ebekka eljátszotta előtte Briggset a mint sír és zseb
kendőjébe temetkezik. Az orvosok jöttek és elképedtek.
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Hisz mikor először látták a beteget, a halálfélelem min
den gyötrő kínját végigszenvedte.

Crawley kapitánynak mindennap Rebekka adta át 
a nénje egészségéről szóló jelentést. A beteg oly gyor
san javult, hogy most már Briggs is bemehetett hozzá, s 
noha az ő részéről a viszontlátás szívet facsaró jelenetté 
nőtte ki magát, a valóság az volt, hogy az öreg kisasz- 
szony főleg azért hívatta most már be sokszor, mert Re
bekka Briggs jelenlétében utánozta ennek minden moz
dulatát, a mi aztán ezt a csúfolódást még egyszer olyan 
élvezetessé tett az érdemes úrnőre nézve.

Crawley kisasszony betegségének okát bajos így 
egy érzelmes és gyengéd történet keretében szellőztetni. 
Mert hogy emlegetheti az ember, egy légies, női lényről 
szólva azt, (kivált, ha ez még hozzá előkelő társaságban 
is forog), hogy többet evett és ivott a kelleténél, s hogy 
a jelen rosszúlétnek különösen az a meleg tengeri-rák- 
pástétom volt az oka, melyhez a Bute-ék máskülönben 
is dús vacsoráján Mathild oly alaposan hozzálátott; leg
alább ez volt a gyanú, noha a beteg maga rendületenűl a 
nyirkos időjárásra vetett a betegségéért. Az eredmény 
azonban olyan komolynak látszott eleinte, hogy Mathild 
bizony — mint a hogy’ a nagytiszteletű úr fejezte ki ma
gát — „csaknem elpatkolt", s így persze az egész család 
feszült várakozásban élt a végrendelet miatt s Rawdon 
biztosra vette, hogy legalább is negyvenezer fontot tehet 
zsebre, éppen mielőtt a londoni nagy saison megkezdő
dik. A testvérbátyja meg egész kazallal küldte a vallá
sos iratokat, hogy nénje lelke ezek révén elkészüljön a 
Park Laneből és a Hiúság Vásárából a másvilágba való 
átköltözésre. De mivel a southamptoni kitűnő doktor sze
rei legyőzték a tengeri-rákot, az ügy olyan fordulatot 
vett, hogy a báró leplezetlenül káromkodott dühében.

Mialatt még ott a báró házában mindenki Crawley 
kisasszony körül sürgölődött, s míg a papiakból jövő kül
döttek egymás sarkát taposták, valahol, a nagy ház egy 
másik részében egy másik nő feküdt igazán nagybetegen, 
de e miatt senki sem nyugtalankodott egy perczig sem. 
Ez maga volt Crawley báróné. A derék doktor fejcsó
válva jött ki tőle, mikor a báró egyszer beleegyezett,
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hogy a doktor a feleségét is megnézze, (mert külön díja
zás nem járt érte), de azért továbbra is csak hagyták 
csendesen fonnyadni ott a magános szobában, mintha va
lami gyom lett volna, a mi nem tarthat a gondozásra 
számot.

A kis leányok igen sok tanítástól elestek, mert Re
bekka oly jó ápolónak bizonyúlt, hogy az öreg néni csak 
tőle vette el az orvosságot. A mellőzött komorna most, 
hazatérve, csak abban talált némi vigasztalást, hogy a 
társalkodónö se járt jobban.

Crawley kapitánynak meghosszabbították a sza
badságát, s ekkor hűségesen otthon is maradt nénje 
miatt a szomszéd szobában (mert a beteget a legnagyobb 
dísz-hálószobába szállásolták, a hova a kis kék nappali
ból lehetett jutni). Atyja lépten-nyomon összeakadt ott 
vele; vagy ha Rawdon akármilyen csendes, macskalép
tekkel jött is le oda a lépcsőn, a báró mindjárt rányitotta 
a maga ajtaját s a vén ember hiéna-arcza kémlelőleg me
redt a fiára. Mi sarkalta ezeket arra, hogy így lessék egy
mást? öh, bizonyosan a nemes vetélkedés, hogy melyi
kük legyen figyelmesebb egy szegény beteg iránt. Re
bekka kijött és vigasztalta mind a kettőt, vagyis inkább 
majd az egyiket, majd a másikat. Mindkét nemes férfiú 
nagyon rajta volt, hogy a jelentést a legbeavatottabbtól, 
Sharp kisasszonytól nyerhesse.

Ebéd alatt Rebekka tartotta fönn a békét a gyűlöl
ködő ellenfelek közt; de a mint ebéd után fölment a 
betegszobába, Rawdon azonnal a faképnél hagyott min
denkit, apját kivéve, mert azt a rumos üvegjénél hagyta, 
kortyondi czimborájával, Horrockssal. Rebekka a kép
zelhető legnehezebb két hetet töltötte az önző, rigolyás 
beteg mellett. De a könnyed kis test idegei vasból voltak 
s csak sokkal, sokkal későbben említett egyetmást arra 
nézve, micsoda órák voltak ezek ott a jajveszéklő, halál- 
félelemben reszkető beteg mellett, hosszú éjszakákon át, 
a melyről egészséges korában ugyancsak kevés tudo
mást vett. — Képzelj el magadnak, szép, ifjú olvasóm, 
egy világias, önző, istentelen, hálátlan, vallástalan öreg 
asszonyt, fájdalmában és félelmében lázasan hányko-

Thíckeray: Hiúság vására. L 11
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lódva és — paróka nélkül. Képzeld el magadnak s tanulj 
szeretni és imádkozni, mielőtt megöregednél.

Rebekka törhetetlen türelemmel virrasztóit e beteg
ágy mellett. Figyelmét semmi sem kerülte el és mint a 
jó gazda, mindent föl tudott használni idején. Utóbb el
mondott egyetmást magának Crawley kisasszonynak is, 
a mire ez a mesterséges arczszín ellenére is mélyen el
pirult sokszor. — Míg azonban tartott a betegség, addig 
Rebekka sohasem jött ki a türelméből; mindig készséges 
volt; ébren aludt s rögtön eszméletnél volt, a mint a fejét 
fölemelte; de viszont rögtön el tudott aludni, a mint egy 
kis alkalma akadt rá. így aztán alig látszott rajta valami 
nyoma a fáradságnak. Az arcza talán sápadtabb volt egy 
kicsit; szeme körül meg a gyűrű valamivel sötétebb; de 
a mikor csak kijött a betegszobából, mindig mosolygó 
volt, takaros és üde s egyszerű kis pongyolájában és fő
kötőjében csak oly csinos volt, mint mikor valami es
télyre a legjobban kicsípte magát.

A kapitány is ezt tartotta s lelkesűlése lépten-nyo- 
mon ki is tört a maga bárdolatlan módja szerint. Hiába, a 
szerelem nyila még az ő durva medvebőrét is át tudta 
verni. Hat hét; az együttlétel, az alkalom, teljesen leterí
tették a nagy, kemény katonát. És észtehetségéhez mél
tóan éppen a Bute bátyja feleségét tette meg bizalmasá
nak. Nénikéje aztán évődött is vele, hogy hiszen észre
vette ő azt már magától is, hogy Rawdon „megkozmált**; 
aztán óvta, fenyegette az ujjával, s végre bevallotta, 
hogy ez a kis Sharp-leány a legokosabb, legeredetibb, 
legmulatságosabb, legjobb szívű, legőszintébb kis terem
tés az egész országban. Hanem Rawdon ne cziczázzék 
ám vele, mert a jó Mathild néni sohase bocsátaná ezt 
meg, mert hiszen a kis nevelőnő azt is egészen meghódí
totta. Jobb lesz, ha Rawdon visszamegy abba a gonosz 
Londonba és nem játszik egy szegény, védtelen leány 
szívével.

De a jólelkű hölgynek sokszor megesett a szíve a 
szegény magános gárdista vergődésén, s azért nem egy
szer adott neki alkalmat arra, hogy Sharp kisasszony
nyal együtt legyen ott náluk, s hogy este aztán együtt 
sétáljanak haza. Némely ember olyan, hogy világosan
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látja a horgot, de azért mégis nekimegy a csaléteknek; 
bekapja s azzal zsupsz! ott van a parton. Rawdon látta, 
hogy ez az asszony még jobban bele akarja bolondítani 
Rebekkába, mert hogy okos ember lett volna, senki rá 
nem foghatná, de hát forgott a világban, még pedig több 
londoni idényen keresztül. S elméjének homályában va
lami világosság kezdett derengeni egyszerre, a nénje né
hány szava révén.

— Résen légy, Rawdon, — mondta neki; — egy
szer csak azon veszed észre magadat, hogy rokonságba 
keveredtél ezzel a kis Sharp-leánynyal.

— Rokonságba? — Hogy ... izé ... hm; tán Jim 
vetett rá szemet, az unokatestvérem?

— Nagyobb dologról van szó, — felelt amaz, s fe
kete szeme nagyot villámlott.

— Tán csak nem Pitt? Annak nem kell hagyni! Az 
a máié meg nem érdemli. Meg aztán az úgyis el van 
ígérkezve Janka grófnénak.

— Ti férfiak sohasem láttatok -meg semmit. Jaj, te 
is de vak vagy; ha a mostoha anyáddal valami történni 
találna, oly bizonyos, mint a kétszer-kettö, hogy a kis 
Sharp-leány lesz az új mostohád.

Crawley kapitány úr hosszút és éleset füttyentett 
meglepetésében e szóra. Azt nem tagadhatta, hogy már 
neki is szemet szúrt, milyen figyelmes az öregje a kis 
leány iránt. Ismerni meg ismerte az apja jellemét; tudta, 
hogy a vén hunczutnál lelkiismeretlenebb ga . . . — nem 
végezte be, hanem fölállt s hazament, érezve, hogy most 
már meglelte a kulcsot a nénje terveihez.

— No, hanem e’ már mégis czudarság! — elméik e- 
dettt az úton; — biz’ Isten az. Ez az asszony azt akarja, 
hogy az a leány meg legyen rontva, mert akkor nem ke
rülhet a családba báróné gyanánt.

Mikor aztán látta Rebekkát, faggatózni kezdett vele 
az apja miatt a maga könnyed és kellemes modorában. A 
leány azonban fölkapta a fejét e szóval:

— Nos, és tegyük föl, hogy csakugyan vonzódik 
hozzám. Én is tudom és mások is tudják. Csak nem gon
dolja, hogy félek tőle? Vagy hogy nem tudok a becsüle
temre vigyázni? — fejezte be királynői méltósággal.

íi*
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— óh, — izé; — én — én csak .. . csak figyelmez

tetni akartam, — felelt amaz, könyörtelenfii sodorva a 
bajuszát.

— Úgy, hát valami tisztességtelen dologra czélzott? 
— csattant fel Rebekka.

— Azaz ... de ... de kérem, Rebekka kisasszony.
— Azt hiszi, hogy bennem nincs önérzet, azért 

mert szegény vagyok és elhagyatott; — úgy, mint a 
hogy’ a gazdag emberekben nincs? Azt hiszi, azért mert 
csak nevelőnö vagyok, nincs annyi érzésem, olyan szár
mazásom és nevelésem, mint a hampshire-i vidéki nemes
ségnek? Bennem Montmorency-vér van. Azt hiszi, ke
vesebbek a Montmorencyak a Crawleyaknál?

Mikor Sharp kisasszony föl volt indulva s a szár
mazását kezdte emlegetni, akkor mindjárt volt a beszé
dében egy halvány, igen halvány árnyalata az idegen ki
ejtésnek, a mi tiszta, csengő hangú beszédét még von
zóbbá tette. — Nem, — folytatta ismét, a kapitányhoz 
fordulva; — a szegénységet el tudom tűrni, de a szégyent 
nem; el a mellöztetést is, de a sértést nem, kivált... ki
vált öntől.

Itt megtört az önuralkodás és Rebekka heves zoko
gásra fakadt.

— De, Istenemre, Sharp kisasszony; Rebekka; ezer 
fontért se sérteném meg. Ne sírjon, Rebekka.

De az már eltűnt. Nemsokára együtt kocsizott ki 
Mathilddal. Ez még az öreg kisasszony betegsége előtt 
történt. Ebédnél Rebekka élénkebb, sziporkázóbb volt, 
mint valaha, de azt a százféle jeladást, integetést meg 
egyéb esetlen próbálkozást, a mivel a megalázott, sze
relmes kapitány fel akarta hívni a leány figyelmét, egy
szerűen észre sem vette. Ilyen fajta csatározás gyakran 
esett köztük, de hát unalmas lenne azt mind sorra szedni, 
annál inkább, mert hiszen a vége egyforma volt mindig. 
A nehéz lovasság Crawleyban mindennap olyan veresé
get szenvedett, hogy majd az eszét vesztette már, úgy 
ki volt hozva a sodrából.

Hiszen ne félt volna csak az öreg báró attól, hogy 
a nénje örökségét éljátszsza, hejh, dehogy engedte volna,
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hogy drága gyermekei így elessenek az oktatás áldásai
tól, melyeket érdemes nevelönöjük árasztott reájuk. A 
vén ház pusztának látszott Rebekka nélkül, úgy meg- 
kedveltette már magát a báróval. A leveleket nem volt 
a ki lemásolja és kijavítsa, mióta a kis titkár elment ha
zulról, már pedig, hogy az ilyen átalakító befolyás na
gyon elkelt volna a leveleknek, az látszott valamennyin, 
a mit a báró csak írt, Rebekka hazajövetelét sürgetve. 
Mind számuk, mind helyesírásuk révén tisztán mutatták, 
hogy bizony szükség lett volna rá otthon. Néniének is 
írt, vázolva leányai parlagon heverő nevelését, de Ma
ttold nem is hederített az öcscse írásaira.

Briggs, a társalkodónő, nem volt ugyan állásából 
elmozdítva, de az bizonyos, hogy ez az állás jóformán 
teljes sine curá-vá vált s a kivet a társalgónő társalogha
tott, az nem igen volt más, mint a kövér kis kutya, meg 
a duzzogó komorna. De viszont, noha Mattold hallani 
sem akart Rebekka távozásáról, azért azt sem mond
hatni, hogy valamennyire is rendezte volna ennek a ház
ban való állását. Mint sok gazdag embernek, Mathildnak 
is megvolt az a szokása, hogy kihasznált mindenkit, a 
mennyire csak tudta, s mikor meg már nem volt rájuk 
szüksége többé, a legjobb indulatú arczczal eresztette 
őket szélnek. De hát gondold meg te is, gazdagok élős- 
dije, ha hálátlanságról panaszkodol, vajon a te odaadó 
szereteted is nekik szólt-e, vagy a pénzüknek? A te ba
rátságod épp oly őszinte volt, mint amazoknak a hálája 
érette.

S nem tudom, hogy azért Rebekkának minden 
ügyessége mellett is nem lappangott-e ennek a kitanult, 
hitetlen nagyvárosi öregasszonynak a szíve mélyén 
állandó gyanú, hogy ez a nagy szeretet és szolgálatkész
ség nem éghetik hiába. Ha mérlegelni kezdte, hogy ő 
maga mit érez a világ iránt, akkor elég pontosan értékel
hette a viszonzásúl nyert érzelmeket is.

Jelenleg azonban Bekky még nagyon szükséges volt 
reá nézve; azért adott neki néhány öltözet új ruhát, egy 
régi nyaklánczot, meg egy kasmír shawlt; valamint az
zal is kimutatta a hozzá való baráti érzését, hogy leple
zetlenül szólta meg előtte valamennyi jóismerősét, (s en-
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nél meghatóbb bizonyíték igazán nem kell), de mi több, a 
jövőjére nézve is tervezett valami nagy jótéteményt, ta
lán azt, hogy feleségül véteti a patikáriusával, vagy hogy 
valami jó állásba juttatja; vagy legalább is nem fogja 
már sokáig tartóztatni, s mindenesetre hazaküldi Queen’s 
Crawleyba, a mint végzett vele, s a mint a nagy saison 
megkezdődik.

Addig Rebekka énekelhetett neki, kocsikázhatott 
vele s egy ilyen kocsikázás alkalmával ugyan hova ment 
el vele Mathild a maga határtalan jóindulatú voltában 
máshova, mint éppen a Russel-térre, Sedleyék háza elé.

Már megelőzőleg több levélváltás is történt a két 
jóbarátnő közt a találkozásra nézve. Rebekka hampshire-i 
tartózkodásának utolsó hónapjai alatt az örök barátság 
(ha már meg kell vallanunk) meglehetős csökkenést szen
vedett, s oly hanyatlóvá és erőtlenné vált, mintha végel
gyengülés fenyegetné. A magyarázat az, hogy mindkét 
leány életében igazi érdekek léptek föl, s gondolkozásu
kat ezek foglalták le. De azért az új találkozás sem volt 
ment a sűrű csókoktól és ölelkezésektől; Rebekka üd
vözlete élénk volt és meleg; de szegény kis Emilia na
gyon küzdött a zavarral, mert arra gondolt, hogy barát
nőjét nem lett volna szabad elhanyagolnia.

Az első négyszemközt való együttlét igen rövid 
volt. Emilia éppen sétára készült, Crawley kisasszony 
pedig lent várt a kocsijában, mialatt kocsis, inas csodál
kozva nézegettek körül, hogy hova is jutottak. Sohasem 
jártak erre s a becsületes Sambot úgy nézték meg, mintha 
az lenne ez ismeretien vidék egy bennszülöttje. De mikor 
Emilia lejött, üdén, rózsásan és mosolyogva, Crawley 
kisasszony rögtön rendelkezett, hogy Rebekka mutassa 
be neki a barátnőjét s nagyon sajnálta, hogy mint lábba- 
dozó, nem szállhat ki. S ugyanekkor, a mint a leányka 
megjelent, a Park Lane-beli pakfong-gombos arisztokrá- 
czia ott a bakon szintén elképedt, s jóformán szájtátva 
bámult, hogy ezen a téren ilyen valaki is lakhatik. De 
meg volt hódítva még az elkapatott öreg nagyvilági dáma 
is, mikor meglátta azt a finom, piruló kis arczot, azt a 
karcsú alakot, a mint könnyedén, de valami bájos elfő- 
gúltsággal közeledett a kocsihoz,
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)- — Micsoda arczszín, lelkem! Micsoda lágy hang!
— mondta Rebekkának Mathild, mikor ismét egyedül 
maradtak s hazafelé hajtattak — nyugatra. — Kedves 
Sharp, a maga kis barátnője elragadó. Ezt nekem elho
zassa Park Lanebe, hozzánk, érti?

Hiába, Crawley kisasszonynak végre is jó ízlése 
volt. Igazában mégis csak az egyszerű, finom modor tet
szett neki, s ha még egy kis tartózkodás is volt, a mi 
érvényre juttatta, annál jobb! Szerette látni közelében a 
szép arczokat, mint a szép porczellánt, szép képeket. 
'Aznap vagy hatszor kezdte újra Emilia magasztalását. 
Beszélt róla Rawdonnak is, a ki kötelességszerűen osz
tozott a nénje csirkesültjében az ebédnél.

Rebekka úgy emlékezett, hogy az volt az ezred 
megjegyzést, hogy Emília már jegyben jár, — valami Os
borne hadnagygyal, a ki már régi szerelme.

— Nincs az az ember valamelyik gyalogezredben?
— kérdezte a kapitány, s mint az egy gárdatiszthez illett, 
csak némi fejtörés után derítette ki, hogy hányadik ezred 
is az.

Rebbekka úgy emlékezett, hogy az volt az ezred 
száma s ezt tette hozzá: — A kapitányuk neve Dobbin.

— Egy olyan hosszú nagy, félszeg ember, a ki min
denkibe belebotlik? — kérdezte a gárdista. — Osborne 
maga meg egy olyan jóképű, helyes gyerek; nagy fekete 
bajusza van, úgy-e?

— Óriási. És óriásilag büszke is rá.
Rawdon kapitány egyszerre harsogó hahotázásba 

tört ki, s csak idő múltán tudta megmagyarázni, hogy 
min nevetett. — Ez az Osborne azt hiszi, hogy pompásan 
tud billiárdozni. Én magam kétszáz fontot nyertem tőle. 
Velem akar kikezdeni! És belement volna aznap még na
gyobb tételekbe is, de a kapitánya, az akasztani való, el- 
hurczolta onnan.

— Ugyan, Rawdon, ne légy olyan szabadszájú, — 
mondta Mathild néni titokban gyönyörködve.

— De mikor valamennyi fiatal gyalogsági tiszt közt, 
a "it csak láttam, ez a legéretlenebb. Egypár főúri gye
rek a mieink közül úgy megkoppasztotta, hogy hallatlan! 
De hát a pokolba is elmenne, csakhogy egy lorddal lás-
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sák. Greenwichben az ebédet ő fizeti, de a társaságot 
amazok hívják.

— Még pedig, tudom, szép társaságot, — szólt 
közbe Rebekka.

— Igaza van, hahaha! Mindig igaza van. De még 
milyen szép társaság!

— Rawdon, ne légy olyan haszontalan!
— Az apja a kereskedő-negyedből való s azt mond

ják, rettentő gazdag. Az ördögbe is, meg kell azt a né
pet kopasztani egy kicsit s Osborne-nal még nem vé
geztem.

— Ugyan, kapitány úr! Egy kártyázó férj! Inteni 
fogom Emíliát.

— Egy szó, mint száz, Mathild néni, híjjuk meg.
— Es . . . elfogadható külsejű fiú?
— Óh . . . egészen. Nem lehet rajta észrevenni a 

különbséget. Híjjuk meg, ha majd megnyílik, a ház és ha 
az izéje ... is ide jön, a hogy’ is mondja maga, Sharp 
kisasszony? az inamorato-ja. írok a fiúnak és meghívom, 
meg én; hadd lássam, pikétezni is olyan jól tud-e, mint 
billiárdozni! Nem tudja, hol laknak?

Rebekka megmondta, s néhány nap múlva Osborne 
hadnagy levelet kapott a gárdakapitány iskolásgyereknek 
való írásával; a levélhez mellékelve a háziasszony meg
hívása is.

Emília meg Rebekkától kapott levelet s minthogy 
Györgygyel együtt mehetett, persze, szívesen ígérkezett 
el. A Park Lane-en levő házban mindenki igen szíves 
volt a leánykához; Rebekka nyugodt fensőbbséggel 
pártfogolta s Emíliának ez még tetszett is, Crawley kis
asszony pedig oly kegyteljes volt, mint csak ritka 
esetekben.

Ma is lelkesedett a kis Emilia szépségén, kedvessé
gén s ezt olyan nyíltan a szemébe mondta, mintha csak 
valami baba, vagy cseléd, vagy kép lett volna a leányka 
és egész nap a legszívesebb csodálkozással nézte. Jaj, 
bámulom én azt a bámúlatot, a mivel a nagyurak néha a 
közsorsú embereket megtisztelik. Oly szép dolog az ele
gáns negyed lakosságát akkor látni, mikor „leereszked
nek”. Szegény kis Emíliát egy kicsit fárasztotta ez a
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csodálkozó tetszés és bizony nem tudom, hogy a Park 
Lane-beli ház három hölgye közül nem a szegény Briggs- 
hez vonzódott-e legjobban, mihelyt látta, hogy ezt sze
gényt mellőzik és bántják itt.

György ebédre érkezett meg, azt mondták, hogy 
csak „en garcon" fognak ebédelni Rawdonnal.

A Russel-térről a nagy családi hintó hozta ide s 
mivel a két Osborne leány nem volt meghíva, természe
tesen fintorgatta az orrát, de a mint György kocsija be- 
fordúlt a sarkon, már ott voltak mind a ketten az „ud
vari vezérkönyv" mellett s abból betűzték Crawley báró 
családját. A kapitány igen szívélyes volt György iránt 
az első percztől fogva; dicsérte a billiárdozását, meg
kérdezte, mikorra szeretné a viszonzást; érdeklődött az 
ezrede iránt s mi több, mindjárt egy játék piquet-t meg
ajánlott neki, csakhogy Mathild néni kerkeken megtiltott 
minden kártyázást a maga házában; úgy, hogy a hadnagy 
erszénye ma legalább nem lapúlt be. Hanem azt azért 
megbeszélték a kapitánynyal, hogy másnap találkoznak 
valahol; megnézik a Crawley eladó lovát s meg is pró
bálják a parkban, aztán együtt ebédelnek és estére majd 
csak akad valami jó társaság. — Persze, ha nem vagy 
szolgálatban a szép Sedley kisasszonynál — mondta 
Crawley hozzáértően hunyorítva. — Tyűh, de rengete
gül szép lány! Becsületemre! Patent! — tette hozzá ke
gyesen. — És bankó is van szépen? Mi?

Osborne készséggel megígérte, hogy elmegy, Craw
ley másnap megdicsérte a lovaglását, a mit meg is tehe
tett, aztán bemutatta néhány előkelő fiatal embernek, a 
kiknek láttára Osborne magánkívül volt az örömtől.

De még ott, a Mathild kisasszony házában, mikor 
kettesben ebédeltek, Osborne azt találta kérdezni a kapi
tánytól odavetőleg:

— Igaz, hát a kis Sharp leány hogy van? Jókedélyű 
kis teremtés. Sedley kisasszony is szerette.

Crawley kapitány apró kék szeme szúró pillantás
sal vizsgálta a Györgyöt, de ha belopózott is a szívébe 
valami féltékenység, a György és Rebekka találkozása 
teljesen megnyugtatta ismét. Mikor a hadnagyot már 
bemutatták volt Crawley kisasszonynak, akkor odament
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Rebekkához, kicsit hányaveti, pártfogói módon, mert hi
szen jó akart lenni hozzá s még kezet fogni is kész volt: 
odanyújtotta tehát a balkezét e szóval: — No, hogy’ 
vagyunk, kisasszony, hogy’ vagyunk? — s várta, hogy 
a leány egészen megzavarodjék a nagy megtisztelte
téstől.

Sharp kisasszony odanyújtotta viszonzáséi a jobb 
keze mutatóujját s fejével olyan hidegen és lesajnálólag 
biczczentett, hogy Rawdon a másik szobában majd meg
fúlt nevettében, a szép hadnagy elképedésének láttára.

— Sarokba szorítaná ez a leány az ördögöt is, — 
gondolta Rawdon s e perczben hallotta, hogy György, a 
ki valamikép el akarta a társalgást kezdeni, azzal a kel
lemes kérdéssel fogott bele, hogy meg van-e Rebekka 
elégedve a helyével?

— A helyemmel? — felelt a leány hideg nyugalom
mal; — milyen szeretetreméltó, hogy emlékeztet rá. Elég 
jó hely; a bérem meglehetős nagy; ha nem is annyi, mint 
iWirt kisasszonyé, az ön nővéreinél. Hát azok hogy’ van
nak? Nem mintha jogom lenne ezt kérdezni.

— Miért nem? — kérdezte Osborne elámúlva.
— Mert sem meg nem hívtak, sem szóba nem áll

tak velem, míg Emíliánál voltam, de mi, szegény neve
lőnők, hozzá vagyunk szokva az ilyen mellőzéshez.

— De, édes kisasszony!
— Legalább bizonyos családokban. De persze, erre 

nézve is nagy különbségek vannak. Mi Hampshireben 
nem vagyunk olyan gazdagok, mint önök, szerencsés 
kereskedő-családok. De viszont, a kiknél most vagyok, 
igazi vérbeli, ősnemes angol törzs. Talán tudja is, hogy 
Sir Pitt atyjának grófi czímet ajánltak meg, de vissza
utasította. És lássa, hogy’ bánnak velem. Mint család
taggal. Igazán jó hely. De milyen szíves ön, hogy a he
lyem felől kérdezősködik.

Osborne tajtékzott a haragtól. A kis nevelőnő oly 
zavarba hozta ezzel a gúnyolódással, hogy az ifjú brit 
oroszlánnak még annyi lélekjelenléte sem maradt, hogy 
legalább véget vetett volna e kellemetlen beszédtárgy- 
liak, hanem e helyett sértődötten folytatta;
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— Úgy látszott pedig, hogy ön eléggé jó szívvel 
volt a City-beli családok iránt.

— óh, tavaly, úgy érti, mikor éppen csak hogy ott
hagytam azt a közönséges iskolát? Óh, hát hogyne? 
Van olyan leány, a ki ne szeretne kiszabadúlni? S akkor 
még nem láttam egyebet. Óh, de ez az utolsó tizennyolcz 
hónap, a mit, már megbocsásson, — de úri emberek közt 
töltöttem, másra tanított. A mi Emíliát illeti: ö igazi drá
gagyöngy, a ki mindenütt hódítana. Ah, úgy-e, most már 
jobb kedve van! Hanem, óh, azok a furcsa city-beli ala
kok. És Sedley Józsi! Hát az ugyan mit csinál?

— Nekem úgy tetszett, mintha tavaly Józsit leg
alább nem találta volna furcsának.

— Nos, entre nous, a szívem bizony nem volt 
benne a játékban; hanem azért, ha arra kért volna, a 
mire ön gondol, (tudom, mert hisz a tekintete olyan ki
fejező!), akkor talán nem mondtam volna nemet.

Osborne úgy nézett rá, mintha azt akarta volna 
mondani: — „Igazán? Milyen kegyes!”

— Úgy-e, arra gondol most, milyen szerencse lett 
volna rám nézve, ha ön lehet a sógorom; ön, az Osborne 
János úr fia, a kinek atyja viszont------ igaz, mi is volt a
nagypapája? No, mindegy, ön nem felelős a származá
sáért s én is talán feleségül mentem volna Sedley úrhoz, 
mert végre is, egy teljesen vagyontalan leány nem igen 
válogathat. Nos és most mindent tud. Én nem titkolok 
el a magam helyzetéből semmit; s mindent egybevetve, 
igazán nagyon kedves dolog volt öntől, hogy czélzott a 
dologra; udvarias és kedves dolog. Emilia, szívem, éppen 
most beszélünk szegény Józsi bátyádról. Hogyan van?

György tehát teljesen ki volt zökkenve a kerékvá
gásból. Rebekkának ugyan egyáltalán nem volt igaza, 
de azért sikerűit neki Györgyre kenni minden hibát. A 
hadnagy menekült, nehogy Emilia jelenlétében tegyék 
teljesen nevetségessé.

György annak a gyarlóságnak teljesen fölötte állott, 
hogy egy nővel szemben megszólásra vagy bosszúra 
gondoljon, mindössze azt nem állhatta meg, hogy a maga 
éleslátását másnap hasznára fordítsa egy kicsit a ka
pitánynak, Bizalmasan megsúgta neki, hogy ez a kis
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Sharp leány ravasz, veszedelmes és rettentő kaczér te
remtés ám; — a mire a kapitány mind igenlőleg bóloga
tott s a mit még aznap szóról-szóra mind elmondott Re
bekkának. A leány Osbornet aztán természetesen ehhez 
mérten becsülte egyre jobban.

— Tudod, Crawley, — mondotta György, — légy 
résen, csak azért mondom. Én ismerem a nőket s óvni 
akarlak.

— Köszönöm, pajtás, — szólt Crawley végtelenül 
hálás tekintettel. — Látom, hogy te átlátsz a szitán. — 
György pedig elment, azzal a meggyőződéssel, hogy a 
kapitánynak igaza van.

Emíliának rögtön elmondta, hogyan figyelmeztette 
azt a „jóravaló, egyenesleikű ficzkót", mire aztán Emilia 
szomorúan kiáltott:

— Öh, György, mit tett maga?
Mert hát azt, a mit ott az úri házban sém a tapasz

talt, öreg Mathild néni, sem a másik szegény aggszűz ki 
nem talált, de még a magával eltelt hadnagy sem, azt a 
szerelmes leány szíve másban is meglátta, úgy, hogy 
mikor Rebekka föladta Emíliára a holmiját, ez odafordult 
hozzá s megszorítva ennek két kezét, elfogódottan súgta: 
— Mindent tudok, Rebekka!

Rebekka némán csókolta meg.
A titokról egy szó nem esett többé a két leány kö

zött, de hát mégis ki kellett annak tudódnia, még pedig 
hamar.

Rövid idővel ezután, mikor Rebekka még mindig 
ott volt a fővárosban; a Great Gaunt-utczában még egy 
gyászczímer került föl az egyik kapu fölé, pedig hiszen 
volt már abban az utczában amúgy is elég. A ház a Craw
ley Pitt báróé volt, de azért a czímer nem az érdemes 
férfiú elköltözését jelezte. Női temetésre való gyász
czímer volt s őszintén szólva, már egyszer volt is hasz
nálva, mikor Pitt báró anyja halt meg. Mikor aztán a 
gyász ideje letelt, a czímert leszedték s valami udvari 
padlásszobában raktározták el; most azonban lekerült 
ismét, hogy megtegye a szolgálatot a szegény Dawson 
Róza halálakor is. Pitt báró özvegy volt tehát újra. Az 
egymásnak támogatott két családi czímer közűi az, a
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melyik nem a Crawleyaké volt; bizonyos, hogy nem 
volt szegény Rózáé sem, de hát azok a „szokvány" 
angyalarczok a czímeren csakúgy megtették a szolgála
tot most, mint az első esetben. A „Resurgam" oda volt 
írva a czímertartó alá s a Crawleyak galambja és kí
gyója őrt állt mellette kétfelől. Pajzsok és czímerek! 
Resurgam!

Azt a máskülönben elhagyatott betegágyat legin
kább még a mostoha fiú, Pitt kereste föl. S az asszony 
olyan vigasztalással ellátva hagyta el a földet, a milyent 
Pitt tudott nyújtani. Hisz évek óta is egyedül ez egy for
rásból nyert némi barátságot. Szíve már sokkal előbb 
meghalt, mintsem az igazi halál eljött volna; mert azt a 
szívet eladta azért, hogy Crawley báróné lehessen. S 
ilyen üzletet napról-napra hány anya és leány köt a Hiú
ság Vásárában.

Mikor a szegény asszony meghalt, a férje épen Lon
donban járt valami pörös ügye után mászkálva, de arra 
mégis ráért, hogy a nénje házához lépten-nyomon oda
szaladjon, Rebekkát pedig szóban és írásban is hívja, 
könyörögve és parancsolva haza. A két kis lány ezalatt 
még jobban elvadúlhatott, mert anyjuk betegsége alatt 
teljesen magukra maradtak. De Crawley kisasszony hal
lani sem akart róla. Hja, most még tartott az engoúment.

A báróné halála nem okozott nagyobb bánatot és 
felindúlást Crawley Mathild házi körében, mint a milyent 
egy kis emberismerettel várni lehetett. — Azt hiszem, —■ 
mondta Mathild a hír hallatára, — hogy ilyenformán el 
kell egy kicsit halasztanom a harmadikára tervezett ebé
det; — majd ezt tette hozzá elgondolkozva: — Remélem, 
lesz Pitében annyi tisztességérzet, hogy nem házasodik 
meg újra. — Milyen örült dühbe jönne Pitt, a bátyám, ha 
az öreg mégis megtenné — szólalt meg Rawdonban az 
ismert testvéri szeretet. — Rebekka nem szólt. Úgy lát
szott, hogy az egész családban reá tett a hír legnagyobb 
benyomást. Eznap nem várta be, míg a kapitány búcsú
zik, hanem kiment előbb a szobából. Lenn, az igaz, hogy 
találkoztak véletlenül az előcsarnokban s beszélgettek 
egy kicsit.

Másnap reggel Crawley kisasszony éppen egy
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franczia regényt olvasott, mikor az ablaknál ülő Rebekka 
ezzel riasztotta föl: — Nini, Pitt báró! — S csakugyan 
néhány pillanat múlva az a súlyos, kemény kéz megko
pogtatta az ajtót

— Lelkem, én nem fogadhatom el. Mondja meg az 
inas, hogy nem vagyok itthon; vagy menjen le maga és 
beszéljen vele. Az én idegeim igazán nem bírnák ki ezt 
a találkozást, — szólt a megszomorodott férj testvér- 
nénje s azzal újra fölvette a könyvet.

— Crawley kisasszony nagyon gyönge és nem jö
het le, uram, — szólt Rebekka, a lépcsőn találkozva 
össze a báróval.

— Annál jobb. Elsősorban is magát akartam látni, 
Becky kisasszony. Gyűjjön az ebédlőbe, gyűjjön mán!

S mikor aztán beléptek, a báró olyan furcsán, moz- 
dúlatlanúl meresztette a szemét Bekkyre, hogy ez szinte 
remegni kezdett. A báró lecsapta kreppfátyolos kalapját 
és fekete keztyűjét s aztán így rontott a házba ajtóstól: 
— „En itt magát tovább nem hagyom.”

— Remélem, hogy nemsokára visszatérhetek a — 
a kedves gyermekekhez.

— Ezzel már három hónapja hiteget, de azért még 
mindig itt tapossa a sarat a néném körül, a ki pedig úgy 
ellöki majd, mint az elszaggatott csizmát, a mint meg
elégelte. Nekem meg kell, hogy ott legyen nálunk. A te
metésre hazamék; hát oszt hogy’ leszünk? Menünk-e 
együtt, vagy se?

— Nem merek, — nem hiszem, — hogy helyes 
lenne — egyedül lennem önnel — báró úr, — felelt Re
bekka, szemmellátható nagy fölindúlásban.

— Mán pedig én viszem, — felelt amaz, öklével az 
asztalt verve. — Semmire se mék maga né'künn. Csak 
most látom, mi vót maga, mióta hogy ftincs. össze
vissza van gabalyodva minden, átkozottól. Levél, szám
adás; ki nem igazodik azon az atya Úristen se. Kedves 
Bekky, ugyan ne kéresse magát. Gyűjjön vissza.

— Vissza? Mint mi? — szólt Rebekka, elakadó 
lélekzettel.

— Akár mint Crawley báróné, ha akar, — felelt 
amaz, a hitvesi gyászra czélzó fátyolos kalapot gyűr-
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ködve. — No, hát evvel oszt megölégszik? Legyen a 
feleségem. Az esziért megérdemli. Vigye a manó a szár
mazást. Csakolyan úri nő maga, mint akármelyik igazi. 
Ész meg a kis ujjába is több van, mint bármelyik báróné 
fejibe. No, mit mond?

— óh, báró úr! — szólt a leány nagy megindúlással.
— Csapjon mán föl! öreg ember vagyok, de nem 

kivetni való. Van még hátra vagy húsz esztendőm. Bol
doggá teszem, meglátja! Azt teheti, a mit akar, annyit 
költhet, a mennyit akar; olyan summát móringolok ma
gának, hogy még! Ide nézzen! s ezzel a vén ember 
térdre borúit s onnan vigyorgott a leány szeme közé 
satyr-nevetéssel.

Rebekka egészen egyensúlyt vesztve hőkölt vissza. 
Eddig még soha ki nem jött a sodrából, de most kijött, 
teljesen s a most hullatott könnyeknél őszintébbeket tán 
sohasem sírt életében.

— Óh báró úr! — tördelte zokogva, — de ... de 
hisz én már . . . férjnél vagyok!,

TIZENÖTÖDIK FEJEZET.
Rebekka férje.

A szép élőkép, a mint a Szerelem ott térdel hódolva 
a Szépség előtt, úgy ért véget, hogy a Szerelem ezt a 
kijelentést meghallva, olyan káromkodással pattant föl 
onnan, hogy Rebekka ekkor ijedt csak még meg igazán. 
Mikor aztán az első kitörésnek vége volt, Pitt báró így. 
kezdte: — Maga bolonddá tesz engem, Bekky. Ki az ör
dög vette volna el, mikor egy garasa sincs?

— Férjnél vagyok, — zokogta Rebekka szinte ma
gánkívül, a mint a kandalló párkányára borúit, óh, Pitt 
báró, édes jó Pitt báró, ne tartson hálátlannak; hisz in
kább most is csak a nagylelkűsége csikarta ki belőlem a 
választ.

— Ne szaporítsa a szót! Avval álljon elő, hogy ki 
az az ember. Oszt hun történt az egész?

— Engedje, hogy visszamenjek önnel, falura, báró
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úr! Hadd szolgáljam önt épp oly hűségesen, mint eddig. 
Oh, ne szakítson el attól a drága helytől.

— Mit? Hát a faképnél hagyta magát a gazember? 
No, úgy is jó, Bekky; gyüjjön velünk, ha akar. Kettőt 
egyszerre nem markolhat meg, az igaz. No, akárhogy’ 
lesz is, én tisztességes ajánlattal jöttem. Ha hájt így 
állunk, legyen továbbra is nevelőné; — azér amúgy is 
minden úgy történhet, ahogy maga akarja. — Bekky 
cdanyújtotta egyik kezét, de homloka még mindig ott 
pihent a márvány kandallópárkányon, úgy, hogy a sár
gás hajgyűrűk is egészen odahullottak.

— Hát elszelelt a kötnivaló? — kezdte a báró, 
visszataszító kísérletével a vígasztalásnak. — Üsse part, 
Bekky, majd gondját viselem én magának!

— óh, báró úr; életem főbüszkesége lenne az, ha 
visszamehetnék a gyermekekhez s ha szolgálhatnám önt 
úgy, mint akkor, mikor meg volt elégedve az ön kis Re- 
bekkájával. Ha arra gondolok, mit ajánlott-ön meg ne
kem épp az imént, szívem csordúltig van hálával, igazán 
uram. Óh, de ha már a felesége nem lehettem, engedje, 
hadd legyek — a leánya.

S ezzel aztán most meg Rebekka térdelt ott a sző
nyegen, a legtragikusabb mozdúlattal rogyva oda a báró 
elé. Megfogta a báró kérges fekete mancsát a maga két 
kis kezével (nagyon szép, fehér keze volt s oly síma, mint 
a selyem) s aztán a bizalom és megindúltság vegyüléké- 
vel tekintett föl hozzá, mikor — mikor az ajtó kinyílt és 
Crawley Mathild úrnő vitorlázott be rajta.

A komorna meg a társalgónő véletlenül éppen ott 
voltak az ajtó közelében, mihelyt a báró és Rebekka be
mentek az ebédlőbe s így a kulcslyukon át azt is látták, 
mikor az öreg úr letérdelt a nevelőnő előtt, sőt hallották 
a megkérés minden szavát is. Ez alig hangzott el, mikor 
a hűséges két lélek már röpült föl Mathild kisasszonyhoz, 
hogy az imént végbement párbeszédet elmondják neki 
azon melegiben és hogy a báró éppen most térdel a neve
lőné előtt. S ha kiszámítjuk, mennyi idő alatt mehetett 
végbe ott lenn a párbeszéd, ezeknek meg a fölrohanása, 
Crawley kisasszony részéről a helyzet megértése s a 
Pigault Le Brun lecsapása az asztalra, akkor látni fogjuk,
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mily föltétien történeti hűség van abban, hogy Crawley 
Mathild éppen akkor lépett át a küszöbön, mikor az ebéd
lőben Rebekka vette át a bárótól a könyörgő, térdelő 
helyzetet.

— Hisz a hölgy térdel, nem az úr, — csattant föl 
Mathild haragosan. — Nekem azt mondták, Pitt, hogy te 
térdepelsz; ugyan hadd lássam, hogy’ csináltad; hadd 
lássam a szép párt együtt térdelni.

— Éppen most köszöntem meg a báró úrnak, asszo
nyom, — szólt Rebekka fölállva — és megmondtam neki, 
hogy én sohasem lehetek Crawley báróné.

— Kikosarazta? — kiáltott föl az öreg még jobban 
elképedve.

— Kénytelen voltam vele, — tördelte Rebekka síró 
hangon.

— S igaz volna, hogy te megkérted?
— Ühüm.
— És kikosarazott?
— Ühüm; — felelte a főúr egyre jobban vigyorogva.
— No azt látom, hogy a szíved nem szakadt meg 

a kudarcz miatt.
— Nem nekem, — felelt emez olyan jókedvűen, 

hogy a nénje igazán nem tudta, mire vélje mindezt. — 
Hogy egy ilyen állású, vagyonú öreg ember előbb térdre 
borúivá könyörögjön, egy koldús, szegény nevelőnőnek, 
hogy legyen a felesége, aztán pedig, mikor kikosarazza, 
nevessen rajta; — s mindenekfölött pedig, hogy ez a 
földhöz ragadt nevelőnő kikosarazzon egy embert, a ki
nek négyezer font évi jövedelme van: — csak mint mély
séges rejtelmek voltak Mathild előtt, olyanok, hogy túl
tettek a Pigault Le Brun minden bonyodalmán.

— Örülök, hogy ilyen derülten fogod föl a dolgot, 
Pitt, — kezdte a nénje, remélve, hogy valami majd csak 
kisül.

— Hogy az ördögbe ne! Micsoda ravasz kis róka! 
Micsoda gonosz egy boszorkány! Sose hittem volna! — 
felelt a báró s szinte csuklóit a nevetéstől.

— Mit nem hittél volna? — kiáltott Mathild topor- 
zékolva. — Maga meg, Sharp, lelkem, tán bizony a ré- 

Thackeray: Hiúság vására. I, 12
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gens herczeg elválására vár, hogy a mi családunkat se 
találja elég jónak?

— Mikor ön belépett, asszonyom, az én helyzetem 
nem volt éppen olyan, a miből azt olvashatta volna ki, 
hogy lenézem a családot és hogy keveslem azt a meg
tiszteltetést, a melyben ez a jó, ez a nemes ember része
sített. Azt hiszi, hogy nincs szívem és hogy nem érzem, 
mennyit tettek önök mindnyájan értem, szegény, elha
gyatott árváért? Óh, kedves jóltevöim, engedjék, hogy 
szeretetem, hűségem, egész életemen át annak vissza
fizetése legyen, a mivel önöknek tartozom. Óh — nem 
bírom tovább . . . sikoltott föl Rebekka s megindító el- 
gyöngüléssel hanyatlott egy karosszékbe.

— Akár lesz a feleségem, akár nem, maga jó kis 
lány, Bekky, és én kitartok maga mellett, azt el ne fe
lejtse; — szólt a báró s azzal elment Rebekka nagy meg
könnyebbülésére, mert azt látta, hogy Mathild még nem 
tudja, hogy ő férjnél van s ezzel időt fog nyerni.

Zsebkendőjét szemére szorítva indúlt ki a szobából 
s mikor Briggs vele akart menni, némán intett nemet s 
azzal fölsietett az emeletre. Mathild ott maradt a társal
gónőjével, hogy a dolgot meghányja-vesse, a komorna 
pedig a ház alsó rétegeiben tűnt el s ott harangozta be 
a hírrel a konyhát és cselédebédlőt. S a hír reá magára 
oly mély hatást tett, hogy még aznap este megírta Craw
ley Butené ő nagyságának mély alázattal jelentve és az 
egész házban mindenkit tisztelteivé, hogy Pitt báró úr 
ő méltósága éppen ma kérte meg a nevelönét, de az ki
kosarazta, a min mindenki igen csodálkozik nálunk.

A két hölgy ott ült tehát az ebédlőben s a becsületes 
Briggs megint boldogan élvezte az úrnőjével való bizal
mas emberszólás tisztességét, — majd azt a gyanút ve
tette föl, hogy bizonyosan valami „régibb vonzalom** le
hetett az oka az ilyen hallatlan visszautasításnak.

— Ügy-e, maga szívesen belement volna a dologba, 
Briggs, mi? — kérdezte az úrnő nyájasan.

— Óh, hát nem lenne az kitüntetés, ha Crawley 
kisasszony sógornője lehetne valaki, — volt a kitérő 
felelet.

— Szó a mi szó, Bekky jól megfelelt volna azért
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mégis, — elmélkedett Mathild, a kit a leány visszauta
sító válasza eléggé meglágyított s a ki most egyszerre 
igen nagylelkű kezdett lenni, mikor senki sem kívánt már 
tőle áldozatot. — Esze van, tízszer annyi, mint magának, 
szegény jó Briggs. S most, hogy nálam volt iskolában, 
a modora is kifogástalan. Aztán meg Montmorency vér, 
Briggs, és hiába, a vér nem válik vízzé; — noha én ma
gam nem adok rá sokat. Mindenesetre százszor jobban 
megtánczoltatta volna azt az ostoba, pöffeszkedő hamps- 
hire-i társaságot, mint a szegény Róza, a vasárús lánya.

Mikor aztán a Briggs sejtelme került szóba, Mathild 
így folytatta: — Maguknak földhözragadt, egyedülálló 
leányoknak mindig van valami ilyen esztelen íendre-jok. 
Hát maga, lelkem, maga is szerelmes volt valami szép
író mesterbe, vagy mibe? No mit sír azért? (Maga min
dig pityereg, pedig az már föl nem éleszti, szegényt.) 
Attól félek, hogy itt is valami ilyen érzelgős históriáról 
lesz szó; holmi patikárius, Írnok, valami fiatal káplán 
vagy más ilyen szamárság lesz.

— Szegény leány, szegény leány! — sóhajtott 
Briggs, visszagondolva a huszonnégy év előtti időre, és 
a szegény hektikás szépírómestere, a kinek egy szalma
szín hajfürtjét meg az olvashatatlanságig szépen írt leve
leit ott őrizte a szobájában. Ügy érezte, mintha ismét az 
az üde arczú, tizennyolcz éves fruska lenne s ott ülne a 
kis falusi templom esti szertartása alatt egy padban s 
együtt énekelne a szegény hektikás ifjúval.

— Bekkynek ma tanúsított viselkedése családunkat 
is arra kötelezi, hogy tegyünk valamit. Briggs, maga 
jöjjön nyomára annak, ki az objei. Álláshoz juttatom va
lami boltban, vagy megrendelem nála az arczképemet, 
vagy beszélek az unokafivéremmel, az érsekkel; már a 
szerint a miféle ember az illető és az én föladatom lesz 
Beckyvel szemben de la doter, tudja. Én tartom ki a la
kodalmukat; maga meg a villásreggelit rendezi el és 
nyoszolyó-leány lesz.

Briggs el volt ragadtatva s mindjárt fölszaladt Re- 
bekkához; nemcsak hogy úrnője nagylelkűségét hirdesse, 
hanem hogy tapogatózzék is, ki lehet az illető.

Rebekka szívesen, hálásan fogadta Briggs minden
12"
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szavát s azt is bevallotta, hogy igen, van valami titok, 
valami „régebbi vonzalom” a dologban; de mialatt ezek 
ketten beszélgettek, Mathild már nem bírta bevárni kö- 
vetje visszatértét, s maga jött föl Rebekka szobájába, 
már pedig ezt a tisztességet senkinek se szokta oszto
gatni. Odajött tehát, Briggs-t pedig kiparancsolta a szo
bából. Először is helyeslését fejezte ki Rebekka magatar
tása fölött, aztán részleteket kezdett kérdezni arra nézve, 
hogy voltaképp mi is vezetett a Sir Pitt ajánlatára.

Rebekka őszintén elmondta, hogy már régebben 
észrevette, milyen kitüntető figyelemben részesíti őt a 
báró (no az ugyan nem volt nehéz, mert a báró az ilyen 
figyelem dolgában is igen kézzelfogható szokott lenni), 
de nem is említve bizonyos magántermészetű okokat, 
melyekkel ma nem akarja jóltevöjét terhelni, már maga 
a báró kora, állása, szokásai is lehetetlenné tennék a há
zasságot; s végre pedig megteheti-e azt bármely önérze
tes nő is, hogy akkor hallgassa meg egy szerelmi vallo
más szavait, mikor az illető férfi hitvese fölött még a ha
lotti ima szavai sem hangzottak el.

— Szamárság magától, kedvesem, hogy így be
szél. Nagyon jól tudom, hogy ez nem akadályozta volna, 
ha nincs valaki másnak lekötve, — felelt amaz, egyene
sen nekivágva a dolognak. — Azokat a „magántermé
szetű okokat” akarom hallani. Ki az az ember? Mert va
laki van a dologban.

Rebekka lesütött szemmel suttogta, hogy van. — 
óh, édes jóltévőm! Ügy-e csodálkozik, hogy egy ily sze
rény, elhagyatott teremtésre is szemet vethetett valaki! 
De a szegénység nem akadály erre nézve. Bár az volna!

— Szegény jó gyermekem, — szólt közbe Mathild, 
kiben kezdett fölülkerekedni az érzelgősség; — hát talán 
nem viszonozzák a szerelmét? Mondja el, hadd vigasz
taljam meg.

— Bár tehetné, drága úrnőm! Rászorúltam a vi
gasztalásra, — zokogott Rebekka, s könnyáztatta arczát 
Mathild vállaira hajtotta, s ott oly természetes hangon 
sírdogált, hogy a meglepetés még a szunnyadó szeretetet 
is fölverte Crawley kisasszony szívében s ez szinte 
anyai melegséggel simogatta, vigasztalta a leányt; bizto-
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sítva, hogy úgy szereti, mintha saját leánya volna, s 
mindent meg fog tenni, hogy segítségére legyen.

— De most mondja meg, kedvesem, kicsoda az il
lető? Annak a gyönyörű kis Sedley-leánynak a bátyja? 
Mintha azt mondta volna, hogy történt maguk közt va
lami. Meg fogjuk hívni, gyermekem! És a magáé lesz; én 
mondom, hogy a magáé.

— Most ne kérdezze, asszonyom. De nemsokára 
meg fogja tudni. Édes jó Crawley kisasszony. Édes jó 
barátnőm! Szabad így mondanom?

— Szabad, gyermekem, hogyne szabadna! — felelt 
az öreg kisasszony, megcsókolva Rebekkát.

— Most nem szólhatok, — zokogott ez a csók ha
tása alatt, — mert nagyon boldogtalan vagyok. Óh, de 
szeressen; s ígérje meg, hogy mindig szeretni fog. — A 
mit a meghatottság közben Crawley kisasszony csak
ugyan meg is ígért nyíltszívű, igazlelkű kis pártfogolt- 
jának.

S ha néhány fejezettel előbb egyszer jogunkat tar
tottuk ahhoz, hogy Emilia kis szobájába is betekintsünk, 
hogy megértsük, miért pihent az a szép fej olyan nyug- 
talanúl, úgy szabad lesz talán azt is megnéznünk, mit 
csinált Mathild távozása után Rebekka kisasszony, (bo
csánat, asszony).

Nos, először is igen megindultan és igen őszintén 
kezdett keseregni azon, hogy ilyen óriási szerencsét el 
kellett szalasztania. Van-e a Hiúság Vásárában olyan 
leány, vagy asszony, a ki ne gondolna mély szánakozás
sal az ilyen derék, ernyedetlen munkásságú leányra, a 
kinek akkor ajánlanak föl bárónői czímet és négyezer font 
évi jövedelmet, mikor minden lehetőség ki van zárva 
arra, hogy azt elfogadhassa.

Magam láttam egyszer, hogy egy kis ügyvédnőt, a 
kire azelőtt ugyancsak nem sokat hederített a társaság, 
egyszerre roppantál fölkarolt egy csomó haszonleső nép, 
s a magyarázat az volt, hogy: „Ez az asszonyka az uno-

Redland János bárónak, a ki most már annyira az 
uí? at féria, hogy a tavasz bizonyosan elviszi majd; — 
ekkor az asszonyka apja örökli a czímet és, tetszik tudni,
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báró leányává emelkedik rangban.** És mindjárt meghív
ták az ügyvédéket ebédre.

Már pedig, ha az is ekkorát lendít valakin, hogy báró 
leánya lehet, nem érthetjük-e meg annak a veszteségét, 
a ki báróné lehetett volna és mégsem lehet. — De hát ki 
az ördög gondolta volna, — tört ki Rebekkából, — hogy 
az az asszony egyszer csak se teszi, se veszi, hanem 
meghal. Hisz az ily örökké nyavalygó, sínylődő asszony 
igen soká el szokta húzni. Adtam volna neki még vagy 
tíz évet. S most engem hívnának méltóságos asszonynak. 
'Azt a vén embert az ujjam körül tekerhettem volna. Meg
hálálhattam volna Butené pártfogását és Pitt úr leeresz
kedését. Üjra bútorozhattam volna a házat. Fogatom, 
páholyom lehetett volna! S jövő évre bemutattak volna 
az udvarnál! Volna, volna! — Ez mind megtörténhetett 
volna, míg most; — most csupa kétség és bizonytalanság 
az egész jövő.

De Rebekkát nagy lelkiereje nem hagyta sokáig tét
lenül búsúlni a változhatatlan helyzeten. Átgondolta 
tehát tiszta látással, hogy’ is áll csak minden? Mi a ve
szedelem, mi a kilátás.

Mindenekelőtt tényleg és tagadhatatlanúl férjnél 
van. A báró tudja ezt. Igaz, hogy váratlanúl gyorsan kel
lett vele tudatnia, de hát ezt úgy is meg kellett volna ten
nie előbb-utóbb. A báró hallgatni fog. De vajon Mathild 
hogyan fogadja majd a hírt; ez volt a nagy kérdés. 
Mindez az elmélkedés nem eshetett meg csüggedt pilla
natok nélkül, de aztán emlékébe idézte Mathild egyen- 
löségi eszméit, vakmerő szabadelvűségét, regényes hajla
mait, öcscséhez való bálványozó, vak szeretetét, s hozzá 
magához való ragaszkodását. Igen, igen: ha az éclavr- 
cisement bekövetkezik, mindenestre lesz egy nagy, he
ves jelenet, sírással, görcsökkel, de aztán nagy kibékülés 
fog következni. Ali haszna is lett volna a hosszas titkolód
zásnak? Végre is, a fcoczka el volt vetve; akár ma tudják 
meg, akár holnap, az egyre megy. Most csak azon kel
lett gondolkoznia, hogy maga mondja-e szemébe Ma- 
thildnak az igazságot, vagy elmeneküljön addig, míg a 
vihar elvonúl. A habozásnak ilyen lelkiállapotában ült le, 
hogy a következőket írja:
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„Édes drágám! A válságos pillanat, a melyről any- 
nyiszor beszéltünk, elérkezett. Titkom felét már tudják s 
én most sok gondolkozás után úgy látom, hogy legjobb 
lenne az egészet tudatni velük. A báró ma reggel eljött 
hozzám; el tudod-e képzelni, miért? Hogy forma szerint 
megkérjen! Én, szegény kis leány, Crawley báróné lehet
tem volna. Hogy’ örült volna Butené, de még ma tante 
is, ha rangban elébe kerülök! A mamája lehettem volna 
valakinek, a helyett, hogy . . . Óh, hiába, mégis csak 
reszketek, ha arra gondolok, hogy nemsokára mindent be 
kell vallanunk.

A báró tudja ugyan, hogy férjhez mentem, de mi
vel azt nem, hogy kihez, most még nem haragszik. Ma 
tante csaknem haragszik érte, hogy kikosaraztam. Na
gyon kegyes hozzám s azt mondja, hogy anyja helyett 
anyja lesz a te kis Rebekkádnak. Ha eleinte megrázza is 
maid a hír, sokáig nem fog haragudni, hisz téged úgy 
szeret, (te rossz, haszontalan ember), hogy mindent meg
bocsátana. S azt hiszem, hogy szeretetében te utánad én 
következem, s hogy most már nem igen találná a helyét 
nélkülem. Drágám, valami azt súgja nekem, hogy győzni 
fogunk. Te akkor otthagyod azt a gyűlöletes katonai éle
tet, a kártyázást, verseny-fogadásokat és jó fiú lesz be
lőled; itt fogunk élni Park Laneben és Mathild néni min
den pénzét reánk hagyja.

Holnap, ha lehet, odasétálok a szokott helyre három 
órakor. De ha B. kisasszony velem volna, akkor neked 
kell eljönnöd ide ebédre; a választ hozd el megírva és 
tedd a Porteus szentbeszédeinek harmadik kötetébe. De 
mindenesetre igyekezzél, hogy valamiképp láthasd azt, a 
ki téged nagyon szeret. R “

Aztán megczímezte:
Styles Eliz kisasszonynak

Barnet szíjgyártó úr leveleivel 
Knightsbridge.

S bizonyára nincs olvasó, a ki ravaszúl ki ne találta 
yolna, hogy ez a Styles Eliz kisasszony, (régi iskolatárs,
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mondta Rebekka, a ki az utóbbi időben sűrűn kezdett vele 
levelezni), mikor elment maga a levélért a szíjgyártóhoz, 
nagy sarkantyúpengéssel jött, s mialatt a levélre várt, 
egyre pödörte a bajuszát; szóval, Styles Eliz kisasszony 
gárdakapitány volt és Crawley Rawdonnak is nevezték.

TIZENHATODIK FEJEZET.
A megtalált levél.

Hogy az esküvő miképp mehetett végbe, az igazán 
nem tartozik senkire. Ugyan ki tud arról tenni, hogy egy 
kapitány, a ki nagykorú és egy leány, a ki szintén az, 
megszerezzék a hirdetési fölmentvényt s odamenjenek 
megesküdni a város bármelyik templomába? Ki előtt kel
lene azt bizonyítgatni, hogy a mit egy nő a fejébe vesz, 
annak meg kell lennie, ha törik-szakad? Az én sejtelmem 
az, hogy talán mikor egyszer Rebekka azt mondta, hogy 
szeretné a mai dél'elöttet barátnőjénél, Emíliánál tölteni, 
ugyanaznap egy Rebekkához nagyon hasonló alak lépett 
be az egyik belw' isi templomba egy nagybajuszú úr 
kíséretében. Ug .néz a két alak körülbelül egy óra múlva 
ismét kijött a templomból; a férfi fölsegítette a leányt egy 
bérkocsiba, s szóval, én azt sejtem, hogy ez a két alak 
voltaképp násznép hijján is menyegzőt tartott.

S ugyan ki csodálkoznék ma már, a múlt annyi ide
vágó tanúságának birtokában, ha egy előkelő úri ember 
bárkit vesz is el? Hány nagy tudós vette el a szakács- 
néját? Achilles és Ajax pedig a szolgálóikba voltak sze
relmesek. Hát aztán, hogy az Isten csodájába várja az 
ember egy dragonyos tiszttől, a kinek a vágyai erősek, 
az elméje pedig gyönge, s a kit eddig se szoktattak a 
szenvedélyein való uralkodásra, hogy az most egyszerre 
meggondolt emberré váljék s ne legyen kész bármi árt 
is fizetni valami kedvtelésért? Ha az emberek csak az 
észszerű házasságokat kötnék meg, de meg is csökkenne 
a statisztikában kimutatott „népesedési mozgalom**.

Én részemről azt tartom, hogy mindazon cselekede
tek közül, melyeket Crawley kapitányról történetünk
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egész folyama alatt följegyezhetünk, ez a házasság volt 
a legbecsületesebb tettek egyike. Senki sem mondhatja, 
hogy férfiatlanság rabjául esni egy nőnek, sem az, ha azt 
a nőt aztán el is veszi valaki, s azt hiszem, hogy az a 
hódoló csodálat, az a határtalan bizalom, szenvedélyes 
rajongás és babonás imádat, a mivel ez a nagy, esetlen 
katona vette körül a kis Rebekkát, legalább a nő-olvasók 
szemében nem fogja a kapitányt rossz színben tüntetni 
föl. Ha Rebekka énekelt, hangja megremegtette a kapi
tány tompáit, nehézkes lelki világát és bizsergésbe hozott 
nagy, szálas alakjában minden csepp vért. Ha beszélt, a 
nagy darab katona erősen összeszedte az eszét, s úgy 
hallgatta. Ha Rebekka tréfás kedvben volt, Rawdon még 
sokáig forgatta elméjében mindenik mondását, s néha 
egy óra múlva tört ki csak kaczagásba, nagy rémületére 
a tilburyben mellette ülő inasnak, vagy a Rotten Rowban 
oldalán levő lovagló-pajtásának. Minden szava maga 
volt a bölcseség, a mindentudás Rawdon előtt. „Hogy* 
énekel! Hogy’ fest! Hogy’ megülte azt a rágós lovat 
Queen’s Crawleyben." Ha pedig együtt voltak, hányszor 
fakadt Rawdon ily szavakra: „Isten uccse! Bekk! Te be
lőled táborszernagy is lehetne, vagy canterbury-i her- 
czegérsek is. Isten uccse!“ — Talán olyan hihetetlen 
dolog az ilyesmi? Hát Herkules és Omphale? Hát Sám
son és Delila?

Most, Rebekka levelét véve, oly kész volt enge
delmeskedni s menni előre a tűzbe, mintha tábornoka 
parancsolta volna. Arra nem volt szükség, hogy levél
beli válaszát a prédikácziós könyvbe rejtse, mert Re
bekka könyen módot talált arra, hogy Briggst lerázza a 
nyakáról és megjelenjék „a szokott helyen". Éjjelen át 
meghányta-vetette a dolgot s mikor aztán találkoztak, 
már kész határozatot tudatott Rawdonnal. — Persze, 
hogy ez a tervet tökéletesnek találta. Persze, hogy ő is 
bízott és hitt. Mathild néni „meg fog puhulni", — mint 
mondta. — De ha Rebekka teljesen az ellenkezőjét java
solta volna ennek a tervnek, Rawdon akkor arról hitte 
volna, hogy: — E’ lesz a legjobb! Elég lesz a te eszed 
kettőnknek. Nincs hozzád fogható asszony az egész vi
lágon. — S ezzel aztán a szerelmes gárdista nem is so-
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kát törte tovább a maga nehéz fejét, csak hagyta, hadd 
tegye Bekky, a mit jónak lát

Rebekka először is arra nézve határozott, hogy ki 
kell venniök valami békés lakást Bromptonban, vagy 
azon a környéken, hogy a kaszárnyához közel lehesse
nek. Ebből látni, hogy Rebekka végre is menekülésre 
határozta el magát s nézetünk szerint, nagyon okosan. 
A kapitány persze elragadtatva hallotta a tervet, mert 
hiszen az elmúlt hetekben is már folytonosan azon kö- 
nyörgött Rebekkának hogy hagyja ott azt a rabságot. 
Ment is a kapitány, mintha puskából lőtték volna. Csinos 
kis lakást talált s a heti két guineát oly készségesen 
ígérte meg érte, hogy a háziasszony menten bolondnak 
nevezte magát, a miért nem kért még többet. Zongorát 
is rendelt a kapitány, valamint megvett virágból egy fél 
kertésztelepet s végre sok sok jó élelmiszert. Kasmír 
shawlokban, keztyűkben, selyemharisnyákban, ékszerek
ben és illatszerekben meg úgy válogathatott Bekky, a 
hogy’ csak akart. S mikor a kapitány könnyített a lelkén 
egy kicsit a nagylelkűség ilyen tombolásával, izgatottan 
ment el ebédelni a clubba és várta élete nagy pillanatát.

A tegnapi nap, Rebekkának a család iránt való bá- 
múlatraméltó viselkedése és az a szende nyugalom, a 
mivel a szegény leány a maga szerencsétlenségét viselte, 
ez mind gyöngédebbé tette Mathild kisasszonyt a szo
kottnál. Az ilyen természetű események, mint házasság, 
megkérés, kosár, egy egész ház asszonyt föl tud izgatni 
s görcsös együttérzésüket mind fölébreszti azonnal. Én, 
mint az emberi természet figyelője, eljárok, a mikor csak 
tehetem, a Hannover-téri Szt.-György-templomba az elő
kelő, fényes esküvőkre. Azt még meg nem értem, hogy a 
vőlegény férfirokonai vagy barátai egy árva könnyet is 
ejtettek volna, valamint a pap és az egyházfi sem adták 
a megindúlásnak ilyen jelét; — ellenben az asszonyok! 
— Olyanok is, a kiket az esemény a legtávolabbról sem 
érintett; ősz öreg nénik, a kiknek életében ez már réges- 
rég lejátszódott; — termetes, nekitelt, még javakorbeli 
családanyák egész fészekalja fiú- és leánygyerekkel; no, 
a rózsáskalapú szép leányokról nem is szólva, a kiknél 
mégis érthetőbb a meghatottság, mert hisz nemsokára
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majd rájuk kerül a sor; — szóval ezek valamennyien 
úgy megszepegnek, könnyeznek, sírdogálnak; belete
metve arczocskájukat használhatatlan, kicsi és légies 
zsebkendőjükbe. Még az egyházfiné is sir, a ki a padokat 
nyitogatja. Pedig hát hisz nem öt viszik.

Mathild és a társalkodónője szintén dúslakodtak az 
érzelmekben és megindító hangúlatokban, Rebekka las
sanként a leggyöngédebb érdeklődés központja lett ré
szükre. Ha távol volt, Crawley kisasszony a legszívre- 
hatóbb regényeket válogatta ki a könyvtárából s noha „a 
kis Sharp néha nem volt jelen" azért mégis ő volt minden 
gondolatuk központja.

Utolsó este Rebekka szebben énekelt és kelleme
sebben társalgott, jobban mulattatta Mathildot, mint va
laha. Mosolyogva, könnyedén beszélt a báró vallomásai
ról s egyszerűen öreges szeszélynek nevezte; majd mikor 
arról beszélt, hogy neki pines más vágya, mint hogy itt 
maradjon az ő drága jóltevöje mellett, akkor szeme meg
telt könynyel, szegény Briggs szíve pedig aggodalommal. 
— Édes, jó gyermekem, a felől biztos lehet, hogy én 
évekig el nem eresztem innen. Oda, arra a szörnyű 
helyre most már, az után, a mit örtént, nem mehet vissza 
többé, az ki van zárva. Briggs mehet, a mikor akar. De 
maga, lelkem, csak maradjon itt és viselje gondját egy 
szegény öreg asszonynak.

Ha Rawdon e perczben ott van, a helyett, hogy itta 
volna a bordeauxit a vendéglőben, az ifjú pár hirtelen 
odaborúIhatott volna Mathild néni elé, és bizonyos, hogy 
az egy szempillantás alatt megbocsát nekik. De hát nem 
így történt.

Firkinnének, a komornának, fönhatósága alatt egy 
fiatal falusi szobaleány is szolgált Mathild kisasszony 
házában. Ennek egyebek közt az volt a kötelessége, hogy 
reggel Rebekka ajtaján kopogjon, s bevigye neki azt a 
kancsó meleg vizet, a miről Firkin kimondta, hogy már 
azt nem teszi, nem ő, hogy még szolgálja is ezt a betola
kodót. Ennek a leánynak, a ki Queen’s Crawleyból való 
volt, a bátyja ott szolgált Crawley kapitány csapatjában 
s ha nagyon kutatnánk, talán az is kisülne, hogy a leány
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tudott bizonyos intézkedésekről, melyek e történet ese
ményeivel szorosan egybefüggnek. De így csak az kon
statálható, hogy a Betty vett egy pár sárga czipőt, egy 
zöld shawlt, egy világoskék kalapot, piros tollal, azon 
a három aranyfonton, a mit Sharp kisasszonytól kapott 
és minthogy ez nem szórta a pénzt könnyen, bizonyos, 
hogy ez az ajándék fontos szolgálatok jutalma lehetett.

Harmadnapra a báró távozása után a nap csak úgy 
fölkelt, mint máskor, s ezért Martin Betty, a „takarító 
szobaleány", a szokott órában odament Bekky ajtaja elé, 
hogy felköltse.

Mivel az első kopogtatásra nem kapott feleletet, 
megismételte ezt, mikor pedig a csönd csak tartott to
vább, Betty belépett a melegvizes kannával Rebekka 
szobájába.

Tekintete legelőször is a fehér ágyra esett, de ez 
épp oly rendes volt és sima, mint tegnap este; úgy állt 
ott, a hogy’ Betty utoljára megvetette. Az ágy lábánál 
két kis láda volt összeszíjazva s a varróasztal nagy, 
csipkés, rózsaszín selyem tűpárnáján pedig ott feküdt 
egy levél.

Betty, miért, miért nem, lábujjhegyen közeledett a 
kis asztalhoz, s mielőtt felcsípte volna a levelet, előbb 
óvatosan körülnézett, aztán pedig elmosolyodott nagy 
megelégedéssel, s szaladt egyenesen Briggs kisasz- 
szonyhoz.

Szeretném tudni, hogyan süthette ki Betty, kinek 
szól a levél; hisz az egész tanultsága abból állt, a mi 
Crawley Butené asszony vasárnapi iskolájában ragadt 
rá s az írott betűt épp oly kevéssé tudta olvasni, mint a 
hébert.

— Jaj, Istenem, kisasszony, ■— lelkendezett, a mint 
a társalgónőt meglátta, — nem tudom, mi történhetett, 
mert hogy az új kisasszony ágya üres, de még le sincs 
heverve; neki híre-hamva sincs, csak ez a levél maradt 
ott utána.

— Micsoda? — kiáltott föl Briggs, s menten leej
tette a bontófésűt, úgy, hogy a vékonyka, színehagyott 
hajtincs a vállára hullott; — hát szöktetés? Mutassa! —
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s ezzel gyorsan törte fel a takarosán odanyomott pecsé
tet, s ezt olvasta:

— Édes Briggs kisasszony, tudom, hogy az ön 
szíve, mint a leggyengédebb szív a világon, szánakozik 
rajtam s kiment. Könnyekkel, hálaimávai és áldással ha
gyom el azt a házat, hol a szegény árva otthonra lelt s 
csak jóságot tapasztalt. A mi innen elhív, az valakinek 
még drága jóltévőménél is szentebb joga. Megyek köte
lességem, — megyek férjem után. Igen, asszony vagyok. 
Férjem parancsolja, hogy oda térjek abba a szegény ott
honba, a melyet magunkénak mondhatunk. Kedves, jó 
Briggs kisasszony, a hírt oly módon adja tudtára az én 
szeretett jóltévőmnek és barátnőmnek, a hogyan azt az 
ön gyöngéd lelke fogja tanácsolni. Mondja meg neki, 
hogy mielőtt elmentem, könnyekkel öntöztem azt a drága 
párnát, melyet betegsége alatt annyiszor simítottam el 
számára, s a mely mellett ismét őrködni vágyom. Óh, 
mily végtelen örömmel fogok visszasietni a kedves Park 
Lanebe! Mily remegve várom azt a választ, a mely sor
somat fogja megpecsételni! Mikor Pitt báró azzal tisztelt 
meg, hogy nevét és kezét ajánlotta fel, az én szeretett és 
tisztelt barátnőm azt mondta e nagy kitüntetésre, hogy 
arra engem érdemesnek tart; (áldásom kísérje, a miért a 
szegény árvát méltónak ítélte arra, hogy testvére lehes
sen). Megmondtam a bárónak is, hogy nekem már van 
férjem, de arra még nem volt elég bátorságom, hogy 
mindent elmondjak; azt is, hogy azért nem lehetek a fe
lesége, mert hisz immár a leánya vagyok. Nőül mentem 
a legjobb, legnemesebb emberhez; Crawley kisasszony 
Rawdonja az én Rawdonom. Most is az ő parancsára 
szólok s követem szerény otthonunkba, mint a hogyan 
követném a világ végére is. Kérem, kedves és tisztelt 
barátnőm, járjon közben szeretett Rawdonom nagynén
iénél, a szegény leány érdekében, a ki iránt az ö egész 
úri családja oly hasonlíthatatlan szeretettel viselkedett. 
Kérje meg Crawley kisasszonyt, hogy gyermekei hozzá 
siethessenek. Nem tudok többet írni, csak azt, hogy ál
dás, áldás mindenkire itt e drága házban. Ezért könyörög 
az ön szerető és hálás híve

Éjfél, Crawley Rawdonné Sharp Rebekka.
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Briggs éppen javában olvasta azt az iratot, a mely

nek egyelőre az volt a szerepe, hogy a társalkodónőt 
visszahelyezze a legfőbb beavatottnak méltóságába; mi
kor a komorna lépett be hozzá:

— A nagyságos asszony Queen’s Crawleyból ép
pen most érkezett a postakocsival és egy kis teát sze
retne; le tetszik jönni, kisasszony?

A mire Briggs, a komorna elképedésére, úgy a hogy’ 
volt, lobogó hajjal, marokra fogott pongyolában szaladt 
le a vendéghez, s még az apró, sárga göndörítő papí
rosok is mind benne voltak a hajában, dicskör gyanánt 
állva homloka és halántékai körül. A levelet is vitte.

— Oh, Firkinné asszony, — lihegte Betty. — Mi
csoda hét országra szóló história! Sharp kisasszony 
megszökött a kapitány úrral és tán meg sem állnak 
Greetna-Greenig. — A komorna felindulásának kellő 
ecsetelésére külön fejezetet kellene szentelnünk, de 
úrias múzsánk nem foglalkozhatik a komornával, mikor 
az úrnő lelkiállapota is vázolásra vár.

Crawley Butené, a ki az éjjeli úttól egészen meg 
volt gémberedve, most ott melengette tagjait az újonnan 
meggytfltott kandalló-tüz előtt. Itt mondta el neki Briggs, 
hogy mi történt, mire ez rögtön mondta, mennyire az 
Isten újjá volt az, hogy ő most ide jött, legalább gyámo- 
líthatja Mathildot e nehéz órában. Rebekkáról ő mindig 
mondta, hogy alattomos egy teremtés; mintha csak 
tudta volna, hogy még bajt hoz rájuk; no a mi meg 
Rawdont illeti, arról a keresztvizet is leszedte; elmondta 
korhelynek, kártyásnak, világ rosszának s az egész eset
ben csak azt az egy jót látta, hogy ez legalább Mathild- 
nak is felnyitja majd a szemét. Mindezek után pedig jó
ízűen fogyasztotta el a teáját, meg a forró pirított ke
nyeret vajjal, s mivel most már üres szoba is volt a ház
ban, nem volt szükséges oda szállnia Butenénak a 
Gloucester-fogadóba, a hol a postakocsi letette; — el is 
küldték tehát a pinczemester szárnysegédét a Crawleyné 
ládájáért.

Tudvalévő, hogy Crawley Mathild délig soha 
nem jött ki a hálószobájából; csokoládéját az ágyban 
itta meg s ezalatt néha Rebekka olvasta neki a társa-
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dalmi lapokból a pletykákat meg a divathíreket; máskor 
meg más ilyesmivel húzta ki az idejét délig. Odabenn 
a beavatottak elhatározták, hogy addig megkímélik a le
sújtó hírtől, míg nyugszik, s majd csak a nappaliban 
mondják el! Addig csak az a hír jutott el hozzá, hogy 
Crawleyné megérkezett Londonba s a Olosterben van 
szállva; üdvözletét küldi s most éppen teázik Briggs 
kisasszonynyal. Crawleyné megjelenése máskor talán 
nem szerzett volna valami rengeteg örömöt, de most a 
vendég azt jelentette, hogy lesz valaki, a kitől ki lehet 
tudni apróra mindent az elhúnyt bárónéról, a temetés 
részleteiről, s a kivel meg lehet vitatni a báró és Rebekka 
dolgát.

Mikor az öreg dáma végre elhelyezkedett karos
székében, s már az ölelkezés, csókolódzás is megtörtént, 
valamint az otthonnvalókról esett kérdezősködés is, az 
összeesküvők ekkor látták elérkezettnek a pillanatot a 
titok felfedésére. Oh, ki ne bámulná a nők tapintatos 
gyöngédségét olyan esetekben, mikor valami rossz hírt 
kíméletesen kell valakinek tudtára adniok. A hogyan va
lakit „előkészítenek!“ Crawley Mathild környezete is 
oly hadműveleteit hajtotta végig a sejtelemkeltő titkolód
zásnak, hogy teljes sikerrel verték bele Mathildba a szük
séges fokú riadalmat és izgatottságot.

— És Pitt bárót pedig azért utasította vissza, édes 
Mathildom; — készülj elő a hírre, mert, — mert igazán 
nem tehetett másképp.

— Persze, hogy oka volt rá, — felelt Mathild. — 
Mert valaki más tetszett neki. Én mindjárt mondtam 
Briggsnek.

— Tetszett neki! — szólt közbe Briggs. — Óh, 
édes barátnőm, hiszen már férjnél van!

— Férjnél van! — zendült bele második hang gya
nánt Butené, s azzal ott ültek mindketten, összekulcsolt 
kezekkel; jelentősen nézegetve egymásra, majd közös 
áldozatukra.

— Küldjék ide hozzám a kis haszontalant. Hogy’ 
merte előttem eltitkolni? — kiáltott fel Mathild.

— Nem egyhamar fog visszatérni, mert — elment, 
— elment hosszabb időre, — örökre.
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— Szent Isten! Ki főzi meg akkor a csokoládémat? 

Nekem előteremtsétek azt a szökevényt! Vissza kell 
jönnie!

— Tegnap este szökött el, Mathild, — kiáltott fel 
baljóslatúan Butené.

— De nekem levelet hagyott hátra, — mondta 
Briggs. — S a férje nem más . . .

— Az Istenért, kíméletesen! Édes Briggs kisasszony, 
hisz elő kell rá készítenünk.

— Ki a férje? — sivított fel az idegességbe kergetett 
Mathild éles hangon.

— Az illető rokona . . .
— De hisz Fittet kikosarazta. Beszéljetek! Ne őr

jítsetek meg.
— öh, kíméletesen, Briggs kisasszony! A férje nem 

más, mint Crawley Rawdon.
— Rawdon, — elvette, — nem, — Rebekka ne

velőnő, — koldús, — takarodj a házamból, Briggs, te 
vén bolond; — hogy merted? Te is benne voltál, Mártha, 
te csináltad ki, ? hogy kitagadjam! — és a szegény öreg 
görcsösen, csaknem önkívületben kezdett sikoltozni.

— Én? hogy én csináltam volna házasságot a csa
lád egy tagja és egy ilyen sehonnai, holmi rajztanító 
lánya közt.

— Az anyja Montmorency leány volt, — kiáltott 
végkétségbeeséssel Mathild, a csengetyű-zsinórt rán
gatva.

— Az anyja? Baiettánczosnő volt s a leánya is meg- 
fordúlt a színpadon, vagy még rosszabb helyen is.

Ekkor Crawley kisasszony még egy sikoltást halla
tott, rekedt, csukló hangon, s aztán végigvágódott a sző
nyegen, elájulva. Hálószobájába vitték, de mikor ott ma
gához tért, egyik ideggörcs a másikat követte. Doktor
ért küldtek, Mártha pedig azonnal felavatta önmagát 
ápolónőnek. — Rokonainak kell az ágya körül lenniök,
— mondta a jó asszony.

Alig hogy Mathildot a szobájába vitték, már jött 
valaki, a kivel a hírt szintén tudatni kellett: Pitt báró.
— Hun a kisasszony? — kérdezte. — Hun a ládája? Vi
szem haza.
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— Nem hallotta báró úr az ö titkos házasságáról 
szóló hírt? — kérdezte Briggs.

— Hát aztán? Bánom is én. Férjhez ment. Punk
tum. Mi közöm hozzá? Én viszem.

— Akkor nem tudja a báró úr, hogy Rebekka titok
ban elhagyta a házat, Crawley kisasszony nagy bána
tára, a kinek majdnem az életébe került az a hír, hogy 
Rebekka férje Crawley Rawdon kapitány.

Mikor a báró ezt meghallotta, olyan istentelen szit- 
kozódásba tört ki, hogy nyelvének egész erejét nem 
volna jó itt visszaadnunk; szegény Briggs is esze nélkü' 
menekült ki előle a szobából; jobb, ha vele együtt mi if 
rácsukjuk az ajtót a dühöngő vén emberre, a ki a gyű
lölettől szinte mámorosán és a kielégítetlen vágytól ön
kívületben tombolt, toporzékolt ott egyedül.

Mikor néhány nap múlva Queen’s Crawleybe ért 
mint az őrült, úgy rohant fel Rebekka szobájába; fiókjait 
a földre hajigálta, skatulyáit szétrugdalta s úgy szórta 
szét a kihulló ruhákat, könyveket s egyéb holmit. Mikor 
felszedték, a Horrocks-leány tartott meg belőlük egyet- 
mást, a többibe a kis leányok öltözködtek fel; színházat 
játszottak benne, vagy felszabdalták babaruhának. Tör
tént pedig mindez néhány nappal azután, hogy szegény 
anyjukat letették siratatlanúl oda, a sírboltba, csupa ide
genek közé.

— De hátha az öreg megbicsakolná magát, — kér
dezte Rawdon a feleségétől, a mint együtt ültek a ke
délyes kis bromptoni lakásban. Rebekka egész délelőtt 
az új zongorát próbálta. Az új keztyűk mind pompásan 
illettek a kezére, az új ruhákat mintha ráöntötték volna, 
az új gyűrűk csillogtak-villogtak fehér kis kezén; de
rekán pedig ott ketyegett az új kis aranyóra; — mi lesz 
akkor, Bekky, — vette föl a kapitány a szót újra.

— Majd megcsinálom a te szerencsédet én, — 
felelt Delilah, megveregetve Sámson arczát.

— Felőled azt is elhiszem, — felelt ez, megcsókolva 
a kis kezet. — El én, hisz mindent tudsz; — de most 
gyerünk, a kocsi itt van és ma este az Arany-csillagban 
ebédelünk.

Thackeray: Hiúság vására. L 13
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TIZENHETEDIK FEJEZET. 
Dobbin kapitány zongorát vesz.

Ha van olyan gyülekezési hely a Hiúság Vásárában, 
a hol a Szomorúság és Gúnykaczaj együtt fordulnak 
meg; a hol a legnagyobb ellentéteket szorosan egymás 
mellett látjuk, a hol az emberek egyforma joggal lehet
nek gyöngédek és megindúltak, de szívtelenek és dü
hösek is; — úgy ezt a helyet ott találjuk meg, a hová a 
Times utolsó oldalának ez a rovata igazít el bennünket: 
„Árverések". Ott, a hol az így jelzett események mentek 
végbe, milyen méltósággal tudott ott asztalánál elnökölni 
a megboldogúlt Robins György. Azt hiszem, kevés van 
Londonban olyan, a ki legalább egyszer ne lett volna ta
núja az ily látványnak, s a ki csak egy parányit is el tud 
gondolkozni, annak bizonyára megfordúlt a fejében az a 
furcsa, kicsit borzongató gondolat, hogy tyüh, teringette, 
ha egyszer majd az ő háza előtt is megütik a dobot; s ha 
az a kalapácsos úr majd hozzá is eljön, hogy Diogenes 
örököseinek meghagyása folytán mindent eladjon, vagy 
pedig a végrendelet végrehajtóinak utasítása szerint nyil
vános árverés alá bocsátja Epikúr könyvtárát, bútorait, 
ezüstjét, ruhatárát és pinczéjének finom borait.

Még a Hiúság Vásárának legridegebb szívű néze- 
lődője is elszontyolodva nézi végig ezt a sivár dolgot 
valami elhalt ismerős házában. X. gróf ott nyugszik im
már a családi sírboltban, a kőfaragó javában rója a kő
lapra az elhúnytnak érdemeit és mélyen megszomorodott 
örökösének bánatát, a ki most kótyavetyéli el az ingó
ságokat a házban. A ki valaha járatos volt a családhoz, 
ugyan el tud-e ma menni a ház előtt sóhajtás nélkül? 
Az ablakok alatt, a honnan esténkint olyan ragyogó 
lámpavilág áradt ki; — az előcsarnok nagy kapuja előtt, 
mely úgy tárva-nyitva állott, ha vendég jött. A lépcső 
fordulóin inasok kiáltották el a neveket, egymásnak adva 
át azt, míg végre magáig az öreg grófig jutott el, hogy ez 
aztán mosolygó arczczal jöjjön a barátja elé. Pedig hány 
volt neki! S milyen szépen elmulattatta! Milyen elmések 
voltak itt azok is, a kik máshol olyan szótalan fatuskók
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szoktak lenni; — s a kik máshol agyarkodtak is egy
másra, itt mosolygás és udvariasság alá rejtették a gyű
löletet. Hát igaz, igaz, dicsekedett az öreg úr nagyon, 
de, édes Istenem, az olyan vacsorával együtt mit le nem 
nyel az ember? Talán nem is mondtad volna éppen szik- r 
rázóan elmésnek máshol, de olyan borok mellett min
denféle társalgás élvezetes. — Ha addig élek is, de a 
burgundijából lefoglalok egy részt, — mondják a clubban 
a mélyen sújtott barátok. — A másik meg utóbb egy kis 
zománczfestésű arany szelenczét ád kézről-kézre. — Az 
öreg X. holmijai közül vettem meg, XV. Lajos egyik 
kedvesének a képe van rajta. Csinos, nagyon csinos, — 
mondja, aztán arra térnek át, hogy’ szórja most a pénzt 
a fiatal X., a ki beleült a vagyonba.

De az árverés napján hogy’ megváltozott az egész 
ház képe! A homlokzat árverési hirdetményekkel van 
teleragasztva. Az egyik emeleti ablakból egy szőnyeg 
lóg ki; az összejárt, besározott lépcsőkön egész csomó 
napszámos czipeli a holmikat; az előcsarnok tele már 
nem is kétes tisztaságú, s erősen keleties arczvágású 
jövevényekkel, a kik nyomtatott jegyzékeket nyomnak 
az ember kezébe és ajánlkoznak, hogy árvereznek helyet
ted. A felső emeleteket öreg asszonyok és müvásárlók 
tartják megszállva; egyik a függönyöket morzsolgatja 
az újjai közt, a másik a tollas ágyat rázza, a mat- 
raczokat keféli, vagy a szekrényfiókokat húzogatja ki 
nagy lármával. Vállalkozó szellemű fiatal háziasszonyok 
a tükröket és függönyöket méregetik, hogy vajon bele- 
illenek-e az új háztartásba, (és a fiatal nyárspolgár évek 
múlva is emlegeti, hogy ezt meg azt vásárolta össze X. 
gróf holmijából), odabenn pedig, az ebédlőben, ott ül az 
árverező s latba veti minden ékesszólását; könyörög, 
biztat, parancsol, bátorít; végre aztán a kalapács lezuhan 
és a közérdeklődés átterelődik a következő sorszámra. 
Oh, nagyúri barátunk! Hitted volna-e, hogy a te asz
talodnál egy árverező is üljön valaha?...

Az árverés már a vége felé járt. Eddig már gazdája 
akadt a gyönyörű szalonbútornak, mert igazán kitűnő 
volt a munkája; — a drága, finom borokat kiválogatták, 
mert hisz a környékben sokan ismerték a gróf ízlését,

13*
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a ki annak idején megvette; a teljes családi ezüstkészlet 
szintén elkelt már előtte való nap. A legjobb borokat 
csaknem mind egy pinczemester vette meg, gazdája, 
Osborne János úr számára. Az ezüstkészlet legszüksé
gesebb részét néhány szerény börzehivatalnok vette meg. 
Most aztán felszabadították a közönséget az apróbb 
ingóságokra is, és úgy esett a dolog, hogy az árverező 
éppen egy képet magasztalt a közönség előtt. Ez a kö
zönség távolról sem volt sem oly számos, sem oly díszes, 
mint a tegnapi.

— 369. szám. Egy úr arczképe, elefánton ülve. Ki 
ád többet egy elefánton ülő úrért? Emeljék fel, hadd 
lássuk jobban. — A mahagóni ebédlő-asztalnál ott ült 
egy magas, sápadt arczú, de katonás külsejű úr is, s 
mikor a képet felmutatták, ennek a komoly arczán is 
átvillant valami mosolygás. — Fordítsák az elefántot a 
kapitány úr felé! Mennyit mondjunk érte, kapitány úr? 
— kérdezte az árverező, de a megszólítotf zavarodottan 
fordúlt el e szóra.

— Mondjunk húsz fontot ezért a mübecsű tárgy
ért! Tizenöt, tíz, öt fontot! Az az úr a képen, az elefánt 
nélkül is kitesz öt fontot.

— Dejszen, kitesz a’ többet is; — rikkantotta közbe 
egy hivatalos árverési élczelödő, mivel az bizonyos, 
hogy az elefánton ülő elhízott férfi bizony jóval többet 
nyomott volna annál.

Az árverező, hogy a kaczagást ellensúlyozza,, 
megint elkezdte dicsérni a képet, az elefántot, a banán
fát, a pagodát, de hát akárhogy igyekezett is, a legelső 
ajánlat az volt: — Öt shilling.

Az asztalnál ülő katonatiszt-formájú férfi megfor
dult, hogy lássa, honnan jöhet ez a fényes ajánlat, s látta,, 
hogy az ajánló szintén katonatiszt. Karján egy fiatal 
hölgyet vezetett s mindketten jókedvűen kaczagtak a 
képen, ez azonban végre is a nyakukon maradt tíz shil
lingért. Az a kapitány, ott az asztalnál, e pár láttára 
még zavartabbá vált; fejét behúzta galléros köpenyébe, 
aztán úgy hátat fordított nekik, a hogy’ csak bírt.

Hosszú volna, meg unalmas is, sorra venni mind
azt, a mit ott elárvereztek; ne is szóljunk semmi másról.
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azt a kis pianinót kivéve, (nem a nagy hangverseny
zongorát, mert azt már tegnap eladták), a melyet a felső 
emeletről hoztak le. Az a fiatal hölgy, a ki az elefántos 
urat is megvette, most gyors, ügyes újjakkal futott végig 
a kis zongorán, hogy a hangját megpróbálja, (a mire, 
miért, miért nem, az asztalnál ülő katonatiszt megint 
izgatottan pirúlt el és rezzent össze), és aztán az ö meg
bízottja árverezni kezdett rá.

Csakhogy itt hirtelen ellenfélre bukkantak. A ka
pitány szolgálatában lévő héber szárnysegéd elkezdett 
ráliczitálni az elefánt-vásárló kapitány héberjére, úgy, 
hogy a kis zongora fölött parázs kis csetepaté kereke
dett; persze az árverező sem volt rest, az is uszította a 
két sémitát egymásra, a hogy’ csak tudta.

Végre aztán az elefántos pár elállt a további hezi
tálástól és ekkor a kalapács lezuhant, az árverező pedig 
jelentette: — Lewis úr, huszonöt font. — így lett Lewis 
úr alkalmazója végre urává a kis zongorának. Mikor a 
dolog véget ért, a kapitány megkönnyebbülten egyene
sedett fel ültében, mire a legyőzött ellentáborban a fiatal 
hölgy így szólalt meg:

— Nini, Rawdon, hisz’ az Dobbin kapitány.
Lehet, hogy Rebekka talán nem volt megelégedve 

otthon az új zongorával, melyet a férje bérelt neki; — 
vagy talán a szállító vitette haza, mivel tovább már nem 
akarta ott hagyni hitelre; vagy pedig, úgy lehet, sok 
emlék fűzte és sok kegyelet ehhez a bizonyos kis zon
gorához, melyen maga is sokszor játszott barátnőjének, 
a mi kedves Emíliánknak a kis nappalijában.

Mert hát az árverés az öreg Sedley házában tör
tént, a ki tönkrement ember volt; teljesen tönkrement 
ember. Minden vállalkozása balul ütött ki, ez aztán he
vessé, elhamarkodottá tette; még szerencsétlenebbül 
spekulált, szóval bukott ember lett belőle. Osborne úr a 
pinczemesterét küldte el, s ez aztán el is vitette a híres, 
jó oportói borokat mind. Tizenkét jó munkájú nehéz 
ezüst leveses kanalat és tizenkét nagy villát, valamint 
tizenkét kis kanalat és kis villát néhány szerény, kisebb 
börze-irnok vett meg, a kihez annak idején Sedley úr 
barátsággal volt, mint a hogy’ barátsággal volt az sze-
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gény mindenkihez, a kivel csak érintkezett az életben; 
— s ez a három fiatalember aztán elküldte a hajótörésből 
ezt a parányi roncsot a kedves, jó Sedleyné asszony
nak, tiszteletük jeléül; — a mi pedig a zongorát illeti, 
minthogy az Emíliáé volt, s ez talán most majd sínyleni 
találná, hát Dobbin kapitány kiülte az egész árverést, 
hogy ezt megvehesse; — mivel pedig a zenéhez épp oly 
kevéssé értett maga Dobbin, mint a kötéltánczossághoz; 
valószínű, hogy a zongorát nem a maga számára vette.

Szóval ezt a zongorát egy este ott tették le a szál
lítók a Fulham Road egyik mellékíitczájában, (azok 
közül, a melyeknek mind olyan regényes szép neveik 
vannak, Anna Mária-utcza, Szent Adelaide-villacsoport). 
Itt mintha csupa babaházakból rakták volna az utczákat, 
s a szobák olyan alacsonyak, hogy ha valakit az emeleti 
ablakokban látunk, igazán azt hisszük, hogy benn a 
lábukat már a földszinti szobába kell lelógatniok; — a 
kis előkertek csenevész bokrai mintha harisnyákat, 
gyerek-kötényeket, ujjasokat, horgolt fejkötöket (polyan
dria, polygynia) teremnének, úgy tele vannak velük ag
gatva; a házból ziháló, csörgő zongorahangok ömle- 
nek ki, s ezek kísérik a nők énekét; itt a köcsögök ágakra 
húzva sütkéreznek a napon, s az utczán esténkint a 
kereskedő-negyed legszerényebb apró hivatalnokai bak
tatnak fáradtan. Itt lakott Clapp is, a Sedley úr köny
velője, s most a gazda, a derég öreg Sedley, itt, e haj
lékban rejtette el megalázott ősz fejét, itt vonulva meg 
feleségével és leányával.

Józsi a hír vételekor úgy viselkedett, a mint azt 
egy ilyen természetű embertől várhatni. A család a szí
nét se látta, hanem annyit azért megtett Józsi, hogy föl
hatalmazta anyját, menjen el az ö bankárjához, s vegyen 
föl annyit, a mennyit akar. így az öregeknek a nélkülö
zéstől legalább nem kellett tartaniok egyelőre. Máskü
lönben a derék József folytatta előbbi életmódját minden 
módosítás nélkül. Kocsikázott, evett-ivott, dicsekedett, 
az irlandi özvegy pedig vigasztalta. A pénz megajánlása, 
noha igen jókor jött, nem tett az öregekre valami külö
nösebben mély benyomást s Emilia maga is bevallotta, 
hogy a csapás után szegény atyja akkor emelte föl csüg-
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gedt fejét egy kicsit legelőször, mikor az a néhány villa 
meg kanál érkezett, s ennek láttára úgy sírt, mint a gye
rek; még mélyebb megindulást érezve, mint a felesége, 
a kinek a csomag czímezve volt. A fiatal Dale Edvárd, 
a ki a kanalakat megvette „a czégnek", tulajdonképpen 
már régen rajongott Emíliáért, s meg is kérte, mind
amellett, hogy a dolgok így fordúltak. Utóbb, 1820-ban 
Cutts Lujzát vette el (a Higham és Cutts jónevű gabona
kereskedő czég leányát) s szép vagyont kapott vele. Most 
ott él fényben és kényelemben Muswell Hill-en s házuk 
igazán úrias szép hely. De ne engedjük, még e jóravaló 
fiatal ember élettörténetének se, hogy bennünket a fő
események elmondásából kizökkentsen.

Remélem, az olvasónak sokkal jobb véleménye 
van Crawley kapitánynak és kedves nejének gondolko
zásáról, semhogy föltenne róluk olyant, hogy ezek el- 
mentek volna egy olyan polgárias városrészbe, mint 
Bloomsbury, ha csak sejtelmük van is róla, hogy a csa
lád, a melyet látogatásukkal megtisztelni szándékoztak, 
elkövette azt a megbocsáthatatlan társadalmi tévedést, 
hogy tönkrejutott. Rebekka óriásilag meglepetve látta a 
nagy fölfordulást a régi, kényelmes házban, a hol végre 
is sok barátságot élvezett. Szökése után egy hónapra 
eszébe jutott Emilia s föl akarta keresni. Rawdon tele to
rokkal hahotázott a terv hallatára s nagyon kész volt 
arra, hogy Osborne Qyörgygyel ismét találkozzék.
— Nagyon kellemes ismeretség, tudod, — harsogta a 
kapitány. — Jaj, te Bekky; ha még egy lovamat rá tud
nám kötni! Vagy ha a billiárdasztalnál még egyszer a 
kezem közé kerülne. Éppen kapóra jönne most, tudod!
— A mi mind együtt nem azt jelentette, mintha Crawley 
gárdakapitány úr egyenesen meg akarta volna csalni 
Osborne György hadnagyot; mindössze azon megenged
hető módon akarta fölhasználni a kínálkozó előnyt, a 
mely mód a Hiúság Vásárában egyáltalán nem foszt meg 
valakit a gavallér-hírnévtől.

A „vénasszony" azonban nem akart „puhulni". 
Eltelt egy hónap is, de a főlakájnak az volt az állandó 
parancsa ott a Mathild házában, hogy Rawdont nem 
szabad bebocsátani; leveleit pedig fölbontatlanúl küldték
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vissza. Crawley kisasszony nem mozdult ki hazulról;, 
beteg volt; Butené pedig csak maradt rendületlenül. 
Rawdonék rosszat kezdtek gyanítani Butené ottléte 
folytán.

— A teremtésit! Most kezdem csak látni, miért ho
zott össze bennünket az az asszony lépten-nyomon.

— Micsoda ravaszság! — tette hozzá Rebekka.
— No, én nem sajnálom, a mi történt, ha te nem! — 

felelte a kapitány szerelmes elragadtatással, mire az 
asszonykától egy csókot kapott jutalmul, mert hisz Re
bekkának ez a határtalanul bízó hódolat csakugyan na
gyon hízelgett.

— Ha csak egy kicsit több esze volna szegénynek,
— gondolta sokszor, — még faraghatnék belőle valamit;
— de viselkedésével soha, egy perezre sem árulta el, 
mit tart a férjéről. Lankadatlan figyelemijiel hallgatta 
végig a kantinból meg az istállóból hozott tréfákat, neve
tett rajtuk; érdeklődött a tiszttársak dolgai iránt; az 
egyiknek a lova „tört le“; a másikat elfogták egy kártya
barlangban; a harmadik most gyakorolt az akadály ver
senyre. — Mikor a férj hazajött, Rebekka vidám volt és 
üde; ha az el akart menni hazulról, maga küldte, hogy 
menjen; ha otthon volt, énekelt, zongorázott neki, pompás 
italokat készített; utána nézett az ebédnek; szóval, ké
nyelmessé tette az életét. A nagyanyám szokta mondani, 
hogy a legjobb asszonyok mind képmutatók. Sohasem 
tudjuk, mit és mennyit titkolnak el előlünk; mennyire 
vizsgálódnak akkor, mikor a legnyiltabbnak gondoljuk; 
hányszor szolgál a derült mosolygás lefegyverzésre, va
laminek a kihizelgésére; s itt nemcsak a kaczér asszo
nyokat értem; hanem a legtökéletesebb feleséget is. Ki 
ne látta volna, hogyan igyekszik egy jó asszony ellep
lezni egy korlátolt férj ostobaságát, vagy nyájassággal 
ellensúlyozni egy haragos természetű ember rosszkedvét. 
Mi pedig elfogadjuk ezt a mosolygó csúszás-mászást és 
magasztaljuk őket érte; az ebben rejlő képmutatást szé
pen az igazság nevével ruházzuk föl. Egy jó háziasz- 
szonyna'k, jó feleségnek, hej, de sokszor kell képmutató
nak lennie; és voltaképpen Cornélia férjének is bekötötték
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a szemét, akár Potiíárnak, csakhogy persze igen külön
böző módon.

Ez az ezer apró figyelem azt a romlott, kitanult vén 
korheíyt, Crawley kapitányt igen boldog és igen engedel
mes férjjé varázsolta. A régi helyeknek feléje se nézett 
Eleinte egy-két ember kérdezősködött ugyan utána a 
clubban; de nem sínylették valami nagyon; a Hiúság 
Vásárában senkit sem sínylenek nagyon sokáig. Az új 
élet pedig, a mindig derült, mosolygó asszony, a nyuga
lom, a tiszta, szép kis lakás, a kényelmes ebédek és es
ték: ez mind csupa újság volt és csupa érdekes ismeret
lenség. Hivatalosan még nem tették közzé a házasság 
hírét s az újságokban még nem jelent meg. Ha hitelezői 
megtudják, hogy még a házasságával sem váltotta be a 
hozzáfűzött reményeket és szegény leányt vett el, bizo
nyosan megrohanják. — Az én rokonaim nem fognak 
megítélni, — szólt egyszer Rebekka, meglehetősen ke
serű nevetéssel, s kész volt várni a világba lépéssel ad
dig, míg Mathild néni megbékül. Csendesen éldegéltek 
tehát s Rebekka nem érintkezett senkivel, kivéve férje 
néhány tiszttársát, a kik ellátogattak itt-ott hozzájuk. 
Ezek mindnyájan el voltak a fiatal asszonytól ragad
tatva. A pompás kis ebéd, a vidámság, a szép ének, mind
egyiküket kitűnő hangulatba hozta. Az őrnagynak eszébe 
se jutott, hogy az esketési bizonyítványt előkérje. A fő
hadnagyot tökéletesen elbűvölte az asszony azzal, hogy 
milyen punchot tudott csinálni. No, a hadnagy meg, a 
ki szeretett pikétezni, s a kit a kapitány gyakran meg
hitt, az egyszerűen „oda volt” Crawley kapitánynéért; 
hanem Rebekkát tartózkodó, szende modora egy perezre 
sem hagyta el; a férjéről meg tudták, micsoda vasgyúró, 
azért hát a nagy katona kis felesége jói meg volt védel
mezve mindenki ellen.

Vannak Londonban igen jó családból és jó körök
ből való urak, a kik soha, de soha át nem lépik egy úri- 
asszony szalonjának a küszöbét; így érthetjük meg, hogy 
bár otthon, Hampshireben Butené asszony kegyelméből 
elég sokan tudták, hogy Rawdon megházasodott, de 
Londonban nem hitték, vagy nem törődtek vele, vagy 
egyáltalán nem is említették soha. És Rawdon élt ké-
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nyelmesen — hitelre. Adósságokból nagy tőkéje volt, s 
ha valaki ezt észszerűen használja, elélhet rajta évekig 
is s vannak olyanok, a kik sokkal kényelmesebben élnek 
az adósságaikból, mint más ember a készpénzéből. Ugyan 
nem lát-e száz meg száz becsületes gyalogjáró olyanokat 
robogni el maga mellett, a kiknek minden boltból bekö
szönnek a kocsijába, s a ki semmi jót nem tagad meg 
magától, pedig senki sem tudja, miből él? A vég persze, 
valamikor majd elérkezik, de addig az illető pompásan 
él s bizalmas embereinek bevallja ugyan, hogy: „Üszőm, 
barátom. Üszőm Európa majd minden bankárjánál", de 
azért a társaság kezet fog vele, eljár hozzá s elereszti a 
füle mellett azokat a sötétes kis történetkéket, a mit né- 
hányan suttognak és megnyugosznak abban, hogy „egy 
kicsit könnyelmű, de alapjában véve igen kedves, de
rék fiú".

Az igazság annak bevallását követeli részünkről, 
hogy Rebekka is ilyenfajta emberre talált. Az új háztar
tás bővében volt mindennek, a készpénzt kivéve; ennek 
a hiányát elég hamar kezdték már érezni. Egy nap a Ka
tonai Hiradó-ból Rebekka ezt olvasta: „Osborne György 
hadnagy kapitánynyá, vétel útján, Smith kapitány he
lyébe". Rawdon ekkor adott kifejezést valamivel előbb 
jelzett vélekedésének Györgyöt illetőleg; s ez a társal
gás vezette aztán a fiatal párt arra, hogy a Russel-téren 
látogatást tegyen.

Mire az árverésen oda tudtak volna jutni Dobbin- 
hoz, hogy az eset részleteit meghallhassák, ez már 
eltűnt.

Mikor ismét fönn ültek a kocsiban s Rebekka a 
megvett képet is föltette nagy nevetés közt, még egy 
szer visszatekintett a házra s az árverés éhes alakjaira:

— Nézd, — mondta, — nem olyanok a horgas or
rukkal, mint a harcztér keselyűi?

— Nem tudom. Még sohasem voltam tűzben. Kér
dezd meg az őrnagyunkat, az már volt.

— Szegény öreg Sedley; igazán sajnálom; jó em
ber volt.

— Óh, az ilyen tőzsdei ember hozzá van szokva a
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bukáshoz, — felelt Rawdon, egy legyet hajtva el osto
rával a ló nyakáról.

— Kár, hogy az ezüstből nem vehettünk meg egyet- 
rnást, Rawdon, — mondta az asszony. — Hanem azért 
a kis zongoráért huszonöt font rengeteg sok volt. Együtt 
vettük Emíliával, s tudom, hogy új korában is csak 
harminczöt font volt.

— Azt hiszem, hogy . . . izé . . . hogy’ híjják . . , 
Osborne is elszelel most majd, hogy a család tönkre
ment. Képzelem, hogy’ oda lesz majd az a szép kis 
lány, mi?

— Azt hiszem, kiheveri azért, — felelt Bekky mo
solyogva, s aztán a kocsi tovább gördült, mialatt ezek 
másról kezdtek beszélni.

TIZENNYOLCZADIK FEJEZET.
Ki játszóit a zongorán.

A mi szerény történetünk jóformán maga sem 
tudja, hogyan kerül egyszerre összeköttetésbe a világ
történelem nagy eseményeivel. Mikor az elbai fogságból 
megszökött Napóleon franczia földre lépett és sassai 
egyre közelebb röpködtek, végre fölszálltak a Notre 
Dame tornyaira is, ugyan elláttak-e ezek a császári ma
darak London Bloomsbury nevű városzrészének égj 
csöndes kis zugába, a mely oly távol esett a világtól,, 
hogy az ember méltán gondolhatta, ugyan meghallják-e 
ott e fejedelmi madarak szárny csattogását?

— Napoleon partra szállt Cannesben. Ez a hír Bécs- 
ben talán páni félelmet teremthetett; Oroszországot ki
hozhatta a sodrából, Poroszországot sarokba szoríthatta 
Metternichet és Talleyrand-t pedig arra bírhatta, hogy 
együtt csóválják a fejüket; meglephette még Hardenber- 
get, sőt Londonderry őrgrófot is, de méltán kérdezhet
jük, mi módon érintheti ez a hír a legkevésbbé is egy fia
tal leányka lelkét, a ki nyugodtan aludt a jól őrzött ott
honban; a kit a tér kertjében sétálva a vasrács meg a 
sétatér őre együtt védtek; a kit, ha csak a sarokboltba-
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ment is szalagot venni, szerecsen inas kísért el gombos 
végű nádpálczával, s végre a kit a fúvó széltől is óvtak, 
öltözni, vetkőzni segítettek s őrangyalok vettek körül, 
fizetettek és fizetésnélküliek vegyesen. Hát nem külö
nös-e, hogy a korzikai szerencsefi történetének újabb 
fordulata egy tizennyolcz éves leányka lelkivilágát is 
érintse, a ki eddig békében turbékolt és csipkézte a 
mousselin-gallérokat. Te elrejtett kis virág, hát az Euró
pán keresztül söprő vihar téged is megérint majd? Igen; 
Napoleon kártyára veti utolsó tételét s csodálatos módon 
a kis Sedley Emmi boldogsága is velevész.

Először is az atyja vagyoni helyzete rendült meg 
és ment tönkre ez esemény folytán. Vállalatok mondtak 
kudarczot, szövetséges kereskedők buktak meg; papírok 
emelkedtek, mikor Sedley biztosra vette, hogy esni fog
nak. De hát minek is részletezzük? A siker, a milyen ritka 
és lassú, a bukás épp oly gyakori és gyors szokott lenni. 
Az öreg Sedley még csak magával tartott szomorú ta
nácskozást, de gazdag, kényelmes otthonában csak ment 
minden tovább, úgy, mint régen. Derék jó felesége gya
nútlant folytatta előbbi életét, azt az elfoglalt semmit
tevést; leánya pedig csak maradt elmerülve a maga 
önző, de oly édes ábrándjaiban.

Egy este Sedleyné éppen meghívókat írt; hát 
hogyne; Osborne-ék is adtak estélyt; ők se maradhat
nak el mögöttük. Sedley úr nagyon későn jött haza, s 
most szótlanúl ült a kandalló mellett, míg a felesége itt- 
ott jókedvűen mondott neki valamit. Emmi fölment a 
szobájába csüggedten és fejfájósan. — Szegény kis lány, 
— sóhajtott az anyja, — nem olyan boldog, mint hittük. 
György nagyon elhanyagolja. Ezek az Osborne-ék se 
tudnak már a bőrükbe férni a gőgtől. A lányok már há
rom hete, hogy felénk se néztek, György meg kétszer is 
benn volt a városban, úgy, hogy nem jött el. Dale Ed
várd látta az operában. Ez a Dale két kézzel kapna Emmi 
után; azt hiszem, Dobbin kapitány is örömest elvenné; 
de már én csak nem szeretem a katonákat. Micsoda hen- 
czegő fráter lett ebből a Györgyből is ott a katonaság
nál! Meg kell nekik mutatnunk, hogy nélkülök se verjük 
a fejünket a falba. Én bátorítani akarom ezt a fiatal Dalét
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egy kicsit. Legjobb lesz, ha mulatságot adunk. Ügy-e, 
János? Jó lesz kedden? Ugyan, Sedley, beszélj már! 
Szent Isten, János, mi történt?

A mint az asszony íérje felé sietett, ez is fölugrott 
a helyéből, s a mint egymás közelébe értek, átkarolta az 
asszonyt és sietős, szapora beszéddel mondta: —Tönkre 
jutottunk, Mari. Mindent újra kell kezdenünk, édes fele
ségem. Jobb, ha mindent tudsz, úgy, a hogyan van. — 
Mialatt ezt elmondta, úgy remegett, hogy majd össze
esett a gyöngeségtöl. Attól félt, hogy ez a hír teljesen 
összetöri majd szegény feleségét, a ki eddig soha egy 
kemény szót sem hallott tőle. S mégis most maga Sed
ley volt mélyebben megindulva, bármily váratlanúl érte 
is a hír az asszonyt. Mikor az öreg úr lassan vissza- 
hanyatlott ismét a székbe, felesége vette át a vigasztaló 
szerepét. Megfogta az ura reszkető kezét, megcsókolta, 
majd odatette két karját a Sedley vállára; Jánosának, 
kedves Jánosának szólította; az ő öregjének, az ő édes 
öregjének és hűséges hangja, egyszerű beszédje a sze
gény ember meggyötört szívét leírhatatlan nagy boldog
sággal és nagy szánakozással töltötte el; enyhítve, vi
gasztalva azt a nagy súly alatt görnyedő lelket.

Egész este, mialatt Sedley elmondta, hogyan tör
tént az egész, fölemlítve egyik régi barát árulását, vi
szont a másiknak még férfias kitartását, a hű asszonyon 
csak egyetlen egyszer vett erőt a fölindulás.

— Istenem, édes Istenem; csak Emminek ne sza
kadjon meg a szíve.

Az apa mintha meg is feledkezett volna a szegény 
leányról, a ki pedig ott feküdt a felső emeleten ébren, 
boldogtalanúl. Otthonában, övéi között is voltaképpen 
egyedül volt teljesen. Ki az, a kinek az ember mindent el 
tudjon mondani? Ki lenne nyílt ott, a hol nem értik meg? 
Az egész utóbbi hónapok alatt, mikor oly szükséges lett 
volna neki egy bizalmas, baráti lélek, nem lelt ilyenre, 
öreg szüleit nem akarta gyötörni a maga kétségeivel; 
sógornői pedig mintha napról-napra távolabb állottak 
volna tőle. S így aztán voltak olyan csüggedő, kétkedő 
érzései, a melyeket önmagának is alig mert bevallani.

Szíve mindent megtett annak önmaga előtt való
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bebizonyítására, hogy Osborne György méltó és hűséges 
hozzá, noha meggyőződése mást súgott. Hány olyan dol
got mondott Emilia már neki, a melyre nála nem ébredt 
visszhang. Mennyi olyan gyanúja ébredt György közöm
bösségét és önzését illetőleg, a mit mind csak a szere
lem makacsságával bírt elhallgattatni. Szegény kis szen
vedő! Kinek mondhatta volna el mindezt? Hisz maga az 
ő hőse is csak félig-meddig értette a leánykát. Emilia 
nem merte, nem akarta bevallani önmaga előtt, hogy a 
férfi, a kit szeret, gondolkozásra alatta áll, vagy hogy 
szívét talán elhamarkodva adta oda. Odaadta, és a 
tiszta, szelíd gyermek sokkal szerényebb, gyöngédebb, 
nőiesebb volt, semhogy most vissza tudta volna venni. 
Hej, bizony török basák vagyunk ám mi is az asszo
nyaink érzéseivel szemben, s mi több, már őket is hozzá
szoktattuk ennek az elfogadásához. Testileg megadjuk 
nekik azt a szabadságot, hogy kijárhassanak, mozoghas
sanak mások közt, fölgöndörített hajjal és rózsás kalap
pal s nem kényszerítjük rájuk a fátyolt és jármokat. De 
a lelkűket, azt egy férfinak kell lekötniök, csak annak 
szabad azt látnia; és szegények még csak nem is ellen
keznek, hanem otthon maradnak a lelkűkkel, hogy rab
szolganőink legyenek és törjék magukat értünk.

Az Emilia kis szíve is szenvedte ezt a rabságot és 
kínszenvedést, mikor az 1815. év márczius havában Na
poleon Cannes mellett partra szállott, XVIII. Lajos elme
nekült, egész Európa föl volt keverve, az értékpapírok 
rohamosan esni kezdtek, az öreg Sedley pedig tönkre 
jutott.

Ne kövessük szegény öreget a lejtőn lefelé fokról- 
fokra; — megtörtént; mindenét elvesztette, elégedjünk 
meg ennyivel: bukását a börzén nyilvánossá tették, alá
írását senki sem fogadta el többé.

Arra nem volt lelkiereje a szegény, bukott, ember
nek, hogy a cselédségétől személyesen elbúcsúzzék, 
mikor a régi otthonból már mennie kellett. A személyzet 
bérét kifizette azzal a pontossággal, a mi az embereket 
néha olyankor jellemzi a részletekben, mikor egészben 
igen sokkal maradnak adósok. Persze, hogy a cselédek 
mind igen búsúltak, hiszen nagyon jó helytől estek el;
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de hát azért az imádott gazda miatt sem szakadt meg a 
szívük. Emilia szobaleánya lépten-nyomon sírt, míg el
búcsúzott a kisasszonyától, hanem azért gondja volt rá, 
hogy ha már helyet változtat, hát urasabb városrészbe 
menjen. A fekete inast előbbi helyének és foglalkozásá
nak emlékei arra bírták, hogy kocsmát nyisson. A becsü
letes, derék kulcsárné, a ki már Emilia, sőt Józsi születése 
óta ott volt a háznál, sőt már akkor ismerte Sedleyéket, 
mikor még csak mátkások voltak, most megajánlta. hogy 
ő ott marad náluk bér nélkül is, minek utána már szépen 
megszedte magát az ő szolgálatukban; s csakugyan ő 
kísérte le a tönkrement családot új, igazán szerény ottho
nába, a hol egy ideig ő viselt rájuk gondot és ő zsörtölő
dött velük.

A hitelezőkkel, üzleti összeköttetésekkel való le
számolás s ennek a húzavonája következett most abból, 
a mit a szerencsétlen Sedleynek ki kellett állnia; s ez a 
hat hét többet vénített rajta, mint az ezelőtt lefolyt ti
zenöt esztendő. Valamennyi közül a legkeményebb, a 
legrészvétlenebb Osborne János volt, szomszédja és ba
rátja; Osborne, a kit ő segített szárnyra az életben; a ki 
százféle oknál fogva le volt neki kötelezve, s a kinek a 
fia, mellesleg mondva, a Sedley leányát készült elvenni. 
S ez okok mindegyike elég arra, hogy magyarázatáéi 
szolgáljon az Osborne könyörtelenségének.

Ha egy ember igen-igen le van kötelezve egy má
siknak, de utóbb összekülönböznek, az illetőnek mintha 
az önérzete kívánná, hogy sokkal szigorúbb ellenségévé 
legyen annak, a kinek le volt kötelezve, mint annak 
bármi más ismerőse. S hogy a hálátlanságát maga előtt 
mentse az illető, egyre jobban befeketíti a másikat, mert 
így aztán megteremti az okot a könyörtelenségre.

S a hitelezőknek meg is van rendesen az erkölcsi 
világrend szerint az az elégtételük, s az az igazolásuk, 
hogy az a nyomoréit, megkergetett adós csakugyan el
ei is tér zavarában itt-ott a tiszta igazság, szeplőtlen be
csületesség útjáról, legalább olyan értelemben, hogy ta
lán titkolódzik, talán nyugalmat színlel, talán mosolyog, 
<óh, micsoda gyötrelmes mosolygással), a végső tönkre- 
jutás szélén állva is, a mire aztán a vagyonos hitelező
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fenséggel mondja ki, hogy ez becstelenség. Mert a szi
lárd parton, biztonságban álló ember oly felsőbbséggel 
tudja az ár közepén fuldokló, sülyedö embernek odakiál
tani: „Esztelen, mit kapaszkodói egy szalmaszálba ?“

Osbornet csak ingerelte, csak sarkalta a bosszúra, 
a kérlelhetetlenségre minden előbb elfogadott jótétemény 
emléke, mert a dúsgazdag Osborne ezeket persze hogy 
szégyelte már. És végre pedig mindehhez ott volt még 
az a kötelessége a fiával szemben, hogy ezt megszaba
dítsa onnan, a hova le volt kötve: föl kellett bontania 
György és Emilia mátkaságát. Mivel a dolog már régen 
húzódott s a leány boldogsága, jó híre forgott koczkán a 
vőlegény visszavonulása esetére, az öreg Osborne-nak 
szüksége volt arra, hogy teljes szigorúsággal mutasson 
rá minél több okra; arra is, hogy Sedley János nem tisz
tességes ember.

A hitelezők vitáiban aztán ehhez képest alakította 
a viselkedését is, oly sikeresen pedig, hogy Sedleynek 
szívét-lelkét összezúzta vele. Györgynek Emíliával való 
további érintkezését azonnal megtiltotta s kitagadással 
fenyegetőzött, a szegény, ártatlan leánykáról úgy be
szélve, mint a legveszedelmesebb boszorkányról. A ha
ragnak és gyűlölködésnek, ha ezt sikeresen akarja va
laki folytatni, az az egyik főkelléke, hogy tudjunk kita
lálni okokat a gyűlölt ember rovására s tudjuk azokat 
önmagunk is szépen elhinni.

Mikor a nagy összeomlás megtörtént, s eljött a 
Russel-téri otthonból való távozás percze, majd annak 
kimondása, hogy közöttük és Osborne-ék között minden
nek vége; mindennek, igazán mindennek Emíliára nézve, 
a szerelemnek, a boldogságnak, a hitnek: akkor az öreg 
Osborne-tól levél jött, durva, sértő, kegyetlen levél, a 
mely egypár rövid sorban azt tudatta Emíliával, hogy 
atyja viselt dolgai folytán a két családnak egyszer s min
denkorra meg kell szakítaniok minden érintkezést. Mikor 
ez a végső csapás is bekövetkezett, csodálatosképpen 
Emíliát nem sújtotta le annyira, mint szüleit, mert az 
öreg Sedley igazán csaknem megkövülve állt összeom
lott múltja és sárba gázolt becsületének romjai fölött. Az 
anya is azt hitte, hogy Emíliát a végső hír jobban meg
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fogja törni. De ez igen nyugodtan fogadta, noha halálsá- 
padtan. Hisz’ ez már csak a megerősítése volt mindan
nak, a mit sejtő lelke eddig is tisztán látott. Hisz’ ez már 
csak az ítélet kihirdetése volt, mert az ő bűne tudva volt 
ezelőtt is rég; az a bűn, hogy nagyon szeretett, nagyon 
mélyen és esztelenül. Most, mikor szavakba volt öntve 
az, hogy számára minden reménynek vége van, a 
leányka nem volt boldogtalanabb, mint mikor ezt még 
csak maga tudta, de megmondani nem merte senkinek. 
Átment tehát a nagy házból a kis házba minden panasz 
nélkül, ott legtöbbnyire a maga kis szobájában maradt 
és csendesen sorvadt napról-napra. A világért sem mon
dom, hogy minden nő ilyen.

Az öreg Sedley maga épp oly nagy keserűséggel 
gondolt György és Emilia mátkaságára, mint a fiú atyja 
maga. Sedley gonosz, szívtelen és hálátlan népnek 
mondta Osborneékat. Nem, ö nem engedné, nem ő, sem
miért a világon, hogy a leánya egy ilyen gazembernek 
a fiához menjen s meg is hagyta Emminek erős kegyet
lenül, hogy Györgyre pedig ne is gondoljon többé, vesse 
ki a képét a szívéből s visszaküldjön neki minden aján
dékot, minden levelet egy szálig.

Emmi igyekezett szót fogadni. A két-három apró 
ékszert rögtön összeszedte; — a leveleket, hiszen nem 
sok volt, mindig ott tartotta a kebelébe rejtve; elővette 
azokat is és — olvasni kezdte, mintha nem tudta volna 
betéve is minden sorát valamennyinek. De ez keményebb 
megpróbáltatás volt, mint hitte. Nem bírt tőlük meg
válni és keblére szorította a leveleket ismét, mint a hogy 
mondják egy asszonyról, hogy akkor is csak ringatta 
még a karján a gyermekét, keblére szorítva ezt, mikor a 
gyermek már meghalt. Öh, mi volt neki egy ilyen levél, 
mikor jött! Hogy’ szaladt pirúlva, szívdobogva a kincsé
vel a szobája magányába, hogy még csak ne is lássák, 
mikor olvassa. Ha néha rideg volt is egy ilyen levél, az a 
szerető kis lélek melegséget olvasott ki belőlük; — ha 
rövidek, önzőén rövidek voltak, hány mentséget talált 
ezért írójuk számára!

Ebben a néhány értékét vesztett álomban élt a leány 
most is. Hogy’ emlékébe hozták az egész múltat! Mit

Thackeray: Hiúság vására. L 14
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mondott György, mit tett, hogyan nézett, hogyan mo
solygott ekkor vagy akkor, most már halott szerelme 
életében. És Emíliára nézve most már az lesz az egész 
élet, hogy itt álljon s virrasszon a kihúnyt szerelem holt
teteme fölött.

A halálra leírhatatlan erejű vágyakozással gondolt. 
— Akkor mindig mellette lehetek — gondolta magában. 
Dehogy, óh dehogy állítom Emíliát példaképen a nagy
világ józan, okos leányai számára. Azok erős kézzel tud
ják kormányozni a maguk érzelmeit. S azon kezdik, 
hogy nem is kötik le magukat ily visszavonhatatlanúl, 
ily határtalan bizalommal örökre, mint Emilia, a ki oda 
adta az egész szívét e lekötöttséggel és most, hogy a 
szerződés megszűnt, nem kapott vissza semmit, mint 
egy adott szót, a minek nem volt többé értéke az életben. 
Az ilyen hosszú mátkaság olyan társas üzlet, a melyet 
az egyik fenn is tarthat, föl is bonthat, de a melybe a 
másiknak egész tőkéje belevész.

Óvatosság tehát a fő, hölgyeim! Meggondolják jól, 
hogyan Ígérik el magukat. Tartózkodjanak szerelmük 
őszinte bevallásától, sohase mondják el mindazt, a mit 
éreznek, vagy, a mi még jobb, érezzenek minél keveseb
bet! Tekintsenek a bízó, hívő igazlelküség következmé
nyeire s legyenek bizalmatlanok önmaguk és mindenki 
más iránt. Menjenek férjhez franczia szokás szerint, a 
hol a bizalmas barátnőt és nyoszolyólányokat az ügy
véd helyettesíti a menyasszony életében. Sohase érez
zenek elég mélyen arra, hogy ez kényelmetlen lehessen; 
sohase adják szavukat úgy, hogy azt vissza ne vehes
sék; ez, ez az eljárás az úrias, a tiszteletre méltó a Hiú
ság Vásárában.

Ha Emília hallhatja, hogy’ szólták-szapulták meg a 
család minden dolgát abban a körben, honnan most a 
vagyoni bukásánál fogva ki voltak űzve, akkor megtudta 
volna, hogy mennyi bűne is volt neki magának. No hát, 
X. kisasszony mondhatja, hogy még olyan vétkes meg
gondolatlanságot sohase látott, mint a Sedleyéké; Y.-né 
asszony pedig mindig mondta, hogy az a bizalmasság a 
fiatalok közt nem vezethet jóra, de hiszen meg is mondja 
a leányainak, hogy okuljanak az Emmi példáján. A Dob-
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bin leányok egészen természetesnek tartották, hogy 
Osborne kapitány csak nem veheti el egy tönkrement 
ember leányát. — Elég, hogy a leány atyja így rászedte 
őket. A mi meg annak a kis fruskának a helytelen, meg
gondolatlan viselkedését illeti, no hát-------

— No hát mit? — mennydörgőit erre közbe Vilmos, 
a bátyjuk. — Hát talán nem voltak egymásnak szánva 
gyerekkoruk óta? Nem annyi volt ez, akár a házasság 
maga? Csak merjen egy teremtett lélek egy szót szólni 
a legtisztább, legszeretőbb, legangyalibb leányka ellen, 
akkor —

— Kérlek, kérlek, Vilmos, csak lassabban. Nem 
vagy férfiak közt és velünk nem lehet verekedni, — 
mondta az egyik. — Mi nem mondtunk a kis Sedley- 
lányról semmit, csak azt, hogy az egész viselkedése 
legalább is nagyon meggondolatlan volt, hogy egyéb 
szóval ne illessük, és hogy a szülei pedig határozottan 
rászolgáltak a maguk bajára.

— Ugyan miért nem kéred meg Emmit magad, hi
szen most már szabad! — folytatta Anna, a kisebbik 
gúnyosan. — Milyen előkelő rokonságba jutnánk. He! he!

— Hogy én kérjem meg? — kiáltott Dobbin elpi- 
rúlva s igen gyorsan hadarva. — Azért, hogy nektek 
persze „gombház, ha leszakad, lesz más**, azért még 
nem mindenki olyan. Csak nevessetek azon az angya
lon. Hisz’ nem hallja! És elég szerencsétlen arra, hogy 
mindenki nevethessen rajta. Csak folytasd, Anna, te 
vagy a család esze és a többiek mulatnak az elméssé- 
geden.

— Még egyszer mondom, Vilmos, hogy nem va
gyunk a kaszárnyában.

— No, hisz ott merne valaki úgy beszélni, a hogy’ 
te beszélsz, — riadt föl mennydörgő hangon a felbő
szült brit oroszlán. — De férfi nem beszél így, Anna, 
csak a nők, a kik sziszegnek, gágognak, ha összekerül 
egy pár közülök. Eredj már, azér’ nem kel’l mindjárt sírni; 
én csak azt mondtam, hogy libák vagytok, — tette hozzá 
Dobbin, a mint látta, hogy Anna vöröses szeme könybe 
készült lábadni. — No hát, nem libák vagytok, hanem

14»
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hattyúk, bánom is én, csak az Isten áldjon meg, ne bánt
sátok azt a szegény leányt.

A leányok is, a mamájuk is egyetértettek abban, 
hogy igazán hallatlan dolog, mi módon képes Vilmos 
azért az együgyü, mégis kaczér szemmeregetö kis jó
szágért így tűzbe jönni s remegve gondoltak rá, hogy 
talán tüstént kikezd másik bámúlójával, Dobbinnal, 
mivelhogy az Osborne históriának vége. Persze, hogy a 
lányok a saját tapasztalatuk után indultak, vagyis a jóról 
és rosszról elméletben alkotott ferde fölfogásuk nyomán.

— Még szerencse, mama, hogy az ezred külföldre 
megy, mert így Vilmos ezt a veszedelmet legalább mégis 
kikerüli.

S csakugyan, így állt a dolog. így történik, hogy 
Bonaparte Napoleon is belekeveredik a mi egyszerű, 
polgári történetünkbe, s a történet bizonyára nagyon 
másképpen álakúlt volna e fenséges néma szereplő 
nélkül. De mivel úgy volt minden, a hogy’ volt, Napó
leon tette tönkre a Bourbonokat is, Sedley Jánost is. Mi
kor Párisba érkezett, Francziaország az ő védelmére ra
gadt fegyvert,Európa pedig az ö kiűzésére. Mialattafran- 
cziák a Marsmezön hűséget esküdtek a császári sasnak: 
Európa nagyhatalmasságai viszont a sasvadászatra kez
dették szervezkedni. Az egyik nagyhatalom az angol volt 
a négy közül, s az angol seregben ott volt a mi két hő
sünk is, Dobbin és Osborne. A . . . ik ezred valósággal 
önkívületben volt az örömtől, hogy egyszer végre nekik 
is nyílik tér s az ezredestől az utolsó szakaszvezetöig 
mindenki hálát érzett a franczia császár iránt az állam
csínyért, mert ez hozta meg az időt, hogy a . . . ik ezred 
is ugyanúgy kitegyen magért, mint a spanyol háború 
veteránjai, meg az a másik derék angol ezred, a melyen 
Nyugat-Indiában sem az ellenség, sem a sárgaláz ki nem 
birt fogni. A kis tiszthelyettesek arról álmodtak, hogy 
nemsokára csapatjuk lesz a nélkül, hogy azt venniök 
kellene, O’Dowd őrnagyné már sűrűn Írogatta képzelet
ben azt hogy: O’Dowd ezredesné, lovag O’Dowd ezre- 
desné, és így tovább. Dobbin meg Osborne csak oly iz
gatottak voltak, mint a többi, a maguk módja szerint;
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Dobbin csöndesen, Osborne hangosan gondolkozva az 
eshetőségekről.

A nagy dolgok úgy elfoglaltak mindenkit, hogy az 
apró, személyes magánügyek szinte eltörpültek min
denki életében. Osborne György úgy tele volt újonnan 
nyert kapitányi rangjával, hogy az öreg Sedley tönkre- 
jutásának híre fele akkora benyomást se tett rá, mint 
máskor tett volna. Mikor a szerencsétlen ember hitelezői 
csődöt kértek ellene, Györgynek éppen az nap lett kész 
az új egyenruhája, s úgy állt, mintha ráöntötték volna. 
Apja elmondott neki mindent, Sedley aljas, jellemtelen 
eljárásáról, továbbá ismételte előtte, a mit Emíliáról már 
előbb is említett, s végre pedig szép összeg pénzt nyo
mott a fia markába, az új egyenruhák ára gyanánt. A 
pénz mindig jókor jött a gavallér fiatal tisztnek, s el is 
vette sok szabadkozás nélkül. Mikor aznap este elment 
hazulról a kaszárnyába s elhaladt Sedleyék háza előtt, 
látta az árverési hirdetményeket fehérleni a holdfényben. 
Fel volt tehát dúlva az a ház, a hol annyi boldog órát 
töltött, — de hát a lakói hol lehetnek? Szerencsétlen
ségük gondolata igazán megrendítette. Nagyon mélabús 
volt aznap egész este a kaszárnya kávéházában és tár
sai is észrevették, hogy erősen ivott.

Nemsokára Dobbin is belépett és szóvá tette ezt 
György előtt, a ki be is vallotta őszintén, hogy csak 
azért iszik, mert talán az ital majd lelket ver belé s mert 
átkozottul keserves kedvében van. Pajtásai utóbb aztán 
kérdezősködni kezdtek, de György nem ment bele a do
logba s csak annyit mondott, hogy az istennyila üssön 
bele az egész mindenségbe, mert nem ér az egész egy 
hajítófát se.

Negyednapra történt, hogy mikor Dobbin bement 
György szobájába, a fiatal kapitányt ott találta az asz
talra borulva; szanaszét levelek, papirosok; azok közé 
hajtotta fejét, szembeszökő mély csüggedéssel. — Nézd, 
— szólt tompán meredve Dobbinra, — visszaküldött 
mindent; — egy pár haszontalanság volt, egy-két apró 
ékszer, a mit adtam neki. — Ott az asztalon Dobbin 
egymásután látott meg egy gyűrűt, egy “kis ezüst tolikést, 
a mit György még gyerekkorában vett a vásáron; — egy
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kis aranyláncz, egy mellkép, benne egy fürt hajjal. — 
Mindennek vége, — hördült föl Osborne az önvád kínzó 
érzéseivel. — Nézd, Vilmos fiam, olvasd, ha akarod.

Ezzel átadott egy rövidke kis levelet:
„Papa kívánsága szerint visszaküldöm az ajándé

kokat, melyeket egyszer, boldogabb időkben adott; és 
többször nem lesz szabad írnom. Hiszem, sőt tudom, 
hogy maga éppen úgy érzi a csapást, a mely bennünket 
ért, mint én magam. Én adom vissza a szavát és szabad
ságát, és feloldom az alól, a mi most már, a mi nyo
morunk folytán, lehetetlen. Tudom, hogy magának 
semmi része sem volt Osborne úr kegyetlen gyanújában, 
a mit minden csapás között legnehezebben viselünk. 
Isten önnel! Isten önnel! Kérem az Istent, hogy adjon 
erőt ennek s a többi szerencsétlenségnek elviselésére; 
és mindig áldom önt. E.

A zongorán, — az ön zongoráján, — gyakran fogok 
játszani. Egészen önhöz méltó gondolat volt, hogy azt 
elküldte."

Dobbin nagyon érzékeny szívű volt. Asszonynak, 
gyereknek, senkinek, a ki gyönge, nem bírta a szenve
dését látni. Most is olyan fölindulás vett rajta erőt, a 
mit a ki akar, férfiatlannak is nevezhet. Szavaiból az 
hangzott ki leghatározottabban, hogy Emilia angyal, a 
mit György is erősített egész leikéből. Az ő lelke előtt 
is most vonúlt el éppen egész gyermekkoruk, egész mát- 
kaságuk s Emíliát mindig ártatlannak, angyali jónak, 
igaznak, tökéletesnek látta.

öh, micsoda gyötrelem szakadt most rá azzal a 
gondolattal, hogy mindezt most veszítse el, mikor jobban 
megismerte a becsét; — és hogy a mikor az övé volt 
mindez a boldogság, nem becsülte meg eléggé. Pirult az 
önvád kínzó, megszégyenítő hatása alatt, mintha arczul 
verték volna. Dicsőség, jövő, háború, minden feledve 
volt e perczben s a két barát csak Emíliáról beszélt egy
mással.

— Hol vannak most? — kérdezte Osborne hosszú 
tárgyalás és hosszú szünet után, mert mikor ezt ki
mondta, akkor lepte csak meg igazán a szégyenkezés,
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hogy ime, lépéseket sem tett fölkeresésükre. — Hol le
hetnek! A levélen nincs ott a czím.

Dobbin tudta. Nemcsak hogy a zongorát ő küldte 
oda, hanem írt is Sedleynének, megkérdezve, hogy sza
bad lesz-e meglátogatnia őket; — tegnap aztán el is 
ment, látta Emíliát, s még azt a csomagot és levelet is 
ö hozta el, a mi most bizony megríkatta szépen mind a 
két katonát.

A jólelkű Dobbint Sedleyné szíves-örömest elfo
gadta s megindúltan mondta el neki, hogy Emilia zon
goráját névtelenül ideküldték, az illető természetesen 
nem lehetett más, mint György, a ki jóindulatát akarta 
jelezni ily módon. Dobbin nem tartotta szükségesnek, 
hogy a tévedést helyreigazítsa, csak végighallgatta nagy 
részvéttel a jó öregasszony panaszait s abban is egyet
értett, hogy az öreg Osborne viselkedése szívtelenség 
első jótévöje iránt. Mikor Sedleyné kiöntötte a szívét, 
Dobbin, akár hiszi valaki, akár nem, nekibátorodott, 
annyira, hogy Emilia felől kezdett beszélni s megkér
dezte, hogy láthatná-e? Emilia most is fenn volt a szobá
jában, egyedül, de anyja hívására lejött, reszkető lép
tekkel.

Egész megjelenése oly megdöbbentően dúlt ke
délyt és megrendült egészséget mutatott, hogy Dobbin 
arról a halálra vált kis arczról a legrosszabb jeleket ol
vasta le. Mikor néhány perczig ott ült, anyjával és a ven
déggel, egyszerre csak sietősen átadta a csomagot e 
szókkal: — Ügy-e, lesz szíves átadni ezt Osborne kapi
tánynak, és — és remélem, hogy jól érzi ő is magát, és 
— igazán nagyon szép volt, hogy meglátogatott; — és — 
nagyon szeretünk itt lakni. És — és — mama, kérem, én 
azt hiszem, jobb lesz, ha felmegyek, mert, mert nem ér
zem magamat nagyon erősnek. — S ezzel mosolyogva 
hajolt meg a szegény gyermek, hogy a másik perczben 
már eltűnjék. Anyja némán, a fojtogató aggodalom ér
zésével nézett utána, majd róla Dobbinra. Az pedig, sze
gény, úgy osont el a háztól, mint valami bűnös.

Mikor aztán arra a szóra, hogy Dobbin már látta, 
György türelmetlen hévvel kezdett kérdezősködni, ba-
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rátja odalépett elébe, megfogta a kezét és ennyit mon
dott csöndesen:

— Belehal az a leány, György, — aztán többet nem 
bírt szólni.

A Sedleyék új otthonában egy pirospozsgás irlandi 
szolgáló volt a mindenes, s ez a munkakörét odáig ter
jesztette ki, hogy Emíliát is megpróbálta vigasztalni; de 
az, szegény, sokkal jobban el volt merülve, semhogy ezt 
a kísérletet csak észre is vette volna.

Négy órával azután, hogy Osborne és Dobbin közt 
ezek történtek, ez a szolgáló sietve ment fel Emilia szo
bájába, a hol a leány most is úgy ült, mint mindég, szó- 
talan merengéssel nézve egyetlen megmaradt kincsét, a 
levélcsomót. A szolgáló boldogan és hamisan moso
lyogva, mindenképp azon volt, hogy Emmi figyelmét 
magára vonja, de nem sikerült.

— Emmi kisasszony, — szólalt meg végre.
— Mindjárt megyek, — felelt ez, fel sem tekintve.
— Valami hírt hoztak; — izé, valaki, — valami; — 

vagyis, hogy levele van a kisasszonynak, de egy új; 
ugyan ne tessen mán mindég a régieket bötűzni.

S ezzel átadott egy levelet; Emmi tekintete villám
gyorsan futott azon végig.

„Látnunk kell egymást. Édes Emmim, — édes sze
relmem, — édes feleségem, — itt vagyok, siess hoz
zám!“

Anyja és György p'edig ezalatt már az ajtóban áll
tak, míg Emmi elolvasta a levelet.

TIZENK1LENCZEDIK FEJEZET.
A belegápolók.

Hogy Firkinné milyen hűségesen értesítette Craw
ley Butenét mindenről, azt tudjuk, valamint azt is, hogy 
ezért viszonzásul ez meg mily kegyes volt a hű cseléd
hez. Briggshez meg jóakaró barátsággal közeledett, s 
ennek bizalmát azokkal az apró figyelmekkel, ígéretekkel 
biztosította, a mi mind oly kevésbe került az adomá-
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nyozónak, s annak, a ki nyeri, mégis oly végtelenül 
sokat ér.

Bizony, minden jó gazdának tudnia kell, milyen 
olcsó s mégis milyen jó néven vett valami az effajta ígér
getés, és hogy mennyire megfűszerezi az élet 'legsilá
nyabb táplálékát. Micsoda esztelen, döre ember lehetett 
az, a ki azt tudta mondani: „Szép szavak még nem czuk- 
rozzák meg az ételt." Dehogy nem. Sőt az emberi tár
saságban az ételek felét csak is evvel teszik ízletesebbé.

A híres szakácsról, Soyerröl mondják, hogy egy 
garas ára fűszerrel jobb mártást tudott csinálni, mint 
mások, ha font számra adták is a mártásba a húst és 
zöldséget; — s van az emberek közt olyan is, a ki az 
ígéretnek egy parányi fűszerével több gyönyörűséget 
tud szerezni, mint mások a jótétemények kézzelfogható 
tömege révén. Sőt mi több, némely embernek a súlyo
sabb természetű jótétemények megfekszik a gyomrát, 
míg a szép szavakból bármennyit képesek megemész
teni, s még mindig marad étvágyuk — valamivel többre. 
Crawleyné oly sokszor biztosította a két hű lelket me
leg ragaszkodásáról, s o'ly élénken kiszínezte, mit tenne 
értük, ha Mathild vagyona az övé volna, hogy ezek épp 
oly tisztelettel és hálával nézték, mintha a legköltsége
sebb jókkal halmozta volna el őket.

Crawley Rawdon ellenben, ez az önző, kényelmes, 
nehézkes vérteskapitány, sohase erőlködött biz’ azon, 
hogy ilyen alantas egyének véleményével is törődjék, 
és semmibevevését a legnagyobb nyíltsággal mutatta ki 
irántuk. Firkinnel egyszer-kétszer a csizmáját is lehú- 
zatta; néha meg szakadó esőben zavarta ki valami sem
miségért a szomszéd útczába. Ha itt-ott egy aranyat 
adott is neki, azt úgy vetette oda elébe, mint a kutyának 
a konczot. Briggs kisasszonyt illetőleg meg híven követte 
tiszteletreméltó nagynénje példáját, a ki mindig gúnyt 
űzött szegényből; — czéltáblájává tette tehát a kapitány 
is a maga tréfáinak, no már pedig elég kézzelfogható, 
amolyan igazi dragonyoshoz méltó tréfák járták nála.

Crawleyné azonban belevonta a tanácskozásba a 
társalkodónöt; nem egyszer az ő jó ízlését hívta segít
ségül; — a verseit meghallgatta és megdicsérte, szóval
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ő „megértette" Briggs kisasszonyt. És ha a komornának 
pár garasos ajándékot juttatott, azt annyi szíves szóval 
kísérte, hogy a cselédnek okvetlenül arra keltett gondol
nia: hej’, a nagyságos asszony lenne ám az asszony, ha 
a vagyon rá találna szállni.

A két asszony viselkedése közötti különbséget tisz
telettel vagyunk bátrak jelezni azok részére, a kik most 
kezdenek a világban forogni. Az ilyeneknek azt mondom: 
Dicsérjetek mindenkit; ne habozzatok, hanem dicsérjétek 
az embereket szemükbe, sőt még hátuk mögött is, ha 
biztos kilátástok lehet arra, hogy ez is a fülébe jut az 
illetőnek. Soha se mulasszatok el egyetlen egy alkalmat 
sem arra, ha valami udvariast mondhattok. Colling- 
woodról mondják, hogy a hol a birtokán valami kopár 
pontot talált, rögtön kivett a zsebéből egy makkot és 
odaültette; — tegyetek így bókjaitokkal, hízelgő szavai- 
tokkal az életben; egy-egy makk semmibe se kerül, s 
idővel mégis terebélyes fa lehet belőle.

Szóval Rawdont, a kit még jó szerencséje napjai
ban is csak kénytelenségből szolgáltak a Park Lane- 
bel'i ház cselédei, most, hogy a csillaga letűnt, senki sem 
sajnálta; míg az új generális megjelenése az egész 
helyőrséget elragadta, mert hisz valamennyien előlép
tetést reméltek.

Azt, hogy Crawley Rawdonék megadják magukat 
sorsuknak, Mártha asszony egy perczig se hitte; jobban 
ismerte ennél Rebekkát s éppen ezért el is készült a küz
delemre. Mindenekelőtt, noha urává lett a várnak, va
jon biztos lehetett-e, hogy maga a várnép nem támaszt 
majd zendülést? Hátha Mathild visszakívánja a kegy
vesztett Rawdont és a szökevény Rebekkát? Butené 
tudta, hogy Mathild az elsőt nagyon szerette, a másikat 
igen mulatságosnak és használhatónak találta; valamint 
tudta a saját háznépének fogyatkozásait is jól. — Tudom, 
hogy az én leányaim éneke azé a kiállhatatlan kis nevelő
nőé után rettenetes, Mathild mindig elaludt, ha Mártha 
és Lujza énekeltek. Jim, a fiam, a maga feszes, egyetemi 
modorával, meg az én szegény uram a lovairól, kutyái
ról szóló beszédével halálra úntatják az öreget. Ha ma
gammal viszem oda, megszökik s még újra a hatalmába
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kerül Rawdonnak, meg annak a viperának. Most egye
lőre legalább annyit tudunk, hogy hetekig rosszúl lesz, 
ez is valami, addig legalább meg tudom őrizni. — Ha va
laki szegény Crawley Mathildnak, még ’legegészségesebb 
korában is, azt mondta, hogy mintha ma egy kicsit hal
ványabb volna, vagy mintha a szeme be lenne esve, a 
reszkető öreg dáma tüstént szalajtott az orvosért; — 
nos, és most, csakugyan nagyon elhihető, hogy a rázkód- 
tatás első napjaiban igazán rosszúl érezte magát, mert 
hiszen a családnak ezek az új eseményei az övéinél erő
sebb idegeket is megrendíthettek volna; — hanem hiszen 
kapott is rajta Butené, hogy hirdesse fűnek-fának s tu
dassa első sorban Mathild házanépével, hogy úrnőjük élet 
és halál között lebeg. A ház előtt az útczát az ö intéz
kedése folytán hintették be térdig érő szalmával; ugyan
csak ö rendelkezett arra nézve is, hogy az orvos napjá
ban kétszer jöjjön; hogy a kopogtatót és csengőt az útcza- 
ajtóról eltávolítsák és hogy a beteg az orvosságok ocze- 
ánjából, a mely körülvette, minden két órában lenyeljen 
néhány keserű sós hullámot. Ha valaki be mert lépni a 
szobába, Mártha olyan sistergő ssssss/-sel csendesítette, 
hogy erre a beteg is halálnak válva, riadtan ült fel az 
ágyban, ahonnan sehova se nézhetett a szobában, hogy 
a Mártha fényes, gyöngyfekete sasszeme rajta ne csügg- 
jön. A szoba be volt sötétítve, de ez a szem látott, sőt 
mintha világított volna is a homályos szobában, míg 
Butené hangtalan macskaléptekkel járt-kelt. A szegény 
öreg nagyvilági hölgy ott feküdt sok, sok hosszú napon 
át e vasszigorúsággal őrzött betegszobában. Mártha böjti 
elmélkedéseket, lelki gyakorlatra való kegyes könyveket 
olvasott fel neki, így teltek el az esték; utoljára még a 
háziorvos lopózott be baljóslatú csendben; aztán sutto
gott, huhogott valamit Crawleynénak; — majd beállt az 
éjszaka, s a mint az éjjeli őr elkiáltotta az órákat; ez volt 
az egyedüli hang, — az egyedüli világosság, meg a föl
dön álló komor kis éjjeli mécs fel-fel 'lobbanó fénye ott a 
mennyezeten, a hol olyan furcsa árnyéktáncz járta egész 
hajnalig. Hisz az ilyen életbe maga Hygeia is belebetege
dett volna; ez a könnyelmű, élvezetvágyó, vétkes öreg
asszony meg, a ki egészséges korában hánya-veti módon
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beszélt a hitről, a túlvilágról, most ott vergődött az 
ágyon, szíve tele egy haszontalan élet bűntudatával és 
a halálfélelem rémképeivel.

Hja, a Hiúság Vásárának csengő-bongó, kurjogató 
vígsága, lármája nem kíséri el az embert onnan a tolon
gásból a magánéletbe is, és a leglehangolóbb csüggedés, 
a legkínzóbb önvád éppen ezeket marczangolja néha. 
Bizony, a megterhelt gyomrú, beteg Epikurt a legszeb
ben rendezett, a legízletesebb lakoma emléke sem vidítja 
föl. Az elfonnyadt szépek leikébe nem varázsol veröfényt 
a legszebb báli ruha emléke sem és vannak időszakok az 
államférfiak életében, mikor legmegtisztelöbb megbíza
tásaikra sem gondolnak vissza boldogan. A tegnapnak 
legnagyobb sikerei is parányivá zsugorodnak fontosságra 
nézve, mikor egy bizonyos (azaz a baj voltakép az, hogy 
éppen nem bizonyos) másnap előtt állunk. Öh, vándor 
társaim itt a vásári tömegben! Hát nem eljön néha mind
nyájunk életében az a pillanat,mikor halálosan megúnjuk, 
rnegútáljuk a csörgősapkánkat, a vigyorgást, meg a buk- 
fenczet? De hát mi is, mind, a kik együtt’ödöngünk itt 
a vásárban, csak nézzük a boltokat meg a komédiát; — 
aztán hazamegyünk a zűrzavarból, a kaczagó vigság- 
ból és otthon csaknem összeroskadunk sivár kedvetlen
ségünk súlya alatt.

— Jaj, ha annak az én szegény uramnak helyén 
lenne az esze, — gondolta Crawley Butené, — micsoda 
sakkhúzásokat tehetne itt most! Egyszerre beférközhet- 
nék Mathild szívébe. Visszatéríthetné botrányosan sza
bad gondolkozásától, rávehetné, hogy azzal a korhely 
Rawdonnal egyszer s mindenkorra végezzen, sőt arra 
is, hogy igazságos legyen az én szegény leányaim, meg 
a két fiam iránt, a kik a rokonságuk minden pártfogására 
rá is szolgáltak, de rá is szorúlnak.

S mivel pedig a „bűn megútálása" az erkölcstan 
szerint az első lépés az erény útján, Crawleyné először is 
a Rawdon bűneitől való kellő fokú és mennyiségű irtó- 
zatot igyekezett sógornője leikébe beleoltani, s a jó 
ügyért való buzgalom oly erőt kölcsönzött a gyönge asz- 
szonynak, hogy ez képes volt elsorolni, sőt részletesen 
vázolni annyi rosszat, annyi bűnt, a mi egy egész dra-
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gonyos ezredet be tudott volna feketíteni. Ha egyszer az 
ember hibázott, nincs szigorúbb erkölcsbírája annak a hi
bának, mint a rokon; — a családtagnak ez a beható ér
deklődése s mindenről való tudomása fenséges példára 
lelt Márthában. Kínzó részleteket halomszám tudott a 
Rawdon és Marker kapitány csúnya összetűzéséből, a 
mi végre Marker halálával végződött a párbaj szín
helyén. Tudta azt a megható történetet is apróra, hogy a 
fiatal Dovedale gróf milyen féltve őrzött fiacskája volt a 
mamájának, a ki Oxfordba is elkísérte a fiát, s míg ez 
ott tanúit, az anyja is ott vett ki egy házat, hogy a fiát 
baj ne érje. Es ezt az ifjút, a ki azelőtt sem kártyát, sem 
poharat nem érintett, hogyan fonta be Rawdon, hogy’ 
csípetté be a vendéglőben és hogy’ fosztotta ki négyezer 
fontból. Gyötrő élénkséggel, szemlélhetöséggel írta le a 
vidéki úri családok jajveszékelését, becsületben meg
őszült atyák fájdalmát, a kiknek fiait Rawdon adósságba, 
nyomorba kergette, leányait a romlásba döntötte. S 
végre mindazt a sok csalárdságot, a mivel Rawdon a 
legnemesebb, legbőkezűbb nagynénit igyekezett befonni, 
hogy jóságáért a hálátlanság kígyómarásával fizessen. 
Mindezekben az orvosságokkal együtt adagonként rész
lehette Crawley kisasszonyt, s meg volt győződve, hogy 
mint keresztény nő és mint családanya csak kötelességét 
teljesíti ily módon, s szívébe még csak árnya sem lopó- 
zott a szánalomnak az iránt, a kit úgy nyelvére vett, sőt 
úgy lehet, még lelki nagyságot is látott a maga részre- 
hailatlan, igazságos voltában, mint oly rokonéban, a ki 
saját vérét is csak oly keményen sújtja a bűnért, mintha 
idegen volna. Pedig nem úgy sújtotta. — Nem, hanem 
sokkal keményebben. Mert hiszen ha embert valaha jól 
le kell csepülni a hibájáért, csak a rokonnak szóljatok! 
Megteszi az, különben, mint bárki más! Arról a szeren
csétlen Rawdon-fiúról meg amúgy is el lehet mondani, 
hogy elég volt annál a rováson valóságban is, nagyon 
fölösleges fáradozás volt rokona részéről, hogy még tó- 
dítsa azt a lajstromot.

A rokoni magatartást a fentebbi értelemben ma
gyarázva, Crawley Butené teljesen a családhoz tartozó
nak tekintette, a rokonságba fogadta immár Rebekkát is.
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S mikor megelőzőleg biztosította már a ház nyugalmát 
azzal a parancscsal, hogy Rawdon kapitány soha, semmi 
körülmények közt nem bocsátható be, akkor az igaz
ságnak e fáradhatatlan kutatója beleült Crawley kisasz- 
szony kocsijába s Pinkerton kisasszonyhoz hajtatott. 
Mikor ennek híven elmondta, hogyan csábította el 
Sharp Rebekka Crawley kapitányt, a tudomány csarno
kának Minervája bőkezűen szolgáltatta át neki a Re
bekka származására és múltjára vonatkozó vegyes ada
tokat. Irodalmunk oszlopos alakjának, a szótárírónak 
tisztelt barátnője bővében volt ezeknek. Menten küldte 
Jemimát a rajzmester leveleiért és számláiért. Az egyik 
az adósok börtönéből volt írva és előlegért esengett: a 
másik tele volt hálálkodással azért, hogy a Pinkerton 
testvérek Rebekkát a házukba fogadták; végre az utolsó 
az volt, a melyet halálos ágyán írt, árváját az intézet 
igazgatójának pártfogásába ajánlva. Rebekkától is voltak 
ott levelek; némelyikben pénzt kér az atyja számára, 
nnert már minden összecsapott a fejük fölött, a másik
ban meg valami jótéteményt köszön meg. ’Kaczagtatóbb 
dolog alig van a Hiúság Vásárában a leveleknél! Vedd elő 
valamelyik szeretve tisztelt barátod levelét tíz év múlva, 
olyanét, a kit ma már se nem tisztelsz, se nem szeretsz 
valaminek folytán, — vagy a nővéreidét; — oh, hogy’ 
csüggteték egymáson, míg az a húszfontos örökség közé
tek nem csapott, de azóta képpel se fordultatok egymás 
felé. Vagy vedd le a po’lczról engedelmies és hű fiadnak 
verébfejü betűkkel, vonatozott papírra írt levelét, fiadét, 
a ki azóta annyi keserűséged okozója lett, engedetlen és 
hűtelen volta révén; — vagy akár a magadéit, hisz azok 
is megvannak, mert hisz’ a leány, a kit szerettél, vissza
küldte a bennük levő változatlan és örök szerelemmel, 
tántoríthatatlan 'hűséggel együtt, — mikor ahhoz a vén 
milliomoshoz ment hozzá az a leány, a kiről ma már 
gondolkoznod kell, hogy milyen is volt csak? Oh, mi
csoda nevetséges dolog is a hűségnek, szerelemnek, fo
gadkozásnak idejét múlt szava. A Hiúság Vásárában 
törvénynek kellene lennie arra, hogy bizonyos idő, de 
rövid idő leteltével minden írott bizonyíték megsemmi
sítendő legyen (a bolti számlákat véve csak ki). Emberi



HIÚSÁG VÁSÁRA 223

nemünknek azokat a gúnyolóit, a kik „soha nem fakuló 
japáni tintát" hirdetnek, össze kellene törni kotyvalékjuk 
üvegjeivel együtt. A Hiúság Vásárában az a tinta volna 
a legkelendőbb, a mely kiiakulna, olvashatatlanná válnék 
néhány nap múlva már s tisztán, üresen hagyná a papi
rost, hogy akár másnak is írhassunk rajta.

A fáradhatatlan kutató ekkor Pinkerton kisasszony
tól búcsút véve, tovább haladt a nyert nyomokon vissza
felé Sharp rajzmesternek és leányának múltjába; vissza 
egészen a Greek Streetig, a hol az elhalt utoljára lakott. 
A háziasszony fehér atlaszruhás arczképe, meg a férjéé 
érczgombos kabátban, ma is ott pompázott még a benyí
lóban; — annak idején ugyanis Sharp ezek festésével 
törlesztette a házbér utolsó negyedét. Ez a Stokesné 
jóravaló, beszédes asszonyság volt, a ki hamar fölmele
gedett annyira, hogy elmondja, milyen korhely és mi
lyen koldus volt szegény Sharp mindvégig; de milyen 
jókedvű és mulatságos. Elmondta, hogy a végrehajtók 
mindig a nyomában voltak és azt is, hogy az ö nagy 
megbotránkozására (noha „az a nő" se érdemelt jobbat, ő 
legalább, Stokesné, sohase szívelhette) szegény Sharp 
meg sem esküdött a feleségével korábban, mint éppen 
csak az asszony halála előtt; — no és végül, hogy mi
csoda agyafúrt kis boszorkány volt az a leány, a Re
bekka, már akkor is, mikor még alig látszott ki a földből, 
hogy mindenkit úgy tudott utánozni. A pálinkát mindig ő 
hozta az atyjának, már pedig elég sűrűn kellett érte 
menni; és a környékbeli műtermek festői mind ismerték. 
Szóval Crawley Butené olyan kimerítő felvi'lágosítást 
nyert új rokonának családjáról, neveléséről és viselt dol
gairól, hogy talán még Rebekkát is zavarba hozta volna, 
ha tudja, micsoda kutatásokat eszközölt Crawleyné ez 
irányban.

A nehéz fáradsággal megszerzett értesüléseket 
persze Mártha nem vonta meg irigyen Mathi'ldtól sem. 
Részletesen elmondta, hogy Crawley Rawdonné, az új 
rokon, egy ballettánczosné leánya, sőt hogy maga is tán- 
czolt a színpadon. A környékbeli festőknek modellje 
volt. A nevelése olyan volt, a minőt egy olyan anyától 
várni lehet. Az atyjával együtt itták a pálinkát estéről-
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estére. És így tovább. Szóval, e házasságban egy sü- 
lyedt nő és egy sülyedt férfi találkoztak s Butené asz- 
szony megdönthetetlen erővel mondta ki, hogy ezt a 
pár embert valamire való házban elfogadni nem lehet.

Mártha asszony ezt mind fölhasználta a maga erő
dítési műveleteihez, s ha az egész munkásságban képe
sek vagyunk valami hibát lelni, úgy ez csak az, hogy 
Crawleyné talán túlbuzgó volt egy kicsit. Az tagadha
tatlan, hogy sikerült Mathildot sokkal betegebbnek tün
tetnie fel, mint a milyen igazán volt s noha a beteg öreg
asszony alávetette magát Mártha akaraterejének, de 
azért a szigorú és kényelmetlen uralmat sokkal jobban 
érezte, semhogy ne vágyott volna a mielőbbi menekü
lésre. Azok a hivatásos intézkedő, kormányzó asszo
nyok, — nemük e díszei — azok, a kik mindenben intéz
kednek mindenki helyett s a kik mindenki másnál jobban 
tudják, mi lenne azokra nézve a legjobb; — néha csak 
azt tévesztik el, hogy a palotaforradalomra nem számí
tanak.

Mártha is, kétségkívül csupa jószándékból, és bi
zonyára egész hősiességgel, jóformán alvás, szórakozás, 
friss levegő nélkül folyton intézkedett beteg sógornője 
javára, mindig dirigált mindenkit, úgy, hogy már csak
nem a koporsóba dirigálta szegényt. Saját áldozatkész
ségét egyízben így tárta a háziorvos elé, a ki még 
egyre feljárt esténként mindenféle löttyel.

— Azt merem állítani, édes jó Clump úr, hogy én 
nem (kíméltem a fáradságot, csakhogy a mi kedves be
tegünk végre talpra állhasson, a kit unokaöcscse hálát
lansága döntött ágyba. Én nem riadok vissza az erő
feszítéstől.

— A nagyságod áldozatkészsége igazán bámulatra- 
méltó, — mondta amaz mély meghajlással, — de —

— Mióta idejöttem, igazán alig hunytam be a sze
memet. Hja, énnálam a kötelesség parancsol, és akkor 
az álmom, a kényelmem, a saját egészségem mit se 
számít. Mikor szegény fiam vöröshimlöben volt, a 
világért nem engedtem volna, hogy valami fizetett ide
gen ápolja. Nem én, mert én, kérem,-------
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— Nagyságod úgy tett, mint csak a legkitűnőbb 
anyák tesznek, de------

— Merem mondani, ha ez nem szerénytelenség ré
szemről, — hogy mint családanya és mint angol lelkész 
felesége, helyes erkölcsi elvek szerint élek, — mondta 
Butené a nyugodt öntudat felmagasztosúlt tekintetével. 
— Es míg Isten éltet, édes jó Clump úr, soha, soha, egy 
perezre sem fogok eltántorodni a kötelesség útjáról. Má
sok hozhatnak szégyent és sirbavivö keserűséget arra az 
ősz fejre, (s itt Mártha egy hősnő taglejtésével mutatott 
arrafelé, a hol Crawley kisasszony egyik erősen gesz- 
tenyeszinű bodros parókája pihent egy állványon), de én 
nem leszek hozzá hirtelen. Óh, édes Clump úr, én tudom, 
hogy ennél a betegágynál a lelki támogatás épp úgy el
kel, mint az orvosi.

— Csak azt bátorkodnám megjegyezni, ha nagy
ságod megengedné, — fohászkodott neki Clump úr még 
egyszer; i— s éppen azt voltam mondandó az imént is, 
mikor Nagyságod azon tiszteletreméltó életelveknek 
adott kifejezést, — hogy túlságos sokat méltóztatik 
aggódni.

— Inkább életemet, mint kötelességem mulasz
tását!

— Igen, igen, ha szükség lenne erre, de mi nem 
akarjuk, hogy egy Crawley Butené asszony vértanú
ságot szenvedjen, — felelt Clump úr udvariasan. — 
Squills doktor úrral igazán meghánytuk-vetettük a dol
got, s mondhatom, hogy az események okozta idegráz- 
kódtatáson kívül nyoma sincs egyéb bajnak; — csak 
azok ártottak neki.

— Annak az embernek niég rossz vége lesz! — 
szavalt Mártha.

— . . . azok ártottak neki, — tartotta ki a hangot 
a kettesben Clump úr is. — És nagyságod mint őr
angyal, határozottan mint őrangyal, jelent meg. De hát 
aggodalomra nincs ok és a mi kedves betegünk teljesen 
magához térne, ha egy kicsit több része volna a friss 
levegőben, szórakozásban, a mi végre is a leghatha- 
tósabb orvosságok közé tartozik, mint ezt mi magunk 
is bevalljuk, — nevetett Clump úr, szép fehér fogait

Thackeray: Hiúság vására. I. 15
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megvillantva. — Beszélje rá, asszonyom, hogy fölkel
jen; rázza fel fásultságából, vigye ki kocsizni. Ez a be
teget is helyreállítja majd és az ön arczára is vissza
hozza a rózsákat, ha ugyan szabad így szólnom Craw
ley Butené asszonyhoz.

— Igen, de a parkban esetleg megláthatja öcscsét, 
azt a jellemtelen embert, orczátlan bűntársával együtt,
— pattant fel Mártha, elárulva önzését a nagy izgalom
ban, — s akkor minden eredmény le lenne rombolva 
ismét. Nem, Clump úr, míg én itt vagyok, Crawley kis
asszony nem kocsikázik. A mi az én egészségemet illeti, 
uram, azzal nem törődöm. Szíves örömest fölteszem azt 
is a kötelesség oltárára.

— Hanem én meg akkor azt mondom, asszonyom,
— szólalt meg erre Clump úr, az öreg ágyút víve a 
harczba, — én nem felelek az életéért, ha még soká 
ott marad bezárva a sötét szobában. Mert oly ideges, 
hogy mindennap elveszíthetjük, s ha önnek az a kíván
sága, hogy Crawley kapitány legyen az örökös, akkor 
igazán a legjobb úton halad ön arra nézve, hogy mielőbb 
a vagyonhoz juttassa.

— Szentséges Isten! Hát komoly a veszély? De hát 
miért nem mondták előbb, — sikoltott fel Mártha ön
feledten.

Előtte való este úgy történt, hogy Clump úr meg 
Squills doktor éppen orvosi tanácskozáson voltak 
együtt, (egy üveg bor mellett, Warren Lapin báró házá
nál, a kit a felesége éppen most volt megajándékozandó 
a tizenharmadik sarjjal), s baj nem lévén, inkább mások
ról beszéltek.

— Jaj, Clump, micsoda kis hárpia az a hampshire-i 
sógorné, a ki az öreg Crawley Tillyt kerítette a kezébe. 
Ejnye, de hunczutul jó Madeira ez!

— Hanem az a Crawley Rawdon is a feje lágyára 
esett ám. Hogy úgy mindent otthagyott és elvett egy 
nevelönőt. Abban a leányban is volt valami-------

— Zöld szem, nagyon fehér bőr, szép termet, mell
ben gyönyörűen fejlődve, — felelt Squills. — Volt, volt 
valami abban a leányban: — és Crawley csakugyan ret
tentő bolond volt.
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— Mindég bolond volt az, teljes életében, — kon
statálta a kórtünetet a háziorvos.

— Persze, imost már a vénasszony tudni se akar 
róla; — hanem az a rokon, onnan Hampshireböl, az, ba
rátom, a másvilágra küldi két hónap alatt, ha ott marad 
vele. Kergesd ki a szabad levegőre, Clump, különben 
igazán nem állok jót semmiért.

Ez volt tulajdonképp az ok, a mi Clump urat aztán 
arra indította, hogy Crawleynénak olyan értelemben 
beszéljen.

Valahányszor Mártha azzal kezdte Mathildot meg
környékezni, hogy bizony kívánatos volna a végrendele
tét megváltoztatnia, a beteg mindig olyan vergődő halál- 
félelmet árult el, hogy Mártha jobbnak látta, ha előbb 
felvidítja, lábra segíti ismét s csak aztán fog hozzá a 
kegyes szándékhoz. Most aztán az a nagy kérdés kö
vetkezett, hová vigye hát Mathildot úgy, hogy a Raw- 
donékkal való találkozásnak lehetősége is ki legyen 
zárva. E czélra persze a templom lett volna a legkitűnőbb 
hely. De mivel az is bizonyos volt, hogy erre meg 
Mathildot nem igen lehetett volna rávenni, Mártha hir
telen London távoli külvárosaiért, azok festői szépségé
ért kezdett lelkesülni. Járták tehát a külvárosokat s 
ilyenkor az egész kocsikázás alatt is a Rawdonról szóló 
épületes történetekkel tartotta az üdülő beteget gondos 
ápolója.

Csakhogy Mártha egy kicsit nagyon is meg találta 
húzni a gyeplőt. Mert az sikerült ugyan neki, hogy 
Mathildot belehajszolja (a gyűlöletbe Rawdonék ellen, 
hanem ezzel egyidejűleg a szigorú börtönőr iránt is fel
támadt Mathild lelkében az ellenséges indulat, s alig 
várta, hogy szabadúljon tőle. Nemsokára torkig volt már 
Hornsey és Highgate szépségeivel s kereken kimondta, 
hogy vagy elviszik a Hyde-parkba, vagy pedig ő nem 
megy egy tapodtat sem. Mit volt mit tenni? Vitték hát. 
Néhány simán lefolyt nap után csakugyan bekövetkezett 
az, a mitől Mártha remegett: Rawdon kocsija egyenest 
szembe jött velük. Rebekka ott ült az ura mellett a 
bakon. Az ellenfél kocsijában minden a szokásos elren
dezést mutatta. Mathildtól balra Mártha, szemben velük

15»
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a kis ülésen Briggs, meg a kutya. Izgató pillanat volt ez 
és Rebekka heves szívdobogással nézte a közeledő 
kocsit s összekulcsolt kézzel, a szeretet és rajongás meg
ható kifejezésével fordította arczát az öregasszonyra. 
Még Rawdon is remegett s arcza czéklaszínre vált fes
tett bajusza fölött. Odaát a másik kocsiban csak szegény 
Briggs indult meg annyira, hogy odavessen egy izgatott 
tekintetet. De Crawley kisasszony kalapja állhatatosan 
odafordúlt a Serpentine felé, az ellenkező irányba. 
Butené pedig véletlenül éppen az ölebbel volt nagyon 
elfoglalva, szólongatva azt „aranyos kis kutyuskának, 
édes kis jószágnak”. — A kocsik pedig közeledtek.

— Próbáld meg csak. Nem akaszthatnád össze 
velük a tengelyt?

Rawdon erre mégsem érezte magát elég arczátian- 
nak. Hanem mikor a két kocsi megint szembe került 
egymással, Rawdon felállt s a kalapjához nyúlva me
rően nézett a néniére. De ez most nem fordúlt félre; 
Mathild is, Mártha is nyíltan a szeme közé néztek, de 
a köszöntés viszonzása nélkül. Rawdon elkáromkodta 
magát, a foga közt morogva, s aztán csüggedten ha
nyatlott vissza, majd kitörve a kocsisorból, végigvágott 
a lován s ment haza, mint a szélvész.

• Butené diadala nagy volt és fényes. De sokszor 
nem szerette volna drága rokonát kitenni a hasonló ve
szedelemnek, mert látta, milyen izgatott volt ma is, s 
azért sürgetőleg javasolta, hogy Mathild egészsége ked
véért Brightonba kell menniök.

HUSZADIK FEJEZET.
Dobbin kapitány mint Hymen követe.

Dobbin Vilmos kapitány egyszer csak azon vette 
magát észre, hogy a György és Emilia házasságának ő 
a főrendezője, előmozdítója, sürgetője. Azt kénytelen 
volt bevallani önmaga előtt, hogy nélküle bizony soha 
létre nem jön ez a házasság s erre aztán keserűen mo- 
solyodott el. De ha a dologgal járó részletek még oly.
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gyötrelmesek voltak is Dobbinra nézve, már ő olyan 
volt, hogy a hol kötelesség várt rá, ott nem tágított egy 
arasznyit sem; nem is habozott, de nem is beszélt róla, 
se előtte, se utána. Mikor tehát itt most elébe állt az az 
igazság egészen pusztán, hogy ha Sedley kisasszonyt el
szakítják a vőlegényétől, akkor belehal: — ettől kezdve 
Dobbin kész volt latba vetni mindent arra, hogy ezt meg
akadályozza.

Nem akarom részletezni azt a találkozást, mikor 
Dobbin közbenjárása folytán György visszatért, hogy 
ifjú menyasszonya elé (vagy talán úgy is merném mon
dani: karjai közé) borúljon. A György szívénél sokkal ke
ményebb szív is megindult volna annak láttán, milyen 
halálra vált kísértet-arcz lett ezalatt abból a nyíló rózsá
hoz hasonló arczocskából; valamint annak hallatára, a 
hogy végtelen egyszerűen, végtelen gyengédséggel el
mondta a maga történetét; de mivel nem ájult el, mikor 
anyja odavezette hozzá Osbornet és mivel a mérhetetlen 
fájdalom most, ott a György keblén csak csendes ké
nyekben kezdet utat keresni, Sedleyné azt gondolta, hogy 
legjobb lesz a fiatalokat magukra hagyni. Elment tehát, 
Emmi pedig rajongással és alázatosan csókolta össze a 
György kezét, mint ura- és parancsolójáét, a kitől ö, az 
érdemeden teremtés, mindent kegyelem gyanánt tartozik 
fogadni.

Ez a szende alázatosság rendkívül meghatotta 
Györgyöt s igen hízelgett is neki. A szelíd, hű kis terem
tésben mintha rabnöt látott volna és szíve megremegett 
örömében a maga hatalma láttára. De azért szultán lé
tére is nagylelkű akart lenni; igen, igen, le fog hajolni 
a térdelő Eszterhez, fölemeli és királynővé teszi; — e 
mellett szomorú sorsa és nagy szépsége is megindítot
ták, ezért tehát szeretettel vigasztalni kezdte, és úgy
szólván megbocsátott neki. Az a száz remény és édes 
érzés, a mi már mind haldoklóit Emmi lelkében, most, a 
napsugár visszatértére egyszerre úgy kivirúlt megint, 
hogy aznap este alig lehetett volna fölismerni a fehér pár
nán pihenő rózsás, ragyogó kis arczban azt, a mely még 
tegnap sápadtan, könyázott szemmel hevert ott. A jólelkű 
irjandi szolgáló olyan elragadtatással nézte a nekipirult
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szép kis arczot, hogy nem állhatta meg, megkérdezte, 
nem átallaná-e a kisasszony, ha ő megcsókolná. Mire 
Emmi átfogta két karjával a leány nyakát, és megcsó
kolta, szívvel, szeretettel. — Hát még reggel, az üdítő 
álom után, milyen boldogan ébredt fel a kis leány!

— Ma is itt lesz, — suttogta magában. — György 
a legnagyobb, a legdicsőbb ember a földön. — Es az 
igazat megvallva, György is meg volt győződve a maga 
nagylelkű, nemes voltáról, a miért a leánykát még most 
is hajlandó volt elvenni.

Mialatt a jegyesek ott fönn beszélgettek, lenn 
Sedleyné és Dobbin azt hányták-vetették meg, mi 
lenne a legjobb a fiatalok dolgában, mert az asszony, 
mint igazi asszony, meg volt győződve, hogy most meg 
majd, ekkora sértés után, Sedley nem fog beleegyezni a 
házasságba. Ennek kapcsán a keserűség kihúzta sze
gényből a múlt idők történeteit, a mikor ők már jól bír
ták magukat, de viszont Osborne-ék még igen szerényen 
éldegéltek és az asszony nagyon örült, mikor Sedleyné 
átadta neki a Józsitól maradt gyerekkelengyét az ö egyik 
gyermekük születésekor.

— Nos, — mosolygott Dobbin, — akkor legjobb 
lesz, ha ezek is megszöknek, asszonyom, és követik 
Crawley kapitánynak, meg Emmi kisasszony barátné- 
jának, annak a kis nevelőnőnek a példáját. — Micsoda? 
Hát így történt. No, Sedleyné még sohase hallott ilyent. 
Bárcsak a kulcsárnéjuk még itt volna; no, mert annak 
sohase tetszett Sharp Rebekka. No lám, és ha az ember 
elgondolja, hogy Józsi is mitől szabadult meg!

Dobbin azonban nem Sedley ellenkezésétől félt, 
hanem Osborne-étól, és éppen azért úgy okoskodott, 
hogy György számára az lesz a legbiztosabb mód atyja 
megengesztelésére, ha a háborúban kitesz magáért. — 
Ha meghal, — bölcselkedett Dobbin, — akkor mind
kettejüknek vége; — de hátha megmarad, csakhogy 
nem tesz ki magáért? Úgy tudom, van egy kis anyai 
öröksége is; elég arra, hogy megvegye az őrnagy
ságot; — vagy esetleg eladhatná inkább a kapitány
ságát is és akkor kimehetnc Canadába, vagy itt húzhatná
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meg magát valahol falun. Dobbin nem tehetett róla, ha az 
ötlött eszébe, hogy olyan társsal, mint Emilia, ő a maga 
részéről Szibériát sem bánná, s bármily képtelennek 
hangozzék is, de úgy van, hogy ez a világi bölcsesség 
nélkül szűkölködő fiatalember nem is gondolt arra, hogy 
talán olyasmi is fölléphet György és Emilia házasságá
nak akadálya gyanánt, hogy például nem tarthatnak 
fogatot vagy inast.

Mikor az előbbieket azonban végiggondolta, akkor 
beiátta, hogy a házasságot sürgetni kell, a mennyire 
csak lehet. Talán maga miatt volt annyira rajta azon, 
hogy túlessenek rajta? Mint azok, a kik a haláleset után 
annyira sürgetik a temetést, vagy a kik a válás biztos 
tudatában annyira rövidítik a búcsúzást. Elég az hozzá, 
hogy Dobbin rendkívül sürgette Györgyöt; — elébe tárta, 
hogy a harcztéri tudósítóban megjelent kitüntetés híre 
atyját is kibékítené. Szükség esetére Dobbin magára vál
lalta mind a két apát, soh’se búsuljon György, majd el
igazít ö velük mindent. Lelkére kötötte, hogy minden
esetre meg legyen az esküvő, mielőtt az ezredet mozgó
sítják, hogy külföldre menjen.

Mivel pedig Sedleyné maga nem merte a dolgot 
férje elé adni, Dobbin nem sokat habozott, hanem el
ment abba a kis belvárosi kávéházba, a hol mostanában 
a szegény öreg Sedley gyakran megfordúlt. Mióta az 
üzletét bezárták s a tőzsdére nem volt szabad járnia, 
itt, a kávéházban vett át és olvasott egy csomó levelet 
mindennap, s ezeket aztán titokzatos csomagokba cso
portosítva czipelte a kabátja szárnyzsebeiben. — Oh, 
milyen szomorú valami is egy ilyen tönkrement üzlet
ember fontoskodása, tüntető elfoglaltsága és rejtelmes- 
sége; azok a levelek egypár gazdag embertől, a melyek
kel mindjárt öli azt, a ki szóba áll vele, azok az össze
vissza hajtogatott, zsírfoltos papírlapok, melyekben va
laki segítséget, protekcziót ígér nekik, a melyekre sze
gény egy egész új jövőt épít. Mindnj'ájan találkoztunk 
már ilyen emberrel. Ha meglát, a sarokba húz, abban a 
nyomban künn vannak a kabátzsebből a levelek; a zsine
get lebontja, a szájába kapja, s így összeszorított fogak
kal beszél, míg a keresett levelet megtalálja; azután át-
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adja, és, ah, az a mohón leső tekintet, a mivel az arczun- 
kat vizsgálja, milyen hatást tesz ránk a levél.

Mikor Dobbin találkozott Sedleyvel, látta, hogy az 
egykor jókedvű, öntudatos, pirospozsgás Sedley sza
kasztott ilyenné vált. Kabátjának a posztója megkes- 
hedt, a bársonygallérja megtükrösödött. Beesett arcza 
borostás volt; megbőVült mellényére lottyadtan, meg
ereszkedve hullt a fehér mellfodor. Hej, mikor régen a 
fiatal tőzsdehivatalnokokat itatta Sedley, csak úgy hang
zottak a fényes kávéházak a parancsszavától, a kaczagá- 
sától; — a hány pinczér volt, az mind ott lelkendezett kö
rülötte; — míg most oly tiszteletteljesen szólt a kis kávé
ház kopott, vén, egyetlen pinczéréhez, a kinek legbok
rosabb teendőit az tette ki, hogy papírost, ragasztó os
tyát, meg tintát hordjon a vendégeknek, mert ebben a 
szomorú kis kávéházban nem igen fogyasztottak az em
berek mást. Mikor Sedley meglátta Dobbint, Dobbint, 
a kit annyiszor megvendégelt és annyiszor kigúnyolt ré
gen, most félénk tisztelettel fogadta és igen meg kapi- 
tány-urazta, a mire aztán Dobbin úgy zavarba jött, 
mintha egyenesen ő okozta volna az öreg úr romlását.

— Rendkívül örülök a szerencsének, uram, kapi
tány úr, — lelkendezett az öreg Sedley, s lopva odanézett 
a pinczérre, a kinek .álmos szemében mintha fény gyúlt 
volna ki; valamint hogy élénkülni kezdett az öreg pénz
tárosnő is, ott a porlepte kávéscsészék mögött. — Hogy’ 
van a tanácsos úr? Hát kedves anyja ö méltósága? — S 
itt megint körülnézett, mintha csak azt akarta volna mon
dani a pinczérnek: — Vannak ám nekem méltóságos is
merőseim is! — Majd így fordúlt ismét Dobbin felé: — 
Nos, valami az én szakmámba tartozó ügyben méltóz- 
tatott jönni? A míg az új üzleti helyiségeim megnyílnak, 
addig két fiatal barátom, Dale és Spiggot végzik helyet
tem az ügyeket, mert hiszen itt csak ideiglenesen leszek. 
Nos, mit tehetek önért? Igaz: nem iszik valamit? Mit 
parancsol?

Dobbin megrémült zavarral sietett kijelenteni, hogy 
se nem éhes, se nem szomjas, se üzleti ügye nincs; csak 
éppen azt jött megnézni, hogy Sedley úr hogyan van, 
éppen csak azt; aztán, a megismételt kérdezősködésro
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így folytatta, a szent igazságnak hallatlan arczulütésével, 
hogy: — Köszönöm kérdését, édesanyám nagyon jól 
van, — azaz hogy mostanában nagyon rosszul volt, 
de azért, a mint az első szép nap lesz, sietni fog Sed
leyné asszonyhoz. Hát ö hogy’ van; remélhetőleg jól? 
— Itt aztán elhallgatott Dobbin, a maga képmutatásá
nak nagyságát bámulva; mert a többek közt a nap ma is 
gyönyörű szép volt; Sedleyné asszonyt pedig éppen egy 
órával ezelőtt látta, mert hiszen Osbornet ő vitte oda a 
maga kocsiján és aztán ott hagyta Emíliánál.

— Feleségem rendkívül fog örülni, ha szerencséje 
lesz a méltóságos asszonyhoz, — mondta most Sedley, 
kihúzva az elmaradhatatlan levélcsomót a zsebéből. — 
Éppen tegnap kaptam kedves atyjától, a tanácsos úr 
ő méltóságától igen szíves levelet, s kérem, adja át neki 
tiszteletemet. A méltóságos asszony valamivel kisebb 
házban fog bennünket találni, ha meglátogat, de ke
délyes a ház, kedélyes; s nekünk még tetszik is, hogy 
kisebb; — és a légváltozás jót tesz a leányomnak; — 
úgy-e, emlékszik a kis Emmire? A városban sokat szen
vedett főfájásban, — folytatta az öreg úr, de a szeme 
folyton révedezett ide s tova, mintha nem arra gondolna, 
a mit beszél, majd a levélcsomó vánnyadt, piros zsineg
jét kezdte bontogatni-kötözgetni.

— ön katonaember, kedves Dobbin, — folytatta 
aztán felmelegedve; — hát mondja, számított-e valaki is 
ennek a korzikai gazembernek a visszatértére? Mikor 
tavaly itt voltak a szövetséges fejedelmek és mi ebédet 
adtunk a tiszteletükre a Cityben, aztán volt zene, dísz
menet, tűzijáték; — hitte volna-e valaki, hogy a béke 
nincs igazán biztosítva, mikor a Te Deumot is elénekel
tük. És azt kérdem magától, Vilmos, hát hogy’ tudhattam 
volna én azt előre, hogy az osztrák császár nyomorult 
áruló; az, áruló, nem egyéb. Én nem kerülgetem, ha
nem kimondom: nyom-mor-rúlt áruló; kétszínű csel
szövő; ravasz vén róka, a ki elejétől fogva azon volt, 
hogy a veje megint visszajöhessen. Boney* visszatért-e 
Elbából? Dejszen benne van abban a keze fél Európa 
minden urakodójának, mert ezzel Angliát akarták tönkre- 

*) Napokon gúnyneve az egykorú élczhpokban. Ford.
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tenni; hogy az árfolyam csökkenjen és koldussá legyünk. 
Nos, és azért jutottam én ide, Dobbin, mert bíztam az 
orosz czárban és a régensherczegben. Ide nézzen; hol 
is van csak az a papír? Igen; nézze, ilyen magasan áll
tak a papírok! Igen, uram; összejátszottak; mindenki 
egy követ fújt, különben az a gazember sohase szabadúit 
volna ki onnan.

— No de hisz majd megadjuk most Boneynak a 
magáét, — mondta Dobbin csillapítótag, mert nem sze
rette, hogy az öreg úr úgy belelovalta magát a dühbe. 
— Megadjuk neki, uram! A herczeg már Belgiumban 
van s mi is minden perczben várjuk a parancsot.

— Ne kíméljék! Hozzák el a gazficzkó fejét Ang
liába! Lőjjék le a nyomorultat! — tajtékzott Sedley. — 
Magam is felcsapnék katonának, fel én; — de — de hát 
én már megtört, tönkrement öreg ember vagyok; — és 
az a pokolfajzat, az tett tönkre; — az, meg itt egypáran, 
olyanok, a kiket én tettem valamivé s a kik most gőgö
sen robognak el mellettem a hintójukon, — tette hozzá 
és megcsuklott a hangja.

Dobbin mélyen megindúl a nézte az alapjában 
ennyire megváltozott embert; mert hisz valóban, a bu
kás ott a Hiúság Vásárában nem gén alakít át senkit elő
nyös módon.

— Igen, fiam, vannak ilyen viperák, a kiket életre 
melenget az ember, aztán megnu.rják érte. Tudja, kire 
gondolok. Egy gőgös pénzeszsákrr ott a Russell-téren. 
Ismertem, mikor egy shillingje sem volt és kérem is az 
Istent, hogy még egyszer olyan koHúsnak lássam, mint 
a milyen azelőtt volt, hogy én megsegítettem.

— Hallottam erről Györgytől, •>. kit szegényt igen 
mélyen érintett az ön és az ő atyja közt lefolyt össze
tűzés. Tőle jövök!

— óh, úgy, hát ezért jött? — kiáltott az öreg úr, 
felugorva dühében. — Talán a részvétét akarja György 
úr kifejezni? Nagyon kegyes az a léha, felfuvalkodott 
jött-ment ficzkó, az ö nagyúri modorával. Éppen olyan 
gazember, akár az apja. A házam körül ólálkodik? Ha 
a fiam férfi volna, lelőné. Inkább halva lássam a leányo
mat, mint hogy neki adjam.
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— György nem tehet arról, uram, ha az atyja 
olyan szívtelen. És az, hogy szeretik egymást, épp úgy 
az ön munkája is, mint Osborne-é. Mik önök, Osborne- 
nal ketten, hogy így játszanak két fiatal szívvel; majd 
összehúzzák, majd szétválasztják őket, tetszésük szerint?

— Ne feledje el, hogy nem a fiú atyja bontotta föl 
a mátkaságot, hanem én nem egyezem tovább bele. Ar
ról a családról tudni sem akarok többé! Megmondhatja 
nekik, valamennyiüknek.

— Nekem az a meggyőződésem uram, hogy ön
nek nincs sem joga, sem hatalma arra, hogy azt a ket
tőt elválaszsza. Ha ön nem adja meg a beleegyezését, 
úgy leányának kötelessége lesz a nélkül menni férjhez. 
Az, hogy ön makacs a tévedéseiben, még nem ok arra, 
hogy Emilia boldogtalan legyen. Szerintem azok éppen 
úgy házasok már, mintha London valamennyi templo
mában kihirdették volna őket. S ha Osborne valamivel 
is vádolja önt, mi lehetne jobb felelet, teljesebb vissza
vágás e vádakra, mint az, hogy a fia, ime, még min
dig keresi az összeköttetést az elrágalmazott családdal.

Itt egyszerre valami elégtétel érzése viharzott át 
az öreg Sedley lelkén, de azért csak erőlködött még 
mindig, hogy olyan nincs, az ő beleegyezését sohase 
nyerik meg.

— Akkor majd csak megleszünk a nélkül is, — 
szólt Dobbin nyugodtan s aztán Sedleynek is elmondta 
a Rawdon és Rebekka történetét. Ügy látszott, hogy a 
történet roppantál mulattatta az öreg urat, mert nevetve 
szólt közbe: — No hát rettentő emberek maguk, kapitá
nyok, — s mialatt összekötözte a papírjait, a kopott 
pinczér elámulva nézte, hogy lám, még olyan is akad 
ebben a szomorú kis kávéházban, a ki mosolyogni tud. 
Talán az a gondolat engesztelte meg az öreg urat, hogy 
neki is hatalmában áll sújtani Osbornet, elég az hozzá, 
hogy a vihar után elég jó barátságban váltak el------

— A leányok azt mondják, hogy akkora gyé
mántjai vannak, mint egy galambtojás, — mondta 
György kaczagva. — Képzelem, hogy’ illenek az arczszí- 
néhez. A haja olyan gyapjas, akár Samboé. Azt hiszem, 
orrkarikát is viselt, mikor az udvari bálon volt; — no
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és a három toliból álló fejdíszszel éppen olyan lehetett, 
mint a színpadon a „Szép Vadleány**.

György arról a kisasszonyról beszélt Emiliának, 
a ki most atyjának és a nővéreinek legújabb bálványa 
volt, a mi érthető is, ha az ember meggondolja, hogy 
Nyugatindiában óriási ültetvényei voltak, értékpapírjai 
egész halommal; a keletindiai részvényesek névsorában 
pedig három csillaggal volt a neve megjegyezve. Surrey 
grófságban falusi kastélya volt, Londonban pedig háza 
a Portland-téren. A dúsgazdag fiatal örökösnőről, a há
zasság híradója, a Morning Post lelkesült czikkben em
lékezett meg. Anyahelyettes gyanánt Haggistoun ez
redes özvegye volt mellette, mert hisz a leány csak 
most került ki az iskolából. György meg a leányok az 
örek Hulker bálján találkoztak vele (mert Hulker, Bul
lock és Társai voltak az örökösnő nyugatindiai bankhá
zának itteni képviselői) és a leányok rögtön a legmele
gebb módon közeledtek hozzá. — Árvaleány szegény, 
— mondták. — Es ekkora vagyonnal. Milyen érdekes. 
Mikor hazamentek a bálról, telebeszélték Wirt kisasz- 
szony fejét s már másnap lefoglalták a családi kocsit, 
hogy új barátnőjükhöz menjenek, mert rögtön elhatá
rozták, hogy gyakran fognak találkozni és azonnal a 
keresztnevükön hitták egymást. Azt ugyan bevallották 
a leányok, hogy Haggistounné, Binkie gróf rokona (a 
kit folyton emlegettek is) meglehetősen gőgösen és le
nézően bánt a faggyuforgalom vezéralakjának a család
jával, de Rhoda maga egyszerű, nyájas, őszinte leány 
volt, a kinek mindössze egy kis csiszolásra lehetett még 
szüksége.

— Hát még ha az udvari bálra készült ruhájában 
láttad volna, Emmikém, — nevetett György. — Eljött 
a bál előtt, a hova Binkie grófné vitte el, hogy megmu
tassa magát e teljes díszben a leányoknak. Tudod, úgy 
fénylett az egész leány, mint Vauxhall, ha kivilágítás 
van sötét este. (Jaj, emlékszel még Józsira, Vauxhall- 
ban?) A gyémánt a kivilágítási lámpasor, a bőre a sö
tétség. Képzelheted azt a megkapó ellentétet, mikor há
rom hófehér toll himbálózott a fekete gyapjúba tűzve.

— {lány éves? — kérdezte Emmi nevetve,
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— Meglesz úgy huszonkettő, huszonhárom, noha 
csak most maradt ki az iskolából. És ha a kezeírását lát
nád! Haggistounné nem is igen ehgedi tollhoz nyúlni, de 
egyszer mégis maga írt a lányoknak: úgy írja hogy se- 
lem, bárson, feltétel helyett; meg azt írta: főtt étel.

— No akkor bizonyosan Swartz Rhoda lesz, a 
dupladíjas kosztos, — kaczagott fel Emilia, megemlé
kezve a jólelkű mulatt leányról, a ki olyan ideggörcsök
ben fetrengve búcsúzott el tőle.

— Az a, testestől lelkestől. Az apja német zsidó 
volt; valami rabszolgakereskedő. Tavaly meghalt s a 
leánya az idén került ki Pinkerton kisasszony iskolájá
ból. Tud két zongoradarabot és három éneket, Johanna 
és Mária pedig már is úgy szeretik, mintha testvérek 
lennének.

— Bár engem is úgy szerettek volna, — sóhajtott 
föl Emmi. — De mindig olyan hidegek voltak irántam.

— Jaj, édes kicsikém, lett volna csak kétszázezer 
fontod, majd szerettek volna. Már ez nálunk így van! 
Elég baj, az ördög vigye az egész közönséges faggyú- 
szagú kompániát, Bullockot, a ki a Mária vőlegénye 
lesz elöbb-utóbb, Goldmoret, Dipleyt és a többieket. 
Ki nem állhatom ezt a kört. Azokon a végnélküli ebéde
ken majd elalszom, apám keserves estélyein majd a 
föld alá bújok szégyenemben. Hiába, én úri társasághoz 
vagyok szokva. Édes kis menyasszonyom, te vagy itt 
az egyetlen, a ki urihölgy vagy tetteidre, gondolkozá
sodra, egész lényedre nézve; te azért cselekszel és be
szélsz úgy a hogy’ szoktál, mert angyal vagy, a ki csak 
a legjobbat teheti mindenben. Ne mondj ellent, édes. 
Hát Crawley kisasszonynak nem feltűnt rögtön, hogy 
milyen igazi úrihölgy vagy? Már pedig az megfordúlt 
Európa legjobb társaságaiban is. A mi pedig Crawley 
kapitányt illeti, tudod, hogy az az ördöngös ficzkó tet
szik nekem, a miért el merte venni azt a leányt, a kit 
szeretett.

Csevegtek . . . boldogok voltak. Emilia évődött 
ugyan Györgygyel Swartz kisasszony miatt, színlelve, 
mintha féltékeny volna, pedig hát sokkal boldogabb
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volt, semhogy szerető szívében hely jutott volna a fél
tékenységnek.

Később, a délután folyamán, Dobbin 'kapitány is 
visszajött hozzájuk s olyan jól esett neki Emíliát rózsá
san, kaczagva látni ismét, a mint énekelt, vagy a mint 
zongorázott a régi kis zongorán. A vígságnak csak az 
öreg Sedley csöngetése vetett véget, s ekkor Györgyöt 
utasították, hogy jobb lesz, ha a vihart elkerüli.

Kivéve az érkezésekor neki juttatott mosolygást, 
(pedig ez is képmutatás volt, mert hiszen nagyon korai
nak és alkalmatlannak találta a megjelenését), Emilia 
az egész idő alatt tudomást se látszott venni arról, hogy 
Dobbin ott van. De Dobbin azért meg volt elégedve. 
Emíliát boldognak látta és hálás volt azért, hogy ezt egy 
kicsit ő segítette elő.

HUSZONEGYEDIK FEJEZET.
Perpatvar egy örökösnö miatt.

Olyan leány iránt, a ki afféle tulajdonságokkal van 
felruházva, mint Swartz kisasszony, mindig lehet szerel
met érezni, az öreg Osborne tehát ábrándokat kezdett 
szőni, a melyeket csak Rhoda valósíthatott meg.

Áz öreg Osborne ritkán helyeselte leányainak vala
melyik tettét is annyira, mint azt, hogy Swartz kisasz- 
szonynyal barátságot kötöttek. Maga is teljes mérték
ben érezte a fiatal leány iránt ezt a hirtelen fellobbant 
szeretetet és lépten-nyomon meghítta.

—Itt nálunk,—mondta ilyenkor neki,—a mi szerény 
Russel-téri otthonunkban, nem fogja ön feltalálni azt a 
fényt, kedves kisasszony, a mihez a nyugati London
ban szokva van. Az én leányaim egyszerű, önzetlen, nem 
haszonleső leányok; de a szívük helyén van s ön iránt 
olyan szeretetet éreztek az első percztöl fogva, a mely 
igazán becsületükre válik. Én csak egyszerű, szerény 
angol kereskedő vagyok; — hozzátehetcm, hogy becsü
letes, mint azt Hulker és Bullock, az én tisztelt barátaim 
is bizonyíthatják, a kik az ön boldogult, jó édesatyjával



HIÚSÁG VÁSÁRA 239

is leveleztek. Békés, egyetértő, egyszerit, boldog, és 
talán hozzátehetem, hogy tisztelt családot fog itt nálunk 
találni; — egyszerű asztalt, egyszerű embereket, de min
dig meleg fogadtatást, édes Rhoda kisasszony; hadd 
mondjam csak Rhodának, mert igazán annyira szeretem 
önt. Egy pohár pezsgőt! Hicks, pezsgőt Swartz kisasz- 
szonynak.

Kétségtelen, hogy az öreg Osborne szóról-szóra 
hitte azt, a mit mondott, és hogy a leányai is teljesen 
őszinték voltak a maguk nagy szeretetének nyilvánításá
ban. A Hiúság Vásárában az emberek oly természet
szerűen tapadnak oda a gazdagokhoz! Ha a legegyene- 
sebb lelkű ember is hajlandó jó szemmel nézni a dicső 
Vagyont, (mert csak mondja nekem az angol társaság 
bármelyik tagja, hogy a Oazdagság dicső nevében nincs 
reánézve valami végtelenül vonzó! Ugyan kérem! — 
Ha ön valami ebéden véletlenül olyan valaki mellé ke
rül, a kiről azt hallja, hogy egy félmillió font vagyona 
van, bizony, tisztelettel fog ránézni), ha, mondom, 
még a legegyszerűbb, egyenesebb lelkű ember sem ment 
ettől teljesen: — mennyivel nagyobb ez a pénzbálványo
zás a nagyvilági emberek lelkében. Hányán vannak, a 
kiknek a lelkében a barátság, a szeretet csak akkor ébred 
föl, ha bizonyosak benne, hogy ez pénzbeli tekintetben 
érdemes lesz. És így példáúl, az Osborne-csaiád három 
tagja a kis Emília iránt tizenöt év alatt sem birt úgy fel
melegedni, mint Swartz Rhoda iránt egy este folyamán.

Micsoda házasság lenne a György számára, elmél
kedtek az önzetlen testvérek, (csak itt-ott gondolva futó
lag a Portland-téri házban adandó bálokra, az udvarnál 
való bemutatásra, a főúri rokonságra, és így tovább), 
a miért is kedves új barátnőjüknek nem is beszéltek 
egyébről, mint Györgyről s az előkelő körről, melyben 
ez mozog.

Az öreg Osborne is pompás házasságnak gondolta 
volna ezt, s már apróra kitervelte, hogy György ott
hagyja a katonaságot, képviselő lesz; szerepet fog ját
szani a divatvilágban és a politikában. Szíve becsületes 
brit lelkesedéssel kezdett emelkedni arra a gondolatra, 
hátha Györgyben az Osborne-családot bárói rangra eme-
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Ük s így ő lesz egy bárói családfa törzsatyja. — Nem is 
volt nyugta addig, míg a bankokban és tőzsdén apróra 
ki nem firtatott mindem a dúsgazdag örökösnö pénz
ügyeire nézve. A fiatal Bullock Frigyes járt ebben legin
kább a kezére; az mindent tudott már, mert hiszen maga 
is készségesen „árverezett” volna Swartz kisasszony 
kezére, mint a hogy’ a fiatal bankár maga mondta, — 
hanem szabadsága és szíve már Osborne Mária javára 
volt elkönyvelve. Ha azonban mint feleségre már nem 
tarthatott is Swartz kisasszonyra igényt, még sógornő
nek is mindig igen óhajtandónak tartotta. S tanács gya
nánt, mint immár a családhoz tartozó, ezt is hozzátette: 
— Jó lesz, ha György erősen üti a vasat, most, a míg a 
leány nem sokat látott a világból. Mert pár hét múlva az 
útjába vetődhetik nyugati Londonból valami főúri gye
rek, nagy származási táblával és nagyon betáblázott 
birtokkal; az aztán elüti mindnyájunk kezéről; mint ta
valy Fitzrufus gróf a Grogram-leányt, a ki pedig már 
jegyben is járt Podder és Brown-nal. — Ezek voltak a 
fiatal bankár tanácsai, noha mikor Osborne eltávozott, 
Bullocknak eszébe jutott, milyen szép is az a kis Sed- 
ley-leány, és hogy’ szerette Osbornet; — és nem túlzás, 
ha azt mondják, hogy bokros teendői ellenére is tíz egész 
másodperczet szentelt drága idejéből annak a tárgynak, 
hogy milyen szomorú fordulat is állt be annak a szegény 
leánynak az életében.

Míg tehát Osborne Györgyöt a maga jobb érzése, 
meg a Dobbin Vilmos fáradhatatlan barátsága Emíliához 
igyekeztek visszavinni; addig atyja és nővérei ugyancsak 
más tervvel voltak a jövőjét illetőleg.

Ha egyszer az öreg Osborne „czélzást” tett vala
mire, nem volt olyan tökkel ütött ember, a ki azt a czél
zást félre tudta volna érteni. Osborne ugyanis, azt, ha 
az inasát lerúgta a lépcsőről az utczára, czélzásnak ne
vezte az irányban, hogy az illető a ház elhagyására gon
doljon. Ilyen czélzást ejtett el Haggistounné előtt is, a 
kinek azt mondta, hogy ötezer fontra szóló utalványt ad 
neki azon a szent napon, mikor György elveszi a Haggi
stounné asszony húgát. Mondom, czélzásnak nevezte ezt 
is, és igen ügyes diplomatikus fogásnak tartotta. —<
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György előtt is tett ilyfiajta czélzást, ráparancsolva 
ugyanis Györgyre erősen, hogy az esküvőnek minél 
előbb meg kell történnie.

Györgyöt ez a parancs igen kínosan érintette több
féle oknál fogva. György ugyanis most volt felújított vő- 
legénysége első mámoros boldogságában s ezt becse
sebbnek találta, mint a milyennek valaha is képzelni 
tudta volna. — Aztán meg az a másik leány, ellentétben 
Emíliával! Ha otthon a leány fogatait, páholyát emle
gették, György rögtön arra gondolt, hogy igen ám, de 
hát evvel a mahagóni fából faragott szépséggel lássa 
majd őt a világ! — Es végre, a fiatal Osborneban épp 
úgy megvolt a törhetetlen makacsság, mint atyjában; 
a mit egyszer akart, azt épp oly erősen akarta; ha pedig 
megharagudott, az atyja sem tett túl rajta hevességben.

Mikor atyja először tett czélzást Swartz kisasz- 
szonyra, György meg is mondta a magáét: — Előbb kel
lett volna erre gondolnia, uram! Most már késő, mikor az 
ezredünket mindennap behívhatják. Várjunk addig, míg 
visszatérek; — ha ugyan visszatérek. Akkor őrnagyi 
ranggal jövök. Mert arról biztosítom, uram, hogy vagy 
az egyik, vagy a másik módon, de hallani fog rólam a 
Katonai Közlöny-ben.

Az apa válasza arra volt alapítva, a mit ma a City
ben hallott, hogy a West End-beli gavallérok mindjárt 
maguknak kaparítják meg az örökösnőt, ha ők itt késle
kednek. Ha György nem veszi is el a leányt mindjárt, 
legalább az eljegyzést kellene írásba foglalni, hogy ha 
visszajön, mindjárt létrejöhessen a házasság, s hozzá
tette, hogy bolond, a ki az életét a harcztéren koczkáz- 
tatja, mikor azzal, hogy békében otthon marad, évi tíz
ezer fontra tehetne szert.

— Szóval, ön azt szeretné, hogy gyávának bélye
gezzenek az ezredben, és hogy a nevünk meg legyen 
gyalázva a Swartz kisasszony pénze kedvéért, — ve
tette közbe György kegyetlen nyugalommal.

Ez a megjegyzés megtántorította az öreget, de mi
vel valamit felelnie kellett, engedni meg nem akart, csak 
ennyit mondott:—Holnap, és minden olyan napon, mikor

Thackeray: Hiúság vására. I. 16
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Swartz kisasszony itt van, itthon fogsz ebédelni. Ha 
pénz kell, szólj Choppernek.

E sötét összeesküvési tervek sötét központja, a 
mulatt leány, persze semmit sem sejtett arról, miféle har- 
czok folynak ő miatta, mert hihetetlen bár, de igaz, a 
nagynénje se mondott el neki a titokról semmit. Mivel 
egyszerű, őszinte lelkű leány volt, az Osborne testvérek 
nagy szeretetét csupa igaz érzésnek vette és tropikus 
melegséggel viszonozta. S az igazat megvallva, talán őt 
magát is önző okok vonzották a Russel-térre, mert az 
bizonyos, hogy Györgyöt igen kedves fiatal embernek 
tartotta. A kapitány szép császárszakálla határozottan 
benyomást tett rá, mindjárt az első este, ott Hulkeréknál, 
és mint tudjuk, nem Rhoda volt az egyetlen nő, a kit 
György elragadott. Modorában volt valami a világfiéból, 
de a Hamlet-féle hőséből is; — méla is volt, de tüzes is. 
Nézése, magatartása olyan volt, mint azé, a kinek titkai 
vannak, szenvedélyei, néma, emésztő fájdalma és ka
landjai. Hangja érczes volt és meleg. Azt, hogy ma 
szép idő van, vagy azt, hogy tánczosnője nem akar-e 
egy porczió fagylaltot, oly bánatosan rezgő, vagy oly 
forró, suttogó hangon tudta elrebegni, mintha az édes 
anyja halála hírét tudatná kíméletesen a leánynyal, vagy 
mintha szerelmi vallomáshoz zendítené meg az előhan- 
got. Atyja ismerőseinek körében minden más fiatal em
bert kiütött a nyeregből és valósággal hős-számba ment e 
harmadrendű gavallérok között. Volt olyan is, a ki csú
folta és nem szenvedhette. Némelyik ismét, mint Dobbin, 
rajongással bámulta. Es a György göndör bajusza elkez
dett a szíve köré tekeredni a mulatt leánynak.

Valahányszor valami alkalom nyílt reá, hogy 
Györgyöt otthon találhassa, a jólelkű, őszinte és a kép
mutatásról mit sem tudó mulatt leány rögtön sietett ked
ves barátnőihez. Ruhára, kalapra, ékszerre hallatlan ösz- 
szegeket költött el. Egyébként is kifejtette minden ügyes
ségét, hogy megnyerje a tetszését annak, a ki meghódí
totta. A leányok gyakran kérték egészen komolyan, hogy 
zongorázzék vagy énekeljen, s ilyenkor rögtön eléne
kelte azt a három dalt és eljátszotta azt a két kis zon
goradarabot, a mi az egész műsorát tette. Mialatt a mű-



HIÚSÁG VÁSÁRA 243

élvezet e perczei tartottak, Wirt kisasszony meg az 
ezredesné együtt ültek a kanapén, a főúri családok szár
mazási könyvét forgatva és beszélgetve előkelő ismerő
seikről.

György az atyjával való beszélgetésre következő 
nap, az ebéd előtt, ott ült a pamlagon igen jól illő és ér
dekes, mélabús kifejezéssel. Délután Chopper úrnál volt; 
mert atyja ugyan bőven juttatott neki, de rendes évi 
járadékot soha sem kötött ki a fia számára, csak úgy 
adott neki, a mint kedve tartotta. Azután onnan az ő 
édes kis Emíliájához ment, s nála töltött három boldog 
órát. Most aztán hazatérve, testvéreit már ott találta, ki
keményítve a szalonban, szétterjegetett muszlin-ruhá
ban; a kanapén a két „jobb körökből" való öreg dáma;
— nővérei között pedig a szegény jó Swartz leány az ő 
kedvelt borostyánkő-sárga atlasz-ruhájában, türkiz kar- 
pereczekkel; megszámlálhatatlan gyűrűvel, íeltollazva, 
fölvirágozva.

Mikor a leányok látták, hogy Györgyöt semmikép 
se tudják belevonni a társalgásba, elkezdtek a divatról 
meg a legutóbbi udvari bálról fecsegni, míg végre György 
már majd kibújt a bőréből ingerültségében. Akaratlanéi 
is összevetette a leányok viselkedését a kis Emimével;
— éles, reszelős hangjukat annak a lágy, édes hangjá
val; ezeknek a feszes tartását, szögletes, csupa könyök 
mozdulatait, kikeményített, merev alakját annak a drága 
gyermeknek puha, hajlékony mozdulásával, szende bájá
val. A szegény Swartz lány éppen ott ült véletlenül, a hol 
azelőtt Emmi szokott ülni; — Qyörgy látta, a mint ék
szerekkel megrakott, fahéjszínű keze ott nyugodott száz- 
ránczú atlaszruhája ölében; gyapjas haja, tollai rezegtek 
és nagy, kiülő szeme bűvölő szándékkal forgott ide s 
tova. Ott ült teljesen boldogan a maga nagy tétlenségé
ben, s meg volt győződve, hogy elragadó. Hisz’ a leá
nyok csak az imént mondták, hogy soha életükben nem 
láttak valakin jobban illő ruhát, mint a hogy’ ez a sárga 
neki illik.

— Tudod, — mondta később György egy bizalmas 
barátjának, — szakasztott olyan volt a szerencsétlen, 
mint azok a vigyorgó, fejlógató szerecsenbabák. Aszon-

16*
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dóm neked, Vilmos, nem volt kicsiség részemről, hogy 
hozzá nem vágtam egy kanapévánkost.

Most a két Osborne-leány fogott a játékba s a prá
gai csatát kezdték a zongorán nagy dörömbölve. — 
Hagyjátok abba ezt a kiálihatatlan darabot, — rivallt rá
juk György, türelmét vesztve; — akármit inkább, mint 
ezt. Játszszék inkább ön valamit, Swartz kisasszony; 
leérem. Vagy énekeljen! Csak ezt a csatát ne halljam.

— A nefetejts-szemű Marit énekeljem, vagy a cabi- 
net-dalt? — kérdezte Swartz kisasszony.

— Azt, azt, hisz az gyönyörű, — feleltek a test
vérek.

— Azt már hallottuk, — szólt közbe a misanthróp a 
■pamlagról.

— Tudom danolni a Fljuvi dju Tédzsi-t is, ha meg
van a szöveg.

Ez volt a harmadik darab a Swartz kisasszony 
repertoirjában.

— Oh, a Fleuve du Tagé, — kiáltott Mary, — ne
künk megvan, — s előhozta a kötetet, a melybe 
kötve volt.

Ez akkoriban divatos dalt egy barátnőjük ajándé
kozta a hölgyeknek, ki a nevét a czímlapra írta volt, s 
midőn György is (mert arra gondolt, hogy ezt a dalt 
Emilia is szerette) verte hozzá a taktust a fejével. Swartz 
kisasszony, azt hívén, meg kell újráznia: forgatnia kezdte 
a kóta lapjait s egyszerre csak, fönn a czímlap jobb sar
kában meglátja ezt a nevet: Sedley Emilia.

— Nini! — kiáltott föl hevesen megfordúlva a zon
goraszéken; — az én Emíliám ez? Az, a ki velem járt 
Pinkerton kisasszonyhoz? Igen, igen, ez az ő írása. Oh, 
mit tudnak róla? Beszéljenek!

— Kérlek, ne is említsd, — szólt közbe Mária gyor
san. — Családja nagy szégyenbe keveredett. Atyja meg
csalta a mi papánkat; és a mi Emíliát illeti, annak a ne
vét itt említeni se szabad többé. — Ez volt Mária vissza
vágása a prágai csata alkalmával szenvedett vereségért.

— Hogyan? ön barátnője Emíliának? — kiáltott 
György, fölpattanva a pamlagról. Az isten áldja meg
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érte. Ne higyjen annak, a mit a leányok beszélnek. Hogy 
Emilia semmiben se hibás, az bizonyos. Az a leg-------

— György! Tudod, hogy nem szabad róla beszél
ned, — szólt közbe Johanna. — Papa egyszer s minden
korra megtiltotta.

— Ki tiltja meg nekem, hogy beszéljek róla, ha 
akarok? Igen, azt mondom, hogy Emilia a legjobb, leg
nemesebb leány egész Angliában és akár gazdag, akár 
szegény, a testvéreim azt se érdemlik, hogy szóba áll
jon velük. Ha ön szereti Emíliát, menjen el, látogassa 
meg, most igazán szüksége van barátokra és a jó Isten 
áldjon meg mindenkit, a ki jó szívvel van hozzá. A ki 
neki barátja, nékem is barátom, s az ellensége ellenségem. 
Köszönöm, kisasszony! — S ezzel odament és megrázta 
a mulatt leány barna kezét.

— György, az Istenért! — szóltak a leányok kö
nyörögve.

— Igen, igen, — folytatta György könyörtelenül; — 
hálás vagyok mindenkinek, a ki jó szívvel van Sedley 
Em------ Itt elhallgatott. Az öreg Osborne ott állt a kü
szöbön a dühtől fakó arczczal, s vérben forgó, szikrázó 
szemmel tekintve a fiára.

György félben hagyta ugyan azt, a mit mondani 
akart, de mivel a vére már forrott, az egész Osborne-di- 
nasztia se tudta volna lecsillapítani s az atyja ijesztő 
tekintetére a törhetetlen dacz kemény, hideg pillantásá
val felelt, oly szilárdan nézve az öregre, hogy ez fordí
totta el a szemét először. Erezte, hogy az összetűzés 
közeledik. De atyja csak ennyit mondott nyugodtan 
Haggistonnénak. — Szabad a karját kérnem, asszo
nyom? — György, vezesd Swartz kisasszonyt. — Es ez
zel megindultak.

György odanyújtotta a karját, de a legelső, a mit 
mondott, ez volt: — Swartz kisasszony, én szeretem 
Emíliát és jóformán egész életünkön át jegyesek voltunk. 
— Az ebéd alatt azonban György olyan élénken, olyan 
jókedvűen fecsegett, hogy maga is meg volt lepetve a 
saját beszédes voltától, atyját pedig kétszeresen ide
gessé, félénkké tette, ha arra a küzdelemre gondolt, a



246 THACKERAY
•melynek el kellett következni, mihelyt a hölgyek eltá
voztak.

Az apa és fia közt az volt a különbség, hogy az apa 
csudálatos vasgyúró volt, a fiának pedig háromszor annyi 
hidegvére volt; nemcsak a támadásban volt heves, ha
nem bírta magát fékezni is; s minthogy úgy találta, hogy 
itt a pillanat, mely a kettejük közti czívódást eldönti, 
elébb jó étvágygyal és nyugodtan végigélvezte az ebédet, 
míg az öreg úr nyugtalanul fészkelödött, enni nem igen 
tudott, de annál többet ivott izgalmában. György nyu
godtsága izgatta legjobban. Majd fölugrott idegességében 
a helyéből, mikor látta, milyen úrias nyugalommal nyit 
ajtót György a hölgyek előtt, milyen könnyed hanyag
sággal lóbálja az asztalkendőjét, miközben gavallérosan 
hajol meg előttük. Aztán visszaült, nyugodtan töltött 
magának még egy pohár bort, megitta, aztán nyíltan a 
szemébe nézett atyjának, mintegy azt mondva: — Uraim 
a gárdából; önöké az első tüzelés. — Az öreg ember is 
hozzá látott a szíverősítőhöz, de az üvegje hevesen 
hozzá koczódott a poharához, miközben töltött.

Aztán hirtelen így kezdte egészen nekikékűlt arcz- 
czal: — Szeretném tudni, hogy’ merted annak a leány
nak a nevét kiejteni Swartz kisasszony előtt. Hogy’ mer
ted, mi?

— Megálljon uram! Ne használja azt a szót, hogy’ 
mertem. Ezt a szót egy brit hadseregbeli kapitánynak 
nem mondja senki.

— A fiammal úgy beszélek, a hogy’ akarok. Egy 
shillingig kitagadhatom, ha akarom. Koldússá teszem, ha 
akarom.

— Noha az ön fia vagyok is, úri ember vagyok, 
— felelt György büszkén. — Bármit óhajt is velem kö
zölni, arra kérem, szíveskedjék azt olyan beszédbe fog
lalni, a milyenhez én szokva vagyok.

A fiúnak ez a modora mindig vagy megfélemlítette, 
vagy fölingerelte az öreget. Az öreg Osborne ha titkolta 
is, de voltak ép nagyon félt a fiától, mint a ki úriasabb 
ember volt nála; és talán olvasóim is észrevették már a 
Hiúság Vásárában nyert tapasztalatok szerzése közben 
azt, hogy egy alacsony gondoikozású embernek az úri-
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modorú ember a legkényelmetlenebb és a legkevésbbé 
bizalmat gerjesztő.

— Az én apám nem adhatott nekem sem olyan 
nevelést, sem annyi pénzt, mint a mit te kaptál. Ha én 
is olyanokkal barátkoztam volna, a milyenekkel néme
lyek barátkoznak az én jóvoltomból, akkor talán az én 
fiam se henczeghetne ma ilyen úri módon. De az én 
időmben (mindez mázsás hangsúlylyal volt mondva) 
nem tartották az úri modorhoz illőnek, hogy az em
ber az atyját sértegesse. Ha ezt annak idején én teszem, 
az én apám kirúgott volna a házból.

— Én sohasem sértegettem önt, uram. Arra kér
tem, ne feledje, hogy úri ember vagyok, csak úgy, mint 
ön. Nagyon jól tudom, hogy ön bőven ellát pénzzel, — 
folytatta György (egy újdonatúj csomó bankjegyet per
getve, a mit aznap kapott a pénztárostól). — Hiszen 
elégszer emlékeztet rá; — nem valószínű, hogy módom
ban álljon megfeledkezni róla.

— Jó lenne, ha mást sem felednél el olyan könnyen. 
És ha eszedben tartanád, hogy ebben a házban, — a 
melyet a kapitány úr megtisztelni szíveskedik a jelen
létével, — én vagyok az úr; és hogy az a név — és hogy 
az a ... az az izé; — hogy te; — hogy azt a . . .

— Azt a mit, uram? — kérdezte György alig ész
revehető gúnymosolylyal, újra poharat töltve.

„------- “ káromkodta el magát az öreg tajtékzó
dühvei; — azt, hogy azokat a Sedleyéket az én házam
ban senki ne emlegesse; egyet se az egész pere- 
puttyukból.

— Sedley kisasszony nevét nem én hoztam' bele 
a társalgásba, uram. Nővéreim rágalmazták Swartz kis
asszony előtt és becsületemre, azt el nem fogom tűrni. 
Eleget vétettünk ellene úgy is; most, hogy szerencsét
len, nem kell még jobban megaláznunk, önt kivéve, 
lelövök minden férfit, a ki egy rossz szót szól ellene.

— Csak folytasd, kérlek!
— Folytassam? Mit, uram? Talán azt a bánás

módot, a miben azt az angyalt részesítették? Ki paran
csolta azt, hogy szeressem? Az egész az ön akarata 
volt. Talán magasabb körből is választhattam volna
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menyasszonyt, de engedelmeskedni akartam; és most, 
mikor nekem adta a szívét, most ön egyszerre azt pa
rancsolja, hogy dobjam azt el, büntessem meg, talán 
öljem meg mások hibájáért. Szégyen gyalázat, úgy ját
szani egy fiatal leány szívével! Egy olyan angyaléval, 
a ki oly magasan fölötte áll az egész körnek, a hol él. És 
azt hiszi ön, hogy ha én elhagynám is, elfeledne?

— Szót se többet az én házamban erről az ostoba, 
nyakatekert érzelgősségről, — ordított az öreg. — Az 
én családomban nem lesz koldús-atyafiság. Ha eldobsz 
magadtól nyolczezer fontnyi évi jövedelmet, a mi pedig 
a tied lehetne egy jó szóért, — csak tessék, hanem akkor 
elhordod magad az én házamból, azt mondom. Szót 
fogadsz, vagy nem?

— Hogy ezt a mulatt leányt elvegyem? — felelt 
György, fölhúzva az inggallérját. — Nem az én színem 
ez a szín, uram. Talán az a szerecsen, a ki a Fleet Mar- 
iket-on söpri az utezát, szívesebben megtenné. Én nem 
fogok feleségül venni egy hottentotta Vénust.

Az öreg Osborne fékevesztett dühvei rántotta meg 
a csengettyűt, de míg máskor bort szokott hozatni a 
jeladásra megjelenő pinczemesterrel, most azt paran
csolta neki, hogy azonnal hozzon egy bérkocsit Osborne 
kapitánynak.

— Megtörtént, — mondta Gyöngy egy óra múlva, 
mikor halálsápadtan lépett be a kaszárnya tiszti ebéd
lőjébe.

— Mi történt meg, fiam? — kérdezte Dobbin, mire 
György aztán mindent elmondott.

— Nőül veszem még holnap, — tette hozzá elszán
tan. — Hidd el, Dobbin, napról-napra jobban szeretem.

HUSZONKETTEDIK FEJEZET.
Házasság s a mézeshetek egy része.

A kiéheztetést a legbátrabb, legkeményebb ellen
ség sem állja sokáig, s ezért az öreg Osborne meglehető
sen nyugodt volt az ellenfelére nézve az egész összetűzés 
alatt, melyet az imént leírtunk; bizonyosra vette, hogy a
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mint György szűkében lesz a pénznek, visszajön. Igaz, 
bosszantó volt, hogy György éppen aznap látta el 
magát pénzzel, mikor a szakítás megtörtént, mégis bizo
nyosra vette, hogy a birtokában lévő pénz csak ideig- 
óráig fogja a megalázkodást késleltetni. Közeledés nem 
történt köztük azóta, de Osborne oly biztosra vette 
György visszatérését, mert, azt mondta, tudja ő, hogy 
mivel lehet Györgynek a szarvait letörni és éppen ezért 
csak várta ennek a műveletnek a hatását. A leányoknak 
is megmondta: mi történt, de azt is hozzátette, hogy mi
ikor György megint eljön, úgy kell fogadni, mintha semmi 
sem történt volna. A terítéket mindennap odatették s ta
lán az öreg úr nehezen is várta; de György nem jött.

A tiszti kaszinóban valaki kérdezősködött is egy
szer utána, de ott azt mondták, hogy barátjával, Dob
bin kapitánynyal együtt elutaztak a városból.

Egy áprilisvégi, szeles, hideg napon, mikor az eső 
hevesen csapkodta a kövezetét, abban az utczában, a hol 
a Slaugther-féle kávéház áll, Osborne György izgatottan 
és igen sápadtan jött le a reggelizőbe; de igen díszesen 
öltözve; — érczgombos sötétkék kabátban, világos sár
gásszürke mellényben. Barátja Dobbin ugyancsak ezt a 
divatos öltözetet viselte a katonakabát és szürkéskék 
nadrág helyett.

Dobbin kapitány már egy óra óta ott ült a reggeli
zőben. Minden újságot fölvett már, de egyet sem bírt el
olvasni. Az órát legalább huszonötször megnézte; majd 
egy ideig az ablakon bámúlt ki a járókelőkre és az alakok 
hosszú vonalban való visszatükrözésére a nedves, fé
nyes kövezeten. Már a körmét is lerágta az elevenig (a 
mit megtett néha, ha izgatott volt), majd a teáskanaiát 
kezdte a tejeskanna szélén egyensúlyban tartani; az 
utóbbit sikeresen föl is döntötte, és így tovább, szóval 
«végigcsinált mindent, a mi egy parázson álló, izgatottan 
várakozó embertől csak kitelhetik.

A pajtásai, meg az odajárók évődni kezdtek vele 
nyugtalansága, meg a díszes ruházata miatt; — valaki 
azt is megkérdezte, hogy talán esküvőre készül, mire 
Dobbin megígérte, hogy menten küld neki (Wagstaff mér-
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nökkari őrnagy volt) egy darabot a lakodalmi tortából, 
mihelyt az az eset csakugyan beáll az életében. — Végre 
ivalahára megjelent az, a kire Dobbin várt: Os
borne; ugyanolyan díszben, de végtelenül halvá
nyan, szinte beteges külsővel. Gyönyörű homlokát 
izgatottan törülgette egy erősen beillatozott sárga se- 
lyemzsebkendővel. Izgatottan fogott kezet, a mint Dob
bint meglátta, aztán az órára nézett, végre narancspá
linkát kért a pinczértől. Egymásután hajtott föl három
négy kis pohárnyit, aztán így felelt Dobbin résztvevő 
kérdésére.

— Nem, most már nincs bajom, csak nem bírtam 
aludni; egész éjjel be nem hánytam a szememet. Örült 
fejfájásom volt, meg lázam is. Kilenczkor aztán fölkeltem 
és lementem a fürdőbe. Tudod, szakasztott úgy érzem 
■magam, mint mikor .Quebec-ben kiálltam a versenyre, 
hisz emlékszel .

— Épp úgy vagyok én is, — felelt Vilmos. — Csak
hogy én sokkal izgatottabb voltam aznap reggel, mint te. 
Emlékszem, milyen hatalmasan bereggeliztél. De egyél 
egy kicsit most is.

— Te vagy a legjobb pajtás a világonj öregem; — 
a te egészségedre iszom, meg búcsúzásul a —

— Nem, nem, két pohár egészen elég volt, — sza
kította félbe Dobbin. — János, vigye el a pálinkát. Tégy 
egy kis cayennei borsot a csirkédre. De aztán menjünk. 
Ideje lesz.

Ez a beszélgetés úgy féltizenkettő tájt mehetett 
végbe. A kapu előtt már ott állt egy kocsi s ebbe Os
borne legénye beletette ura táskáját, írószereit, útikész
letét s mikor a két kapitány is odament a kocsihoz egy 
esernyő alatt, a legény fölugrott a bakra s némán károm
kodott magában az eső meg a bakra ülő, gőzölgő, át
ázott szomszéd láttára. — Ne búsoljon, — vigasztalta 
emez, — majd találunk a templom előtt jobb kocsit is. — 
Aztán megindultak, a Piccadillyn végig, a hol akkor 
Apsley House meg a Szent György-kórház még vörös 
köntösben pompáztak; olajlámpák égtek, az Achilles- 
szobor pedig még nem volt ott, sem a Pimlicó-híd, de
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még az a lovas szörnyeteg sem, a mi most az egész kör
nyéknek olyan kellemetlen jelleget ad; — végre a 
hosszú-hosszú út után elértek a Brompton-városrész 
egyik kis temploma elé, nem messze a Fulham-úttól.

A templom előtt egy nagy négylovas kocsi állott 
meg, egy olyan, a mit üveges hintónak neveztek. A ko
mor, esős idő folytán csak egy-két ember lézengett a 
templom körül.

— iMi az ördög? Négy ló? Én csak kettőt mond
tam, — dörmögött Osborne.

— Az én uram parancsolta, hogy négy legyen, — 
felelt Sedley József inasa, s mikor a két kapitány belé
pett a templomba, a Sedley inasa, meg a Györgyé tel
jesen egyetértettek arra nézve, hogy: — ugyancsak 
gyatra parádé az ilyen, ahun még csak egy jóravaló 
reggelibe se vásik az ember foga.

— No, itt vagytok, — szólt oda egy hang a két 
kapitánynak; a Sedley Józsi jól ismert hangja. — öt 
perez késéssel jösz, György; no nem baj, fiam! 
Micsoda nap! Olyan, mint mikor Bengáliában az esős 
évszak kezdődik. De a kocsim vízáthatlan. Gyertek. 
Anyám és Emmi már a sekrestyében vannak.

Józsi felséges látvány volt. Kövérebb volt, mint 
valaha. Inggallérja magasabb, arcza pirosabb, mint bár
mikor; ingfodrai csak úgy lebegtek tarka mellénye nyílá
sából. A fénymázas csizma még nem volt ismeretes ak
kor, de a hesseni csizma úgy ragyogott Józsi formás lá
bán, mint az a csizma, a mi előtt az öreg úr a képen bo
rotválkozni szokott; — világos-zöld kabátján akkora 
gomblyukcsokor ékeskedett, mint egy kinyílt magnolia.

György elvetette tehát a koczkát. Házasodott. 
Innen volt a nagy izgalom, a halványság, az álmatlan 
éjszaka. Hallottam olyanoktól, a kik szintén keresztül
mentek rajta, hogy ők is szakasztott így érezték magukat. 
Háromszor-négyszer való megismétlés után talán hozzá
szoknának, de az első ugrás rettentő.

A menyasszony (mint azt azóta Dobbin kapitány
tól hallottam) barna selyem felöltőben volt; rizsszalma- 
kalapján halvány rózsaszín selyemszalagok és egy va-
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lódi fehér Chantilly-csipkefátyol, a mit a bátyjától ka
pott. Dobbin kapitány már előbb engedelmet kért rá, 
hadd adhasson neki egy arany órát lánczczai. Emilia 
ezt is föltette most, valamint az anyjától kapott gyémánt 
melltűt is; az egyetlen ékszert, a mely eddig megmaradt 
Sedleynének. A szertartás alatt szegény állhatatosan sir- 
dogált egy padban, az irlandi szolgáló, meg a háziasz- 
szonyuk, Clappné segédletével. Az öreg Sedley nem 
akart jelen lenni, helyette tehát Józsi adta ki a meny
asszonyt, a vőlegény mellett pedig Dobbin kapitány állt 
násznagyi minőségben. A résztvevőkön kívül más nem 
volt a templomban; a két inas ült csak ott távolabb, 
meglehetősen fitymálva az egész dolgot. Az eső csak 
úgy csapkodta az ablakokat, mint a hogy’ azt hallani 
lehetett a szertartás szüneteiben, az öreg Sedleyné halk 
zokogásával együtt. A lelkész szavai mélabúsan hang
zottak az üres templom falai között. Az Osborne György: 
„akarom** szava igen mélyen, érczesen hangzott, Emmié 
azonban oly halkan, reszketegen tört fel a szívéből, hogy 
Dobbin kapitányon kívül senki se hallotta.

Mikor a szertartás véget ért, Sedley Józsi odament 
a húgához és megcsókolta, hónapok óta most először. 
György arczárói most már eltűnt minden borús kifejezés; 
boldog volt az és ragyogó. — Most rajtad a sor, Vilmos, 
— szólt ekkor György szeretettel téve kezét Dobbin vál
lára, mire ez 'léhajolt mélyen és megérintette ajkával 
Emilia arczát.

Majd a sekrestyébe mentek s aláírták az anyaköny
vet. — Áldjon meg az Isten azért, a mit tettél, öregem, — 
fordult ekkor Dobbinhoz György és a szemében vesze
delmesen kezdett csillogni valami nedves fény. Vilmos 
csak a fejével intett válaszul, de arra, hogy szóljon is, 
nagyon tele volt a szíve.

— írj mielőbb s gyere le, a mint csak teheted, — 
mondta Osborne, s a mint az anyjától is elszakadt Emilia 
nagy zokogás között, az új pár kocsiba szállt. — Félre 
az útból, kis haszontalanok, — kiáltott György néhány 
utczagyerekre, a kik a templomajtóban ácsorogtak. Az 
eső hevesen csapkodott az arczukba, mialatt a kocsihoz
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értek. Míg beszálltak, az utczagyerekek erőtlen, szomorú 
kis éljenzést hallattak s a kocsi elrobogott, fölfecsken
dezve a sarat maga körül.

Dobbin Vilmos, a nagy, szálas katona pedig ott állt 
a templomajtóban olyan különösen méla arczczal, hogy 
a gyerekek nevetgélni kezdtek, csakhogy Dobbin nem is 
látta őket.

— Gyere hozzám reggelire, Dobbin, — szólalt meg 
mögötte egy hang s a vállára egy párnás kéz nehezült. 
De a kapitánynak arra már csakugyan nem volt elég 
lelki ereje, hogy lakmározni .menjen Józsival; megkö
szönte tehát s beleültetve a zokogó anyát a kocsiba, Jó
zsit meg mellé, elvált tőlük minden további búcsú nél
kül. Mikor a gyerekek újra éljenezni kezdtek gúnyolódva, 
Dobbin odadobott nekik néhány apró ezüstpénzt. — 
Nesztek, kis koldúsok! — mondta, a mint megindult az 
esőben egyedül. — Mindennek vége volt tehát. Meges
küdtek és Dobbin szívéből remélte, hogy boldogok is 
lesznek. Gyerekkora, iskolásfiú-kora óta sohasem érezte 
magát ilyen elhagyatottnak. Kínzó, epekedő kívánsággal 
gondolt arra, ha majd az első néhány nap letelik és akkor 
elmehet, hogy viszontlássa Emíliát.

Körülbelül tizednapra e szertartás után három fiatal 
ember gyönyörködött abban a látványban, melyet Brigh
ton, a tengeri fürdő nyújt az utasnak; egyik felől a kék 
tengert mutatva, a másik felől a házak széles, mélyöblü 
ablakait. A londoni utas néha a tenger felé fordulva gyö
nyörködik ennek hullámzó kék bársonyában, melyen a 
vitorlák ezüstfehér pontok gyanánt csillognak, míg a 
fürdő-kocsik sorban állva csókolják kék köntöse szélét; 
néha azonban a házak felé fordul, ha az emberi termé
szetet érdekesebbnek találja a nagy természetnél; s ek
kor aztán sorba véve a házakat, az egyikből zongora
hangokat hall; onnan, a hol az a nagyon felsütött hajú 
kisasszony hat órát gyakorol naponta; a másik házból 
egy csinos dajkaleány nézi ki, parányi úrfit ringatva a 
karján; míg az úrfi papája lenn az ebédlőben látható, a 
mint a tengeri rákot meg a Times-t egyforma mohóság
gal nyeli. A harmadik házból a Leery-leányok nézeget
nek ki, hogy ugyan jönnek-e már a dzsidás-tisztek, a kik
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minden reggel elmennek erre a sziklák felé. Amott meg 
egy Citybeli úr lakik, a 'kinek a tengerész-hajlamait már 
az a hatfontos ágyúnagyságú messzelátó is elárulja, mert 
neki is szegzi ezt a messzelátót a tengernek szüntelenül, 
úgy, hogy el nem kerüli a figyelmét egyetlen kiránduló
hajó, halászbárka vagy fürdőkocsi sem, a mely megjele
nik a part mellett, vagy távozik onnan. De ugyan hogy’ 
lenne elég terünk és időnk arra, hogy Brightont leírjuk. 
Brightont, ezt az északi, tiszta Nápolyt, úri lazzaronik- 
kal; azt a Brightont, a mely mindig élénk, mindig vidám, 
mindig tarka, mint egy bohócz köntöse.

— Ejnye de átkozottól csinos leány az ott az ablak
ban, a divatárús bolt fölött. Jaj, de helyes a kicsike, — 
szólt az egyik a három fiatal ember közül. — Ugyan, 
Crawley, nem láttad, milyent kacsintott rám, a mint föl
néztem.

— Ne bolondítsd már magadba ezt is, te istentelen, 
— mondta a másik. — Ne játszszál minden női szívvel, te 
Don Juan.

— Ugyan hallgass, — felélt.Sedley Józsi, végtelenül 
élvezve a gyanúsítást és ismét visszakacsintgatva a 
szobaleányra. Józsi itt Brightonban még a szokottnál is 
elragadóbb volt. Világos színű mellényei a legvakmeröbb 
képzeletet is fölülmúlták. S újabb időben valami katonás 
színezetet vett föl ruházatában, magatartásában. Gomb, 
sujtás, aranypaszománt, rojt, bojt egy regimentre való 
volt a ruháján; mindig katonatisztek társaságában mu
tatkozott és elemi erővel pengette a sarkantyúját, szív
rabló pillantásokat lövellve minden jobbképű cseléd
leányra.

— Izé, fiúk, mit csináljunk addig, míg a hölgyek 
megjönnek? — kérdezte az ellenállhatatlan ifjú. A höl
gyek ugyanis Rottingdeanbe mentek az ő kocsiján.

— Billiárdozzunk egy kicsit, — felelt két barátja 
közül az egyik, a vállasabbik, a kinek erősen kifestett ba- 
júsza volt.

— Nem én, kapitány, akármi legyek, ha megint ját
szom ma; elég volt tegnap.

— Pedig nagyon jól játszol, — felelt Crawley ne-
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vetve. — Nem igaz, Osborne? Milyen jól csinálta azt az 
ötöst, mi?

— Pompásan, —felelt Osborne. — Ördöngös ficzkó 
ám ez a Józsi a billiárdozásban, no meg minden egyébben 
is. Bár lehetne itt a környéken tigrisre vadászni; elejthet
nénk egypárat ebéd előtt. (Ni, milyen szép leány megy 
ott. Micsoda bokája van; nem igaz, Józsi?) Hogy’ is 
volt az a história, mikor te úgy nekimentéi a tigrisnek? 
Azt hallgasd meg, Crawley! — fejezte be Osborne ásítva, 
majd így kiáltott föl: — No, ez igazán csöndes egy nap 
lesz így. Csináljunk már valamit, az Istenért.

— Ne menjünk el megnézni Snaffler lovait? Most 
jöttek meg Lewesből a vásárról.

— Vagy gyerünk be inkább egy fagylaltra a czuk- 
rászhoz, — javasolta a ravasz Józsi, azt gondolva, hogy 
így két legyet üthet egy csapásra; — tyüh, gyerekek, de 
szép új czukrászlány van ott!

— Nem lenne legjobb, ha megnéznénk a posta
kocsit? A „Villám” éppen most jön haza, — szólt erre 
Crawley. Ez a javaslat legyőzte az istálló meg a czuk- 
rászbolt tervét is és egyenesen odamentek a kocsiállo
másra, hogy a Villám hazaérkezésénél jelen legyenek.

A mint arra felé tartottak, egyszer csak szembejött 
rájuk Sedley József pompás, czímeres hintója. Két hölgy 
ült benne, az egyik egy vöröses-szőke asszonyka, a leg
utolsó divat szerint öltözve, a másik meg egy barna se
lyem köpenyes, rózsaszín kalapos és rózsás arczú, gyö
nyörű kis teremtés, a kire öröm volt nézni. A három 
férfi láttára hirtelen megállította a kocsit, de aztán a sa
ját parancsoló föllépése úgy megijesztette, hogy egészen 
nyugtalanná vált és rettenetesen elpirult. — Gyönyörű 
utunk volt, György, — szólalt meg, kihajolva a kocsiból 
— és — és nagyon örülünk, hogy már visszajöttünk; — 
és Józsi, kérlek, ne engedd Györgyöt sokáig elmaradni.

— Ne vigye rossz útra a férjeinket, Sedley úr, 
maga gonosz ember, — fordult Józsihoz Rebekka, fenye
getésre emelve kis kezét, a melyet a legfinomabb fran- 
czia bőrkeztyű takart. — Semmi billiárd, semmi szivaro
zás, semmi gonoszság!
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— De édes Crawleyné asszony! A világért seni! — 

hebegett Józsi, de ezalatt már sikerült neki észbontó 
testtartásba helyezkedni; félkezét csípejére téve s rátá
maszkodva így a kezében tartott pálczára; fejét félol
dalra hajtva, úgy mosolygott föl áldozatára, mialatt má
sik keze (az, a melyiken a gyémántgyűrű volt) az ingfod
rain meg a mellényén babrált. Mikor a kocsi elrobogott, 
Józsi csókot dobált a bennülő két szép asszony után, azt 
kívánva, bár egész Cheltenham, egész Chowringhee és 
egész Calcutta láthatná, milyen divatos szép asszonynak 
köszönget ő; valamint azt is, hogy a kivel itt ácsorog, az 
a híres gavallér, Crawley Rawdon testőr-kapitány.

A fiatal pár Brightont választotta az első hetekre 
tartózkodási helyül. Itt vettek lakást a Hajó-szállóban s 
éltek nyugalomban és kényelemben kettecskén addig, 
míg nemsokára Józsi is hozzájuk csatlakozott. Egyéb
iránt nem Józsi volt az egyetlen, a kivel Brightonban 
összekerültek. Mert egy délután, a mint a tengerparti sé
tából visszatértek a szállóba, ugyan ki állt előttük más, 
mint Crawley kapitány meg a felesége, Rebekka. Rögtön 
felismerték egymást és Rebekka hevesen repült barát
nője karjaiba. A két férfi is elég melegen szorított kezet 
és a mi Osbornet illeti, Rebekka egy-két óra múlva már 
talált módot arra, hogy jóvátegye nála legutóbbi találko
zásuk kellemetlen emlékét. — Emlékszik még, mikor 
utoljára találkoztunk Crawley kisasszonynál, és mikor 
én nagyon goromba voltam magához, kedves kapitány 
úr? De lássa, nekem úgy tetszett, mintha maga elhanya
golta volna az én édes Emíliámat. Az haragított meg; az 
tett olyan keserűvé és hálátlanná. De, kérem, bocsásson 
meg érte. — S itt olyan őszinte, megnyerő bűnbánattal 
nyújtotta oda fehér kis kezét, hogy Osborne kényte
len volt megbocsátani. Óh, mert kedves hallgatóm, 
elképzelhetetlen az, hogy mennyi hasznát veheted 
annak, ha őszintén bevallód, hogy tévedtél. Ismertem 
egyszer egy urat; igazán számottevő alakját a Hiúság 
Vásárának, a ki készakarva bántotta meg kissé egy-egy 
ismerősét néha, csak azért, hogy azután férfiasán, neme
sen bevalhassa ezt. Nos, és mi volt az eredmény? Az, 
hogy mindenütt szerették és kicsit heves, de alapjában
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igen jó fiúnak tartották ezt a Crockey Doylet. Osborne is 
őszinteségre magyarázta ezt a megalázkodást Rebekkától.

Képzelhetni, hogy a két fiatal párnak sok beszélni 
valója akadt. Meghányták-vetették egymás házasságát 
és a jövőre szóló terveket is. György Dobbint kérte föl 
arra, hogy házasságát tudassa atyjával és most izgatot
tan várta az eredményt. Crawley kisasszony, a kitől 
Rawdon egész jövője függött, még mindig élt; — s mivel 
a Park Lane-en levő házba nem bocsátották be őket, a 
szerető rokonok tehát utána jöttek nénikéjüknek még 
Brightonbe is és valami megbízottjuk mindig őgyelgett 
ott Crawley kisasszony ajtaja előtt.

— Jaj, de hát ha Rawdon barátjait látnátok, Emí
liám, a kik meg a mi ajtónk előtt táboroznak, — szólt 
Rebekka nevetve. — Láttál-e te már hitelezőket és 
végrehajtókat? Két ilyen nyomorult a múltkor egész hé
ten ott lesett bennünket a fűszeres boltjából, úgy, hogy 
vasárnapig ki sem mozdulhattunk hazulról.

Rawdon harsogó kaczagással tódította a rémtörté
neteket s aztán esküdözve mondta, hogy az egész vilá
gon nincs még egy olyan asszony, a ki úgy el tudjon 
bánni az ilyen emberekkel, mint Rebekka. Az esküvőjük 
után csakhamar bele kellett tanulnia és Rawdon meg 
tudta becsülni benne ezt a tehetséget. Hitelük bőven volt, 
de számlák is voltak szépen. Senkise higyje azonban, 
hogy ez Rawdont elkedvetlenítette. Dehogy! A Hiúság 
Vásárában az, a ki már elég mélyen benn ül az adósság
ban, igen kényelmesen és nyugodtan szokott élni. Nekik 
volt a legszebb lakásuk, a vendéglős őket szolgálta ki a 
legnagyobb tisztelettel és Rawdon úgy leszólta az ételt, 
a bort, hogy az a legnagyobb úrnak is becsületére vált 
volna. Hja, a hosszas gyakorlat, a férfias megjelenés, a 
hibátlan ruha és czipő és valami szerencsés keménysége 
a modornak: ez gyakran messzebbre elsegíti az embert, 
mint a legtekintélyesebb bankletét.

E naptól kezdve igen gyakran találkoztak. Harma
dik vagy negyedik este a két férfi egy kis piquetet kocz- 
káztatott meg, míg az asszonyok magukban beszélget
tek; később meg Sedley érkezett meg fényes nyitott hin
tójábán; s a György kártyázása meg a Józsival játszott

Thackerav: Hiúság vására. I. *7
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billiard valamennyire megint megtöltötték Rawdon erszé
nyét s megadták neki pár napra a készpénz nyújtotta 
biztonságot, a mely nélkül néha a legvakmerőbb szellem 
is megakad egy kicsit.

Mikor most a két asszony elhajtatott, a három férfi 
csakugyan elment a postakocsit megnézni, a mely meg 
is érkezett egy percznyi késés nélkül; tömve volt kívül 
is, belül is; — a kocsis a megszokott nótát fújta a kürtön; 
így vágtatott be a Villám, aztán ott állt meg az állo
más előtt.

— Hohó, hisz ez Dobbin! — kiáltott föl György 
nagy örömmel, mikor meglátta ott a kocsi tetején a kapi
tányt. — Hogy’ vagy, édes öregem? No, ennek igazán 
roppant örülök. Emmi is boldog lesz, hogy láthat, — 
mondta Osborne, melegen rázva meg Dobbin kezét; 
majd ezt tette hozzá halk, izgatott hangon: — Voltál 
nála? Mit mond az öreg úr? Mondj el mindent!

Dobbin nagyon komoly volt és igen sápadt. — Be
széltem atyáddal. Hát Emilia . . . azaz ... a kedves fele
séged hogy’ van? Majd mindjárt elmondok mindent; de 
hoztam nagyobb újságot is, és ez az, hogy . . .

— Ki vele, öregem, csak hamar!
— Az ezredünk Belgiumba megy. Megy az egész 

hadsereg; a testőrség is, mind. A mi ezredesünk beteg; 
köszvénye van; nem mehet és majd megbolondul sze
gény mérgében. O’Dowd lesz az ezredparancsnok és a 
jövő héten szállunk hajóra Chathamben.

Ez a hír természetesen mind a két férjre nézve bi
zony megrendítő volt és hallatára mind a hárman épp 
olyan komolyan néztek maguk elé, mint Dobbin kapitány.

HUSZONHARMADIK FEJEZET.
Dobbin kapitány baráti szolgálata.

Van valami titokzatos, valami csodával határos a 
barátság erejében, a melynek behatása alatt a máskülön
ben renyhe ember tevékenynyé válik, a félénk bátorrá, a 
széles megfontolttá. Mint a hogy Alexis, a médium, dók-
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tor Elliotson érintésére olvasni kezd a keze fejével, lát 
mérföldnyi távolságból, belelát a jövőbe, s más ily cso
dákat hajt végre, a mire különben rendes állapotban kép
telen lenne, ugyanúgy a barátság hatása alatt a félénk 
ember nekibátorodik; a lobbanékony megbékül. Viszont 
mi is az oka annak, hogy az ügyvéd a maga pörös dolgát 
valamelyik kartársára bízza, az orvos pedig a vetélytár- 
sát hívatja el inkább, ha magának valami baja van, a he
lyett, hogy a tükörből maga nézné meg a nyelvét, vagy 
maga írná meg a rendelvényt a saját íróasztalán? Mind
ezt reábízom a szellemes olvasóra, a ki jól tudja, milyen 
hiszékenyek és egyben milyen hitetlenek vagyunk; mily 
engedékenyek és milyen makacsok, milyen szilárdak, ha 
másokról van szó s magunkra nézve milyen félénkek. — 
Elég az hozzá, hogy Dobbin Vilmos kapitány, a ki olyan 
engedékeny volt máskülönben, hogy ha a szülei egyszer 
ráparancsoltak volna, hogy most tüstént menjen le a 
konyhába és kérje meg a szakácsnőt, hát tán bizony 
megteszi; s a ki a maga érdekeinek szolgálatában tán az 
utcza másik felére se ment volna át; ez a Dobbin most 
aczélszilárdsággal és lankadatlan tevékenységgel járt ki 
mindent a György házassága érdekében.

Mialatt azok ketten a maguk újonnan fölvirradt, pi
ruló boldogságát élvezték Brightonben, Dobbin otthon 
maradt, mint György meghatalmazottja arra nézve, hogy 
a házasság minden üzleti kérdését ő intézze el. Ehhez 
hozzátartozott mindenekelőtt az, hogy Sedleyékhez ellá
togasson és az öreg urat jó hangulatban tartsa; továbbá, 
hogy Józsit közelebb hozza sógorához azzal a czélzattal, 
hogy Józsi kitűnő jövedelmű állása mint engesztelő gon
dolat álljon az öreg Osborne előtt; és végre, hogy ennek 
magának lehetőleg kíméletesen adja tudtára György 
visszavonhatatlan tettét.

Mielőtt azonban Dobbin egyenesen a családfővel 
szállt volna szembe, azt gondolta, jobb lesz, ha előbb ta
lajt hódit a család többi tagjainál; akkor aztán, ha már a 
hölgyek az ő pártján vannak, együtt ostromolhatják meg 
az apát. Biztosan számított arra, hogy a leányok lelkűk 
mélyén nem lehetnek igazán ellene a dolognak. Nincs 
olyan nő, a kinek, ha őszintén beszél, ne tetszenék a re-

17*
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gényes házasság. Lesz talán egy nagyobbmérvü sírás, 
de aztán megbékülnek. így legjobb lesz, ha ezek tudják 
meg először György házasságát, azért tehát Macchiavel- 
lire méltó ravasz tervet főzött ki arra nézve, hogyan adja 
tudtára a hírt az Osborne kisasszonynak.

Csak egy kicsit kellett Dobbin Vilmosnak tudako
zódnia az édes anyjánál arra nézve, milyen ebédekre, 
bálokra van híva a következő hetekben, hogy könnyen 
kieszelhesse, hova kellene anyját elkísérnie, hogy az Os- 
borne-leányokkal találkozzék. Sikerült is a találkozás, és 
noha Dobbin ki nem állhatta a bálokat, „rout“-okat, mint 
a hogy’, fájdalom, sok okos ember érez hasonlóképpen, 
mégis lebilincselöleg udvarias volt az Osborne-leányok 
•iránt; tánczolt velük, több ízben is mind a kettővel, s 
végre pedig odáig merészkedett, hogy azt is megkérdezte 
Johannától, szabadna-e neki holnap délelőtt, lehetőleg 
korán, tiszteletét tennie, mert igen fontos beszélni valója 
volna.

Mitől rezzent össze Johanna e perczben? Mi kény
szerítette arra, hogy először Dobbin kapitányra nézzen, 
azután meg a saját czipője orrára s hogy olyanformán 
tegyen, mintha egyenesen oda akarna ájulni Dobbin kar
jaiba; a mi csak azon múlt, hogy a kapitány még éppen 
jókor taposott véletlenül Johanna lábára, hogy ez magá
hoz térjen. Miért izgatta fel Dobbin kérdése ennyire? Ez 
mind titok. Csak az bizonyos, hogy mikor a látogató 
másnap délelőtt csakugyan megjelent, Mária nem volt a 
szalonban a nővérével, Wirt kisasszony pedig kiment, 
hogy Máriát behívja és Johanna ilyenformán egyedül 
maradt a kapitánynyal.

Nagy csend volt. Az Iphigenia feláldozását ábrázoló 
óra ketyegése ott a kandallón szinte vakmerőén hangos
nak tetszett e perczben.

— Milyen szép bál volt a tegnapi, — szólalt meg 
végre Johanna bátorítólag. — És ön mennyit haladt a 
tánczban, kapitány úr. Azóta bizonyára tanította valaki, 
— tette hozzá hamiskásan.

— Óh, csak látná, mikor az őrnagynéval az irlandi 
„perdülős"-t járom! Meg a „toppanós“-t. De önnel, Os-
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borne kisasszony, mindenki jól tánczolhat; mert ön ki
tűnő tánczosnő.

— Szép asszony az örnagyné és fiatal? — érdeklő
dött a leány. — Óh, milyen nehéz lehet katonatiszt fele
ségének lenni! Csodálom, hogy még van kedvük a táncz- 
hoz ilyen háborús időkben. És sok nős tiszt van az önök 
ezredében, kapitány?

— Egy kicsit nagyon is nyílt kártyával játszik, — 
mondta Wirt kisasszony, de ezt a megjegyzést azért nem 
hallották meg ottbenn, mert hiszen csak az ajtórepedésen 
keresztül suttogta.

— Az egyik éppen most házasodott meg, — felelt 
Dobbin, egyenesen rátérve a dologra. — Nagyon régi 
vonzalom volt már és a fiatal pár most olyan szegény, 
mint a templom egere.

— Óh, milyen szép, milyen regényes! — kiáltott Jo
hanna. mikor a kapitány a régi vonzalomról meg a sze
génységről beszélt.

— A legszebb, legdélczegebb, legbátrabb tiszt az 
ezredünkben És milyen kedves, szép felesége van. 
Mennyire szeretné ön is. Mennyire fogja szeretni, ha 
majd megismeri! — A fiatal hölgy meg volt győződve, 
hegy a nagy pillanat elérkezett és hogy a kapitány száz
féleképp nyilvánuló nagy izgatottságát mind e fontos 
perez okozza, azt is, a mint az arcza folyton változik; az
tán a mint dobol a szőnyegen nagy lábávaii és azt, hogy a 
kabátja gombjait úgy megkínozza. Osborne Johanna azt 
gondolta, hogy majd ha magához tér egy kicsit, akkor 
majd elmond mindent, a mi a szívét nyomja. Az óra, 
melynek oltárán az áldozatra szánt Iphigenia feküdt, 
valami előzetes ziháló, hörgő hang után a tizenkettőt 
kezdte verni, de a leánynak úgy tetszett, mintha egy álló 
óráig tartana, míg elüti.

— De hát én nem azért jöttem, hogy a házasságról 
beszéljek — azaz — igen, egy házasságról, — azaz — 
nem — úgy értem, hogy — édes jó Osborne kisasszony, 
én Györgyről akarok önnel beszélni.

— Hogyan? Györgyről? — kérdezte szegény Jo
hanna olyan leesett állal, hogy Mária és Wirt kisasszony 
alig tudták, hová legyenek a nevetéstől ott az ajtó túlsó
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oldalán; és még ez a szegény, elhagyatott Dobbin is 
majdnem elmosolyodott, mert azt nem állíthatnánk, mint
ha ne tudta volna egyáltalán, hogy ál'i'na'k a dolgok, 
hisz György elégszer mondta neki: — Ugyan Vilmos, 
az Isten áldjon meg, vedd el az öregebbiket. Tudom, 
hogy szíves örömest hozzád menne.

— Róla. Györgyről! — szólt aztán neki fohász
kodva. — Tudom, hogy György és Osborne úr közt va
lami viszály volt; de én nagyon óhajtanám, hogy ez el
simuljon, hiszen annyira szeretem Györgyöt, igazán, 
mintha testvérem volna. Ezredünk külföldre megy. A há
borúban, ki tudja, mi történhetik; legalább váljanak el 
békében.

— Nem volt köztük komolyabb viszály, kapitány 
úr, csak egy kis szokott jelenet. Papa csak javát akarta 
Györgynek s ha visszajön, a mit mindennap várunk, 
papa is, és az a kedves jó Rhoda is készek mindent el
feledni. Óh, a nők nagyon is készek a bocsánatra, kapi
tány úr!

— Olyan angyal, mint ön, tudom, hogy kész rá. S 
nincs is annak a férfinak mentsége, a ki nőnek szerez 
önkényesen fájdalmat. Mit érezne ön, ha egy férfi hűtlen 
lenne önhöz?

— Belehalnék; vagy kiugornám az ablakon; — 
vagy mérget vennék be; — vagy talán meghalnék las
san, bánatomban, — felelt a leány, pedig már egy-két 
szívügyön keresztül ment a halálnak leghalványabb 
gondolata nélkül.

— Es van ilyen érző szívű nő több is. Egy szegény 
leányról beszélek, a ki gyermekkora óta szerette és a 
kit úgy neveltek, hogy az gondolni sem tudott másra 
Györgyön kívül. Sedley kisasszonyról beszélek. Sze
génységében sem panaszkodik; ha a szive megszakad is, 
de tökéletes marad. Édes Osborne kisasszony, tudná az 
ön nemes lelke Györgyöt hibáztatni azért, hogy egy ilyen 
leányhoz hű maradt? Vagy a saját lelkiismeretétöl nyer
hetne-e bocsánatot, ha elhagyná? Legyen barátsággal a 
szegény gyermek iránt; az is mindig szerette önt és én... 
Györgytől jövök; az ö kérését hozom; az ő izenetét, hogy
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most, mikor be akarja váltani Emiliána'k tett ígéretét, leg
alább ön legyen a pártján.

Ha Dobbin kapitányt egyszer igazán hatalmába 
kerítette valami erős felindulás, vége volt akkor az aka
dozásnak. A tűz egészen elragadta és ennek folytán csak 
természetes volt, hogy ékesszólása a hallgatót se hagyja 
érintetlenül.

— Igazán, — kezdte Johanna, — megvallom, hogy 
ez — ez nagyon — legalább is meglepő; — különös; — 
igazán fájdalmas hír. Mit fog mondani a papa? Hogy 
György visszautasítson olyan fejedelmi életet, mint a 
milyent elnyerhetne; — de mindenesetre önben hatal
mas szószólóra talált. — Itt elhallgatott, aztán így foly
tatta: — Szegény Sedley kisasszonyt nagyon sajnálom; 
mi mindig jók voltunk hozzá; mindig. De papa sohasem 
fog beleegyezni. Györgynek le kell mondani róla, ked
ves kapitány úr. Okvetlenül.

— Éppen akkor kellene a férfinak a nőt elhagynia, 
a kit szeret, mikor ezt amúgy is szerencsétlenség érte? 
— szólt Dobbin, odanyújtva kezét a leánynak. — Édes 
Osborne kisasszony, öntől hallok ilyen tanácsot? Mit 
gondol, lemondana-e önről egy férfi azért, ha véletlenül 
elszegényednék?

Ez az ügyesen föltett kérdés csakugyan megindí
totta Johannát. — Nem tudom, szabad volna-e nekünk 
szegény leányoknak hinnünk mindazt, a mit önök férfiak 
mondanak. Hiszékenyek vagyunk s maguk könnyen rá
szednek bennünket, — fejezte be Johanna és Dobbin 
tagadhatatlan szorítást érzett az odanyújtott kezén.

Egy kicsrit megrettenve ejtette le a leány kezét. — 
Rászedjük! Nem, édes Osborne kisasszony; nem minden 
férfi ilyen. György se; — vagy ön lenne az, a ki most 
azt tanácsolná neki, hogy hütelen legyen?

Szegény Johanna, mit felelhetett volna erre a maga 
sajátos életnézeteivel! — Nos, ha ön nem akar is rászedni 
valakit, de az bizonyos, hogy nagyon regényes gondol- 
kozású — mondta aztán, a mire Dobbin Vilmos semmit 
sem felelt.

S mikor aztán azt gondolta, hogy hallgatója eléggé 
elő van készítve, akkor hirtelen kivágta, hogy; — Most
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már különben nem is hagyhatná el többé, mert hiszen* 
megesküdtek. — Aztán elmondta az előzményeket, 
hogyan 'haldoklóit lassan a szegény leányka, míg azt 
hitte, hogy Györgyöt sohasem látja többé; — aztán az 
öreg Sedleyt, a ki megtagadta a beleegyezését, úgyhogy 
az esküvőt a nélkül kellett megtartani; — Józsefet és 
pompás négylovas fogatát s végre Györgynek azt a re
ményét, hogy gyöngédlelkű szerető nővérei fogják az 
útját egyengetni az atyjával való 'kibékülés felé.

Aztán még csak arra kért Dobbin engedélyt (és 
bizony könnyen kapta meg), hogy ismét eljöhessen, s 
ekkor, biztosan számítva arra, hogy a másik két hölgy 
amúgy is mindent tudni fog öt perez múlva, a kapitány 
búcsúzott és elment.

Alig ért le az utczára, mikor a berohanó Mária meg 
Wirt kisasszony már tudtak mindent és a leányok be
csületére legyen mondva, nem tudtak a híren valami 
nagyon fölháborodni. Van valami az ilyen megszökéshez 
hasontó regényes házasságokban, a minek folytán alig 
akad nő, a ki komolyan rosszalja és Emilia szinte emel
kedni kezdett a becsülésükben. Miközben izgatottan be
szélgettek, hogy de hát majd a papa mit szól hozzá, lenn 
az utczaajtón erős kopogtatás hangzott. Jaj, talán már jön 
is. De nem, nem az jött, hanem Bullock Frigyes, hogy 
megállapodásuk szerint a virágkiállításra vigye őket.

Képzelhető, 'hogy előtte sem tartották a hírt sokáig 
titokban. De mikor neki mondták el, a fiatal ember ar- 
czán egészen más kifejezés jelent meg, mint a milyent 
az ellágyult ámulat csalt a két leány arczára az imént. 
Hja, Bullock úr pénzember volt és egy jónevü 'bankház 
beltagja s azért e hírre szíve ujjongó örömmel kezdett 
dobogni; apró szeme pedig fölragyogva tekintett az ő 
Máriájára, a mint arra gondolt, hogy e szerencsés fordu
lat folytán Mária harminczezer font sterlinggel lett neki 
drágább.

Sőt még a másik leányt is érdeklődéssel nézte. — 
Teringettét, Johanna, — mondta neki; — a maga tavalyi 
udvarlója is veri ám most majd a fejét a falba, hogy 
úgy eloldalgc^ maga mellől. Hisz most már maga jófor
mán ötveneze» fontos vagyont képvisel.
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A két leánynak eddig ez a szempont nem jutott 
eszébe, de Frigyes oly szellemesen és finoman évödött 
velük a meggyarapodott hozományuk miatt, hogy még 
aznap elkezdtek ök is emelkedni a maguk szemében, 
mialatt ebédre hazakocsiztak. És könyörgöm, ne bélye
gezzék ezt az önzést természetellenesnek. Csak ma reg
gel történt, hogy e sorok írója, az omnibusz tetejéről le- 
tekitnve, (míg lovakat váltottak) három apró gyereket lá
tott az utczán egy kis pocsolya mellett játszani, nagyon 
piszkosan, nagyon békésen és boldogan. Nemsokára egy 
negyedik csatlakozott hozzájuk. — Polly — szól az 
egyikhez — a testvérednek van egy pennyje. — A mire a 
három gyerek azonnal fölkelt, és rohant udvarolni Peggy- 
nek. Mikor pedig az omnibusz megindult, láttam Peggyt, 
a mint büszkén ment (nyomában a gyerekek csoportja) 
a pennyjével a sarkon ülő kofa czukros sátra felé.

HUSZONNEGYEDIK FEJEZET,
melyben Osborne ur előveszi a családi bibliát.

Mikor Dobbin a leányokat ily módon már értesí
tette, akkor következett reá nézve a dolog legnehezebb 
része: az öreg úrnál való látogatás. Egy pillanatra az is 
megfordúlt a fejében, nem hagyhatná-e rá a leá
nyokra az atyjuk értesítését, hiszen bizonyára amúgy 
sem állna meg bennük a titok; de aztán arra gondolt, 
hogy Györgynek megígérte a tudósítást arra nézve, 
hogyan fogadta atyja a hírt. Azért rögtön útnak eredt a 
City felé s a mint a saját atyjának az üzlethelyiségei, 
irodája előtt ment el, gondolt egyet, betért oda s onnan 
küldött egy rövid levelet Osborne úrnak, kérve, hogy 
szabad lenne-e fölmennie hozzá egy félórára, mert 
György ügyei felől óhajtana vele beszélni. A válasz 
csakhamar megjött, hogy Osborne igen fog örülni, ha a 
kapitány úrhoz szerencséje lehet akár azonnal.

Szegény Dobbin ment tehát, de igen nehéz szívvel, 
szinte görnyedve a bűntudattól, mert tudta, hogy viharos 
jelenetnek megy elébe. Még az is csak jobban kihozta
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a sodrából, mikor Chopper, a pénztáros, hamisan hunyor- 
gatva bókdösött a füle mögül levett tollszárral a főnöke 
ajtaja felé, ezt súgva: — Csák tessék! Nem lesz sok baj 
az öreg úrral. Simán fog menni minden!

Belépett tehát. Osborne is ritka melegséggel fo
gadta. — Nagyon örülök, édes fiam, hogy lathatom, — 
mondta üdvözletül és barátságosan rázta meg a kapitány 
kezét, a ki pedig szegény, tisztábban látta maga előtt, 
mint valaha, hogy bizony hibás ö ebben a dologban, vagy 
tán nem ö bírta rá Györgyöt, hogy Emíliához visszatér
jen? És most ez a szegény öreg ember bizalommal, ba
rátsággal fogadja, mosolyog rá, a vállára vereget és Dob
bin fiamnak nevezi. Hát már hogyne eresztette volna a 
fejét búnak?

De hát hogyne fogadta volna, mikor biztosra vette, 
hogy Dobbin csakis azért jöhet, mert György bocsánat
kérését hozza. Chopperrel most is épp erről beszéltek, 
mikor Dobbm odaküldött. Meg voltak győződve, hogy 
Györgytől jön küldetésben. Napok óta várták már ezt a 
hírt. Osborne hányszor elmondta a pénztárosának, mialatt 
ott állt előtte, a pénzét csörgetve zsebébe mélyesztett 
kezével: — Tudja, Chopper, olyan lakodalmat csapunk, 
a milyent még nem látott London! — Most hasonló állás
ban nézett szembe Dobbinnal s az igazat megvallva, még 
azt is gondolta; — Kapitánynak igazán félszeg ember ez 
a Dobbin. Csodálom, hogy Györgytől nem ragadt rá egy 
kis ügyesség.

Dobbin végre két kézre fogta a bátorságát és így 
kezdte: — Igen komoly híreket hoztam, uram. A jövő 
héten Belgiumba megy az ezred. S haza sem jövünk, 
mielőtt vége lenne az ütközetnek, a mely végzetes lehet 
akármelyikünkre nézve.

Osborne komolyan nézett maga elé. — Meg vagyok 
győződve, hogy az én f------ hogy az ezred teljesíteni
fogja kötelességét.

— A francziák igen erősen állnak, uram. Az oroszok- 
és osztrákoknak nagy nehézségébe fog kerülni, míg a 
csapataikat odaszállíthatják. így az első ütközetben ne
künk kell kiáltanunk és Boney bizonyára megteszi a ma
gáért arra nézve, hogy melegünk legyen.



HIÚSÁG VÁSÁRA 267

— Mit akar ezzel mondani? Csak nem gondolja, 
hogy egyetlen egy brit is megijedjen egy rongyos fran- 
cziától?

— Csak azt, uram, hogy mielőtt belemennénk a 
vészbe, a mely ott mindnyájunkra vár — talán — talán, 
hogy ön és György — kezet szoríthatnának előbb. Ha 
Györgynek vállami baja esnék, ön sohasem 'bocsáthatná 
meg magának, hogy haragban váltak el.

S a mint szegény Dobbin eddig jutott a beszédben, 
érezte, hogy mélyen elpirul, mert áruláson kapta ma
gát. Hiszen lám, az ő közbenjárása nélkül apa és fiú 
most nem lennének haragban. Miért ne lehetett volna 
György házasságát elhalasztani? György mindenesetre 
el tudott volna válni Emíliától halálos kínszenvedés nél
kül is. És ki tudja, talán végre Emilia is csak túlélte 
volna a válást. És ő volt az, a ki sürgette. Mert annyira 
szerette azt a leányt, hogy nem bírta boldogtalannak 
látni; vagy mert a maga szenvedése volt oly nagy e 
bizonytalan helyzetben, hogy annak akart véget vetni, 
mint a hogy’ az ember sietteti a halál után a temetést, 
vagy ha el kell válnia valakitől, a kit szeret, nincs nyugta, 
míg el nem búcsúzott.

— Maga nagyon jó fiú, Vilmos, — szólt az öreg Os
borne ellágyult hangon — és igaza van, nem szabad ha
raggal elválnunk. De nézzen ide. Mindent megtettem 
Györgyért, a mit egy apa csak tehet. Sokkal több pénzt 
kapott tőlem, mint ön az atyjától valaha. Dolgoztam érte 
s nem bántam, ha a pénzemen uraskodott. Kérdezze meg 
Choppert, vagy magát Györgyöt. Akár a cityt. És most 
azt kérem tőle, hogy kössön olyan házasságot, a melyre 
akármilyen föúr szívesen ráállna; az első, az egyetlen 
dolog, a mit valaha kértem tőle. És megtagadja. Pedig 
csak javát akarom. Azért dolgoztam születése óta, mint 
a rabszolga. Engem nem mondhat önzőnek senki. Jöjjön 
hát vissza; én kezet nyújtok. Most már a házasságról 
persze a háború előtt szó sem lehet; de hát legalább bé- 
küljön ki; értsék meg egymást Swartz kisaszszonynyal, 
s aztán is megtörténhetik, ha majd visszajön, mint ezre
des. Mert ezredes lesz, azt fogadom; ha pénz megveheti 
ezt neki, meglesz, örülök rajta, hogy maga észretérí-
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tette, édes fiam. Tudom, hogy maga volt. Maga húzta 
még ki mindig a bajból. Hadd jöjjön. Nem leszek kemény. 
Jöjjenek el ma mindketten ebédre. A régi hely; a régi idő. 
özczímer lesz; faggatást, szemrehányást nem hallanak 
tőlem.

A dicséret is, a bizalom is csak arra volt jó, hogy 
szegény Dobbin szívét egyre jobban megfájditsa. Men
nél tovább tartott a beszélgetés, annál bűnösebbnek 
érezte magát.

— Uram, — kezdte a kétségbeesés elszántságával,
— attól félek, hogy ön csalódik. György sokkal neme
sebb ember, semhogy valaha is pénzért nősüljön. Az a 
fenyegetés, hogy ön engedetlensége esetére kitagadná, 
csak a daczot keltené föl benne.

— De, édes barátom, — felelt az öreg úr kétségbe
ejtő jókedvvel, — azt csak tán nem nevezi ön fenyege
tésnek, ha valakinek nyolcz-tízezer font sterling évi jö
vedelmet ígérnek? Teringettét, ha Swartz kisasszony 
reám vetne szemet, én állok elébe; én nem vagyok a szí
nekben olyan válogatós; — fejezte be az öreg úr hozzá
értő kacsintással és durva kaczajjal.

— ön azonban megfeledkezik Osborne kapitány
nak egy régebbi lekötöttségéről, — felelt a követ ko
molyan.

— Miféle lekötöttség? Mi az ördögre czéloz maga?
— kiáltott Osborne, rögtön haragba jőve, a mint a való
ság első gondolata föltámadt a lelkében. — Csak nem 
képzeli tán Györgyöt olyan ostoba szamárnak, hogy egy 
koldús leányával fönn akarja tartani a gyermekkori mát- 
kaságot? Hogyisne! Persze! Ha megteszi, akkor tőlem 
akár utczaseprő is lehet. Hisz mindig a lány volt az, a ki 
a nyakába kötötte magát Györgynek; igen, a leány járt 
utána tulajdonképp és most bizonyosan még az apja, az 
a ravasz vén róka is sarkalta. i

— Sedley úr mindig nagyon jó barátja volt önnek,
— szólt közbe Dobbin, szinte örvendve, hogy valami 
ok került a haragra. — Volt idő, a mikor szebb neveket 
is talált számára. A dolgot ön csinálta. Györgynek pedig 
nem volt joga arra, hogy játékot űzzön egy leányka 
szívével.
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— Játékot űzzön a szívével! — üvöltött föl most 
Osborne. — Óh, nini, szóról-szóra ugyanígy mondta 
György is. Ohó, úgy látszik, maguk egy követ fújnak. 
Mi több, talán éppen maga bujtotta föl ellenem? Maga 
akar engem koldúsokkal való atyafiságba keverni? Kö
szönöm alássan, kapitány úr! Hogy György feleségül 
vegye? Hehe! Ugyan minek? Jót állok érte, hogy utána 
szaladna az a leány a pap áldása nélkül is!

— Osborne úr! — mennydörgőit a kapitány, föl
pattanva a helyéből, — az én jelenlétemben senki ne pró
bálja azt a hölgyet megsérteni; önnek pedig kevésbbé 
szabad, mint bárki másnak.

— óh, talán majd párbajra is hí a kapitány úr, mi? 
Hadd csöngessek a pisztolyokért! Ügy-e, György küldte 
önt azért, hogy az atyját megbánthassa az ön segítségé
vel, — kiáltott Osborne, megrántva a csengettyű-zsinórt.

— Osborne úr, ön az, a ki megbántotta a legneme
sebb lelkű hölgyet a világon. Pedig jó lesz, ha megkíméli 
az ilyentől, uram, mivel az a hölgy az ön fiának a fele
sége.

S érezve, hogy többet úgy sem mondhat, Dobbin 
lassan kiment a szobából, mialatt Osborne vadul tekin
tett utána. Az egyik írnok bement a csengettyű hangjára 
és a kapitány még alig ért ki az udvarból, mikor Chopper 
úr lélekszakadva rohant utána kalap nélkül.

— Üristen, mi történt? A gazdám magánkívül hever 
a földön. Mit csinált György úr?

— Feleségül vette Sedley kisasszonyt öt nappal ez
előtt. £n voltam a násznagya; önnek meg, Chopper úr, 
a szószólójának kell lennie.

— Ha így áll a dolog, ez nagy baj. Az atyja sohase 
fog neki megbocsátani.

Dobbin még csak arra kérte Choppert, hogy időn
ként küldjön neki hírt pár szóban arról, hogy’ állanak itt 
a dolgok, azzal aztán eltávozott búnak eredt fejjel.

Mikor az Osborne-család lement ebédelni, atyjukat 
már ott találták az asztalion ülve, de olyan megkövese
dett komorságú arczczal, hogy senki se mert szólni. A 
hölgyek is, a fiatal Bullock is sejtették, hogy Osborne úr 
már mindent tud és a fiatal ember nem mert hangosan
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beszélni, csak végtelenül figyelmes volt Máriához, a ki
nek a szomszédja volt, és Johannához is, a ki atyjával 
szemközt ült az asztal túlsó végén.

Wirt kisasszony egymaga ült a jegyespárral szem
ben levő oldalon, noha a György terítéke ma is ott volt 
szokás szerint, közte és Johanna között, várva a kódorgó 
fiú visszatértét. Ebéd alatt semmi sem zavarta a csendet, 
kivéve Frigyes úr suttogásait s az ezüst és porczellán 
csörömpölését. A szolgák mélységes, komor csendben 
működtek, hiszen különben is, nincs az a temetésren
dező, a ki gyászosabb méltósággal tenné a kötelességét, 
mint az Osborneék személyzete tette. Az öreg Osborne 
is néma csendben szelte föl az őzgerinczet, de a mit a 
maga tányérjára vett, azt alig érintette; hanem inni annál 
többet ivott, hogy alig győzték töltögetni a poharát.

Egyszerre csak, az ebéd végén szeme oda tévedt 
a György terítékére és odamutatott rá balkezével. 
Leányai rá meredtek, nem értették, vagy nem akarták 
érteni a jelt. A cselédek sem értették eleinte. Végre az 
öreg rájo'k rikoltott: — Vidd el azt a tányért. — Aztán 
valami szitkot dörmögve, kirúgta maga alól a széket és 
bement a dolgozószobájába. Az a szoba, melyet dolgozó
szobájának neveztek, s mely egyedül az ő számára volt 
fenntartva, az ebédlő mögött volt. Itt szokott ülni vasár
naponként, ha néha éppen nem akart templomba menni; 
ott ült az öblös, vörös bőrkarszékben, az újságot olvasva. 
A falak mentén több fényezett könyvszekrény állott; a 
legáltalánosabban ismert munkák mind ott voltak a pol- 
czokon nehéz aranyozásé bőrkötésben. Itt volt az Év
könyv, az Urak Lapja, aztán Blais Szentbeszédei, meg 
Hume és Smollet. Osborne úr ugyan évek hosszat soha 
le nem vett egyetlen egyet sem a polczról, de azért 
jaj lett volna annak a családtagnak, a ki egyhez is 
hozzá mert volna nyúlni. Csak néha, mikor kivé
telkép nem voltak vendégek ebédre vasárnap, olyan
kor vette le Osborne úr a nagy, vörösbörbe kötött 
családi bibliát és imádságos könyvet a sarokból, a hol a 
Főúri Családok czímű könyv mellett állott. Erre aztán 
összecsöngették az egész cselédséget és Osborne vastag, 
fontoskodó hangon olvasott föl nékik a szentirásból. A



HIÚSÁG VAS AR A 271

dolgozószobának nevezett szentélyt se családtag, se cse
léd soha sem lépte át rettegés nélkül. A gazda itt nézte 
át a kulcsúmé számadásait és a pinczemester boros 
könyveit. Innen ki tudott látni a kavicsos udvaron ke
resztül az istállóig és a kocsist onnan kiáltotta ide az 
ablak alá, ha le akarta hordani. A nevelönő ide jött be 
évenként négyszer, hogy a fizetését fölvegye és a leá
nyai, hogy az évnegyedre szóló zsebpénzt megkapják. 
Györgyöt gyerekkorában itt, ebben a szobában verte 
meg korbácscsal sokszor, míg a szegény anya csaknem 
rosszul lett ott a lépcsőn ülve, míg az ostor ütéseit hal
lotta. Alig volt eset arra valaha is, hogy a gyerek sírt 
volna a verés alatt, s a szegény anya csak titokban 
ölelte, csókolta a fiát, mikor kijött onnan a szobából és 
titokban adott neki pénzt, hogy a szenvedésért megvi
gasztalja.

A kandalló fölött ott függött az a kép, a melyet Os- 
borne-né halála után az ö szobájából hoztak át. György, 
mint kis fiú, pony-lovon ülve; Johanna mellette állt; 
virágot nyújtva föl neki, míg a kisebbik leányt anyja 
vezette kézenfogva. Valamennyien igen rózsás arczczal, 
és igen piros, igen széthúzott szájjal, a családi képek 
megkövült mosolygásával. Az anya most már a temető
ben nyugodott, régen elfeledve, a testvéreknek széthúzó, 
külön érdekeik voltak, s noha egy családhoz tartoztak, 
szinte idegenek voltak egymásra nézve.

Oh, milyen gúny rejlik ilyen pompázó csoport ké
pében vagy húsz év múlva, mikor az érzelem csupa ko
médiának és mosolygó hazugságnak látszik, az ártatlan
ság pedig oly öntudatosnak és önteltnek. A családi kép 
helyét ma már Osborne életnagyságu képe foglalta el, 
mely a karszékben ábrázolta, ellőtte ott volt az ezüst 
tintatartó.

Mikor most az öreg Osborne bement ebbe a szo
bába, az ebédlőben maradottak halkan, de mégis élén
ken kezdtek beszélni egy ideig, de aztán jobbnak látták 
fölmenni a szalonba, a hova Bullock úr is rögtön utánuk 
ment csikorgó czipöjében. Nem volt bátorsága, hogy 
ott maradjon az ebédlőben borozgatni egyedül, Osborne 
úr tőszomszédságában.
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Egy órával naplemente után, mikor a pinczemester 

még mindig nem hallott csengetést, oda merészkedett 
a dolgozószoba ajtajához, kopogott, aztán viaszgyertyá
kat meg teát vitt be urának. Ez ott ült még karosszéké
ben, erősen színlelve az újságolvasást; — hagyta, hogy 
a szolga letegyen mindent az asztalra; de mikor aztán 
kiment a szobából, Osborne fölkelt s bezárta az ajtót. 
Ettől fogva mindenki bizonyosra vehette, hogy valami 
nagy dolog van készülőben, még pedig olyan, a mi 
György úrral kapcsolatos.

A nagy, fényes mahagóni-íróasztalban volt egy 
fiók, a melyben Osborne csupán a fiára vonatkozó ira
tokat tartotta; ott voltak a kis Gyuri irkái, rajzai, rajtuk 
a maga aláírása meg a tanítóé; első levelei nagy kerek 
betűkkel írva, a melyekben a papának és mamának sok 
csókot küld és egy tortát kér tőlük. A kedves jó kereszt
papa, Sedley bácsi sokszor előfordúlt e levelekben, de 
Osbornet a düh elvakultsága most szitkokra fakasztotta, 
ahányszor erre a névre bukkant. — Átnézte a vörös zsi
neggel csomóba kötött iratokat mind. „Gyuritól. 18 . . 
április 23-án. — öt shillinget kér. Válasz ment: április 
25-én. — Gyuritól, pony-ló vételét kérelmezi. 18 . . októ
ber 13.“ — És így tovább. Aztán jöttek a számlák. Az 
igazgatóé, a szabóé; — majd a bankutalványok szelvé
nyei; aztán az újságok, a kinevezésekkel. — Itt egy ostor, 
amott egy kis mellkép a fiú hajával, melyet szegény 
édes anyja szokott viselni.

Ez emlékeket nézegetve s rajtok merengve, több 
órát töltött a szerencsétlen öreg. Legédesebb hiúságai, 
legdrágább becsvágyai mind itt voltak együtt. Milyen 
büszke volt erre a fiúra. Nem volt annál szebb gyerek az 
egész városban. Mindenki azt mondta, hogy egy főúr fia 
is lehetne. A füvészkertben egyszer egy királyi herczegnő 
is megcsókolta a gyönyörű gyermeket és megkérdezte, 
kinek a fia. Akadna-e párja a Cityben? Neveltethette 
volna jobban egy herczeg? — A mit pénzen megszerez
hetni, mindene megvolt. — A záróünnepélyek napján 
az apa négylovas hintón hajtatott az iskolába és újdo
natúj fényes ezüst shillingeket szórt szét marokszámra a 
fiúk között. Mielőtt még, mint katona, Kanadába ment
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György, az apja olyan vacsorát adott a tiszteknek, hogy 
a yorki herczeget is meghívhatta volna rá. Mit tagadott 
meg tőle valaha? Azok a kifizetett számlák eléggé bizo
nyították, hogy semmit. Kevés tábornoknak volt olyan 
lova, mint Györgynek,

Száz meg száz alakban látta maga előtt a fiát: — 
ebéd után, mikor büszkén, akár csak egy lord, ment oda 
atyjához az asztaifőre s kiitta poharát, s letette az asz
talra; látta, mint fiatal sihedert, mikor kis pony-lován 
egy vadászszal is lépést tudott tartani és fényesen át
ugratta az árkot. Hát mikor a régens-herczegnek bemu
tatták, mint fiatal hadnagyot és mindenki bevallotta, 
hogy délczegebb fiú az arisztokrata-negyedből sem 
került ki. És ez a fiú most kijátszsza, tönkre teszi az atyja 
minden reményét, beleházasodik egy bukott, koldús- 
családba! Oh, micsoda megaláztatás volt az, a mi ezt 
a pénzgőggel telt lelkű embert sújtotta!

Va'llamennyi írást 'kiszedett a fiókból, egyiket-mási- 
kat nagy szomorúsággal latolgatta, a milyennel a nyomo
rultak gondolnak vissza boldogabb időkre, aztán mind
nyáját beletette egy irattartó dobozba'; azt bekötötte és 
bepecsételte gondosan. Aztán levette a polczról a családi 
bibliát; — ezt a pompás nagy könyvet, a melyet elég rit
kán nyitogattak arra, hogy a gazdag aranyozás újdonat
úján csillogjon rajta. A czimkép azt ábrázolta, mikor Ab- 
rahám föláldozza Izsákot. Az első üres lapon pedig szo
kás szerint a család életének legfontosabb eseményei vol
taik fölírva. Osborne jó, nagy, folyékony kereskedős írá
sával volt följegyezve a házasságuk napja, és a gyerme
keik születéséé. Először jött Johanna, aztán Osborne 
Sedley György, és utoljára Mária Francziska. Most aztán 
Osborne tollat fogott és gondosan, lassan kitörölte a 
könyvből György nevét. Mikor a törlés teljesen megszá
radt, fölvette a könyvet és visszatette ismét a polczra. 
Majd egy másik fiókot húzott ki; azt, a melyikben a sa
ját személyes iratait tartotta. Egy nagy, pecsétes papi
rost vett ki; az egyik szélét odatartotta a gyertya láng
jába s mikor már föllobbant, a kandalló rácsába dobta, s 
várta, míg elhamvadt egészen s nem maradt egy szikra 
sem. Végrendelete volt. Ekkor levelet írt és csen-

Thackeray: Hiúság vására. I. II
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getett az inasnak, azt parancsolva, hogy majd reggel 
vigye azt el. — Csak most vette észre, hogy hiszen reg
gel volt már s a mint fölment a hálószobájába, az egész 
ház csillogott már a napfénytől; a madarak pedig vígan 
csattogtak a Russel-Square zöld bokrai között.

Mivel Dobbin kapitány azon volt, hogy az Osborne 
családhoz tartozók közül minél többel álthasson jó lábon 
György érdekében; s mivel végig gondolta a jó ebédek
nek és jó boroknak az emberi kedélyre való hatását: 
elküldött egy végtelenül lekötelezőén megfogalmazott 
meghívást Chopper Tamás pénztáros úrnak, arra kérve 
ezt, hogy szerencséltesse holnap ebédre a tiszti kaszinó
ban. A levél még ott érte a pénztárost a Cityben, s így 
rögtön el is küldte a szépen letisztázott választ, jelezve, 
hogy „a rendkívül megtisztelő meghívást a legnagyobb 
örömmel és hálával fogadja el és pontosan a kitűzött 
időben fogja tiszteletét tenni." A kapitány levelét és a 
maga válaszának fogalmazványát a pénztáros még aznap 
este megmutatta ott künn a külvárosi lakásban feleségé
nek és leányainak, miiért is aznap teánál az egész 
család nagy élénkséggel társalgóit a katonatiszti körök 
ről és az úri társaságok életéről. Mikor aztán a leányok 
aludni mentek, Chopper elmondott egyet-mást a felesé
gének az Osborne-éknál történtekről. Ilyen kedvben 
még soha sem látta a gazdáját. Mikor Dobbin kapitány 
elment, Osbornet elfeketült arczczal, jóformán önkívület
ben találták meg. Valami nagy összetűzés lehetett közte 
meg a fiatal kapitány közt. Osborne parancsot adott 
ványoztak ki György úrnak az utolsó három év alatt. — 
Choppernek, hogy számolja össze, mennyi pénzt utal- 
Szép summa volt, mondhatom, — tette hozzá az öreg 
pénztáros és csak még jobban bámúlta a két Osbornet 
azért, hogy ennyi pénzt elvertek. — Azt is hozzátette, 
hogy azt hiszi, Sedley kisasszony neve is bele volt ke
verve az összetűzésbe. Chopperné sajnálkozott a sze
gény leányon, hogy most olyan szép fiatal emberről 
kell lemondania, mint a kapitány úr, de Chopper, a ki a 
könyvei révén jól tudta, hogy a Sedley czég szerencsét
lenül spekulált és igen gyatra osztalékot fizetett, nem 
érezhetett valami nagy tiszteletet a czég leánya

■ i
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iránt sem. Minden más czégnél többre becsülte Osborne 
házát s azt óhajtotta és remélte, hogy György kapitány 
nemes kisasszonyt vegyen feleségül.

Aznap éjjel a pénztáros sokkal békésebb éjszakát 
töltött, mint a főnöke, s másnap reggel hatalmas étvágy- 
gyal látott hozzá a reggelijéhez, noha az ő életét csak 
finomítatlan barna czukor édesítette meg. Aztán mikor 
sorra ölelgette, csókolgatta a gyerekeit, elindúlt a város 
felé, ünneplő ruhában, hófehér mellfodorral, de mielőtt 
elindúlt volna, a felesége szavát vette, hogy az erős 
oportoi bort majd módjával élvezi.

Mikor Osborne úr másnap reggel, az átvirrasztott 
éjszaka után, megjelent a hivatalában, mindenkinek föl
tűnt földúlt, szinte ijesztő arcza. Tizenkét óra tájban 
Higgs úr jéltent meg nála, az ügyvédje, (a Bedford Roxvn 
levő Higgs és Blatherwick ügyvédi iroda főnöke), a kivel 
bezárkóztak a főnök magánszobájába s nem is mozdúltak 
ki egy óra hosszat. Egy óra tájban levelet hoztak Chop
per úrnak; Dobbin kapitány legénye hozta és a levélben 
Osborne úr számára is volt valami mellékelve, a mit 
Chopper be is vitt haladék nélkül. Nemsokára újból meg
nyílt Osborne úr ajtaja, s ekkor behívták Choppert meg 
Birsch urat is, a ki rangban emez után következett, hogy 
tanúk gyanánt aláírjanak egy okmányt. — Üj végrende
letet csináltam, — mondta Osborne, mire az urak aztán 
aláírták az iratot, minden további szó nélkül. Osborne 
úr egész nap igen nyugodt és szelíd volt, nem szidott 
senkit és nem káromkodott; mielőtt azonban elment 
volna a hivatalból, még egyszer behívta a könyvvivőt s 
egypár általános utasítást adván neki, habozva és ked
vetlenül megtudakolta, nem tudja-e, vajon a városban 
van-e Dobbin kapitány?

Chopper azt felelte, hogy úgy tudja, itthon van. 
Pedig mind a ketten egyformán jól tudták. Ezután Os
borne egy levelet vett elő s adott át a pénztárosnak 
azzal a meghagyással, hogy ezt Dobbin kapitányhoz 
haladéktalanul eljuttassa, de saját kezébe. — Most már 
nyugodt vagyok, Chopper — mondta, mielőtt elment. 
Pontban két órakor, mikor Osborne indúlt, Bullock
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Frigyes jelent meg, valószínűleg előzetes megbeszélés 
szerint, mire aztán együtt mentek el.

A . . ,-ík ezredben, a hol Dobbin és Osborne szol
gáltak, egy öreg tábornok vőltt az ezredparancsnok, a ki 
először Quebecnél volt tűzben Wolfe alatt s azóta már 
régen nagyon gyönge lett a parancsnoklásra, de érdeklő
dött az ezred iránt s gyakran meghívta asztalához a fiatal 
tiszteket, a mi, úgy tudom, ma nem szokásos a hasonló 
rangú urak közt.

Ez az öreg tábornok senkit sem szeretett úgy távol
ról sem az egész dandárban, mint Dobbin kapitányt, a ki
nek a kis ujjábán több katonai szakképzettség volt, 
mint egy egész csapat tisztnek a fejében. Sok más 
egyéb mellett még a hadtörténetet is alaposan ismerte, 
s az öreg generálissal, a ki már csak a múltban élt, mint 
katona, el tudott beszélgetni nagy Frigyesről, meg Mária 
Teréziáról és ezeknek a harczairól. Ez az öreg tábornok 
ugyanaznap, mikor Osborne megcsinálta az új végren
deletét és mikor Chopper úr ünneplő ruhát öltött, leve
let írt Dobbinnak, hogy szeretné, ha ez eljönne hozzá 
villásreggelire. Ott aztán, asztal fölött arról értesítette 
kedveltjét, a fiatal tisztet, hogy a többiekre nézve ugyan 
még titok ez, de már megjött a parancs, hogy menjenek 
mind Belgiumba. Egy-két nap múlva nyilvánosságra 
kerül a hír, úgy, hogy egy hét leforgása alatt indúlnak 
is. Az ujonczők megérkeztek, mialatt az ezred Chatam- 
ben volt, s a tábornok azt remélte, hogy ezrede, mely 
segített Canadában Montcalmot megverni s Mr. Was
hingtont Long-Islandben megszalasztani, Németalföld 
sokszor bejárt csatamezőin megint méltó lesz régi híré
hez. — Azért tehát kedves barátom, — mondta az öreg 
világfi, — ha akad valami affaire la (és itt reszkető fehér 
kezével azt a helyet érintette házi kabátján, a mely 
mögött még dobogott gyöngén a szíve), ha van Phillise, 
a kit meg kell vigasztalnia, akkor jobb lesz azt minél 
előbb elintéznie, vállamint a papától, mamától való 
búcsúvételt is. — Mikor Dőbbin aztán búcsúzott, 
az öreg grand seigneur oda nyújtotta neki két ujját, és 
barátságosan biczczentve meg íehérparókás, varkocsos 
fejét, elvált a vendégétől és leült, hogy megírja a búcsú-
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levelet Mademoiselle Amenaide-nak, az udvari szín
házba (ő maga ugyan pouZet-nak mondta a levelet, mert 
igen nagyra volt a franczia tudományával).

Dobbint a hallott hír nagyon elkomolyította, de 
csak azért, mert — Emíliára gondolt. Mikor aztán rajta 
kapta magát ezen, megharagudott, pedig hiába, mert 
hiszen Emilia előbb való volt már a gondolatában apá
nál, anyánál, testvéreknél, — és vele volt reggel, este, 
örökkié. — A tábornok házát elhagyva, Dobbin bement 
a szállójába és levelet küldött Osbornenak, tudatva vele 
a hírt s arra kérve, ne halassza tovább a békülést.

E levél, melyet a tegnapi meghívó küldöncze hozott, 
egy kissé meghökkentette az érdemes könyvvezetőt. 
Egy neki czímzett levélbe volt zárva, s miközben feltörte, 
attól reszketett, hátha visszamondják benne az ebédet. 
•Nagy kő esett le a szívéről, mikor látta, hogy az ö szá
mára csak emlékeztetés van a borítékon („Elvárom fél
hatra'*, — írta Dobbin kapitány). Ez az ember élt-halt a 
főnöke családjáért, de, que voulez-vous? a nagy dinner, 
a melyre meg volt híva, közelebbről érdekelte, mint bár
mely halandónak az ügye.

A kapitány fel volt rá hatalmazva, hogy a hallott 
hírt közölje kéz alatt a tisztekkel, kikkel a délután folya
mán véletlenül találkozik. Megmondta tehát Stubblenak, 
a kis tiszthelyettesnek is, a ki aztán se szólt, se beszélt, 
hanem rohant új kardot venni. Nagy gyerek volt még; 
a tizenhetedik évét se töltötte még be. De azért, noha 
nem volt magasabb ötvenhat hüvelyknél és noha az idő
nek előtte megszokott cognac meglehetősen megron
gálta a szervezetét, azért bátor volt tagadhatatlanul, 
igazi oroszlán lélek. Miikor az új kardja megvolt, mind
járt forgatta; szúrkált, hadonászott vele, miközben 
erősen dobogott keskeny kis lábával; — kétszer-három- 
szor Dobbin kapitánynak is nekiszögezte a kardját, a 
ki a maga nagy biztonságával csak úgy a sétapálczáját 
tartotta oda az ütések ellen.

Mr. Stubble, a mint termetéről és kondicziójából is 
sejthetni, a gyalogságnál szolgált.

A másik kadét, a nagy, termetes Spooney, a ki 
a Dobbin kapitány gránátosaihoz tartozott, rögtön a
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medvebőr-sapkákat próbálgatta a hír hallatára; aztán 
pedig bementek ketten a kantinba és igen jó ebédet ren
deltek, s ezt elvégezvén, leveleket írtak haza aggódó szü
leiknek. Leveleket, tele szeretettel, melegséggel, fiatalos 
bátorsággal és helyesírási hibákkal. Öh, hány szív dobo
gott ekkor félve Angliában; és hány otthonban tört elő 
az anya imádsága és könnye.

Dobbin úgy elnézte a Stubble-gyereket, a mint 
■nagyban írt a fiatal vitéz a mamájának, könnyei sűrűn po
tyogtak az orra hegyéről a papirosra, mert hátha nem 
látja többet; s ő maga, Dobbin, a ki szintén levelet akart 
írni Györgynek, abbahagyta s becsukta az írótáskáját. 
— Minek írnék? Hadd legyen még egy boldog éjszakája! 
■Holnap korán reggel hazamegyek az enyémekhez, hogy 
mindent elmondjak, aztán elmegyek Györgyöt értesíteni.

Fölállt tehát és odalépett Stubblehez. Rátette nagy, 
erős kezét a fiú vállára és azt mondta neki, hogy ha szé
pen abba hagyja a pálinkázást, derék katona lesz belőle, 
mert hiszen eddig is úrias gondolkozásé, jószívű fiú 
volt mindig. A gyerek szeme szinte föllángolt e szóra, 
mert hisz Dobbint rettentő nagy tisztelet vette körül, 
mint a legjobb tisztet és a legokosabb embert az ez
redben.

— Köszönöm, kapitány úr, — mondta a gyerek, 
nekiesve a szemének a két öklével, hogy szárazra tö
rülje. — Éppen — éppen most írtam a mamának, hogy 
örökre leteszek az ivásról. És — és kapitány úr, nem sír
nék én, csak ne lett volna a mama mindig olyan átko
zottul jó hozzám. — (Éppen ezt a szót kapta föl az 
ezred ez időtájt). És erre a vízművek zsilipéi megint meg
nyíltak; de mi több, nem lehetetlen, hogy a kapitánynak 
is azért kezdett el a szempillája olyan agyon remegni.

A két tiszthelyettes, a kapitány, meg Chopper úr 
együtt ebédeltek és az utóbbi hozott is egy levelet Dob- 
binnak Osborne úrtól, a ki mindössze tiszteletét küldte 
a kapitánynak a levéllel s azon kéréssel, hogy a másik 
levelet szíveskedjék Osborne kapitánynak átadni. Chop
per úr ugyan elkezdett beszélni az Osborne-család jövő
jének eshetőségeiről, de föltevései mindegyre ködöseb-
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bek kezdtek lenni, a mint a bor újra meg újra körbe járt. 
Bizony, késő éjjel volt már, mikor Dobbin kocsiba tette 
az erősen csukló pénztárost, a ki könnyek közt fogadko- 
zott, hogy a kapitányt mindig hi—hí—híven megőrzi jó 
emlékben.

Mondtuk, hogy mikor Dobbin elbúcsúzott Osborne 
Johannától, engedelmet kért és kapott is arra, hogy, 
újra eljöhessen. Johanna várta is másnap és ki tudja, ha 
talán a kapitány akkor eljön és csakugyan megkérdezi a 
leánytól azt, a mire már annyira kész volt nála a felelet, 
meglelhet, hogy Johanna csakugyan György pártjára áll, 
és létre is hozza a kibékülést. De hát a kapitány aznap 
nem jött el, hiszen neki is megvolt a maga tennivalója; a 
szüleit is meg kellett látogatnia és vigasztalnia, aztán meg 
korán reggel beleült a Villám nevű postakocsiba, hogy 
Brightonba menjen a barátaihoz. Napközben Miss Os
borne hallotta, a mint atyja parancsot adott, hogy Dobbin 
kapitányt, azt a minden lébe kanál gazembert többé be ne 
bocsássák a házba. Ezzel aztán vége is lett minden re
ménynek, a mi talán élt a leány szívében. Mikor aznap 
este Bullock Frigyes eljött, végtelenül figyelmes volt az 
ő Máriájához, meg az összetört öreg emberhez is. Os
borne ugyanis, bármennyire emlegette, hogy most már 
nyugodt, úgy látszik, mégsem nyerte meg a választott 
eszköztől a teljes lelki békét s a következő két nap ese
ményei megmutatták, mennyire megrázta az, a mi történt.

HUSZONÖTÖDIK FEJEZET, 
melyben a főszemélyek egytöl-egyik jónak látják odahagyni

Brightont.

A mint Dobbint odavezették a Hajó-szállóba, a 
hölgyekhez, rögtön a legderűltebb, legbeszédesebb han
gulatban kezdett velük mulatni. Hja; sok volt szegénynek 
a leplezni valója. Először is az, hogy mit érzett, mikor 
Emíliát mint Osborne Qyörgynét látta, másodszor meg 
aggodalmait leplezte azon hatást illetőleg, a melyet a ho
zott rossz híreknek azokra tenni kellett,
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Mielőtt még az asszonyok hallották volna, Dobbin 

ezt mondta Györgynek:
— Az én meggyőződésem az, — mondta György

nek, — hogy három hét se telik bele és a franczia császár 
rajtunk üt s úgy megtánczoltatja Wellington herczeget, 
hogy ahhoz képest a spanyol háború is gyerekjátéknak 
fog tetszeni. De a feleségednek ne mondd ezt meg. Mert 
hisz’ végre az is megeshetik, hogy a mi részünkről nem 
is kerül ütközetre a dolog, s inkább csak amolyan próba- 
masírozás lesz az egész odamenetelünk. Sokan gondol
koznak így és egész Brüsszel tele van divatos, előkelő 
társasággal.

Ezzel el volt döntve, hogy Emíliának ily módon ad
ják tudtára a híreket. Dobbin pedig nagy élénkséggel bó
kolt a fiatal Osbornenénak, (az igaz, hogy némelyik bók 
elég nehézkesen sült el), aztán beszélt a tengeri levegő
ről, Brightonról, az ottani mulatságokról, meg az út szép
ségeiről, a postakocsiról, és így tovább, aranyi hangos víg- 
sággal, hogy Emília előtt érthetetlennek tetszett, Rebekka 
előtt pedig érdekesnek, mert ez természetesen figyelte 
Dobbint is, mint a hogy’ figyelt egyáltalán mindenkit, a ki 
csak a közelébe került.

Meg kell vallanunk, hogy a kis Emilia bizony nem 
valami igen sokat tartott Dobbinról. Mert hát Dobbin 
messze volt attól, hogy szépnek vagy nagyvilágiasnak 
lehetett volna mondani, aztán félszeg is volt a mozdula
taiban, az s-et pedig néha f-nek mondta. Azért az egy
ért vonzódott csak hozzá, mert tudta, milyen jó barátja 
Dobbin Györgynek, (igaz, hogy Györgyöt mindenkinek 
szeretnie kellett és inkább ennek a részéről látszott a 
barátság nagylelkűségnek Emília előtt). György nem egy
szer utánozta Emilia előtt Dobbin selypítését és félszeg 
modorát, de azért meg kell adni Györgynek, hogy min
dig az igazi nagyrabecsülés hangján beszélt a barátjáról. 
Dobbin körülbelül tudta, mennyit tart róla Emilia, de alá
zatosan belenyugodott ebbe is. Később eljött az idő, mi
kor Emilia nem ilyen hiányosan ismerte Vilmost, hanem 
jól, és mikor másképp vélekedett felőle, de az az idő csak 
sokára jött még el.

Dobbin kapitány még két óra folyásáig sem volt a
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társaságban, mikor Rebekka már tudta a titkát teljesen. 
Rebekka szeretni sohasem szerette ezt az embert, sőt 
titokban félt is tőle; Dobbin pedig szintén nem vonzódott 
Rebekkához a legkevésbbé sem. Ez az ember annyira 
becsületes volt, hogy Rebekka ravasz fogásai, hízelgése 
a legkevésbbé sem hatottak rá és Dobbin inkább idegen
kedett Rebekkától ösztönszerűleg. S mivel ez sem állott 
fölötte a többi nőknek annyira, hogy a féltékenykedés
től ment legyen, Dobbint csak még kevésbbé szerette 
azért, hogy látta, mennyire imádta ez Emíliát. — De 
azért persze igen tiszteletteljes és nyájas volt Dobbinhoz 
és meg is mondta neki, hogy mindig is őszintén ragaszko
dott hozzá, mert hiszen a kapitány barátja Osborneék- 
nak, az ö drága jóltevőinek. Mikor aztán a két fiatal asz- 
szony fölment átöltözni az ebédhez, ott négyszemközt 
persze hogy kigúnyolta Dobbint egy kicsit Emilia előtt. 
Crawley Rawdon nem igen vette figyelembe Dobbint, 
a kiben csak a polgári származást és a kereskedőt látta. 
József méltóságosan és pártfogóilag bánt vele.

Mikor aztán György meg Dobbin egyedül voltak 
ennek a szobájában, Dobbin egy levelet vett ki a tár- 
czájából és átadta Györgynek. Az atyja küldte, — de nem 
az ő kezeírása volt, mint azt György meg is jegyezte 
megdöbbenve. Az Osborne-ék ügyvédje írta a levelet s 
ez így hangzott:

Bedford Row. 1815. május 7-én.
Tisztelt Uram, Osborne úr megbízásából közölnöm 

kell önnel, hogy ö megmarad azon álláspontja mellett, 
melyet ön előtt egy ízben kifejtett, és hogy azon házas
ság következtében, melyet rövid idővel ezelőtt kötni 
méltóztatott, Osborne úr megszűnik önt tovább is csa
ládjához tartozónak tekinteni. E határozat végleges és 
visszavonhatatlan.

Noha az az összeg, melyet Osborne úr az ön kis
korúságának ideje alatt önre fordított, valamint a leg
utóbbi évek folyama alatt oly kíméletlenül fölhalmozott 
számlák és sűrűén kivett pénzek messze túlhaladják 
azon összeget, melyre ön az anyai örökségből igényt 
tarthat (a mely örökség önt harmadrészben illeti, lévén 
az három egyenlő részre osztva az örökhagyó által, O§-
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borne Johanna, Osborne György és Osborne Mária 
Francziska javára), mindamellett Osborne úr érintetlenül 
kívánja hagyni az ön anyai örökségét; miért is az ösz- 
szeg harmadrészét: 2000 font sterlinget az ön részéről 
bármely napon bemutatott nyugtatvány ellenében kifizet 
önnek, vagy megbízottjának. Osborne úr meghagyásából 

kész szolgája
Higgs S.

U. i. Osborne úr annak kijelentésével is megbízott, 
hogy a mai naptól fogva semmi élőszóban, izenetben 
vagy levélben való közeledést nem hajlandó öntől el
fogadni sem a fentebb említett ügyre, sem semmi más 
egyébre nézve.

— No te ugyan szépen igazítottad el a dolgot, — 
kiáltott föl György sziláján nézve Dobbinra. — Látod ezt, 
Dobbin, — szóit, oda dobva neki a levelet. — Koldússá 
vagyok téve, és ennek csak az én átkozott érzelgősségem 
volt az oka. Miért is ne várhattunk volna? Velem köny- 
nyen végezhetett volna egy golyó a csatában, mint a 
hogy’ végezhet is; és szeretném tudni, mit javított Emmi 
sorsán az, hogy mint egy koldús özvegye marad hátra. 
Mindennek te vagy az oka. Mi az istennyilát kezdjek én 
kétezer fonttal? Két évig se húzom ki vele. Csak Craw- 
leynek magának száznegyven fonttal tartozom, a mit kár
tyán nyert el tőlem. No, az már igaz, hogy te is szép 
egy rendező vagy, a teremtésit!

— Tagadhatatlan, hogy a helyzet nehéz, — mondta 
Dobbin, a levelet átolvasva, — és mint mondod, félig- 
meddig én okoztam. De nem egy ember van olyan, a 
ki szívesen cserélne veled, — tette hozzá keserű nevetés
sel. — Hány kapitány van olyan az ezredben, szeretném 
tudni, a kinek van kétezer font készpénze? Meg kell él
ned a fizetésedből addig, míg apád megbékűl; ha pedig 
meghalsz, az özvegyednek még mindig lesz száz fontnyi 
évi jövedelme.

— Azt hiszed, hogy az én igényeimmel megélhet 
az ember a fizetéséből és száz font pótlékból? — kiáltott 
fel György haragosan. — Megbolondúltál, hogy ilyeneket 
mondasz, Dobbin? Ebből a nyomorúlt jövedelemből hogy
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az ördögbe tartsam meg a pozicziómat a világban? Én 
megkívánom a megszokott kényelmemet; engem nem 
■neveltek zabkásán, mint Mac Whirtert, vagy csicsókán, 
mint az öreg O’Dowdot. Tán azt akarod, hogy a felesé
gem mosson a tisztekre és a 'konyhakocsin utazzék a re
gement után ?

— Ugyan, ugyan, — felelt Dobbin még mindig jó- 
lelkűen, — majd csak találunk neki ennél egy kicsit jobb 
utazási módot is. De ne feledd, hogy te csak ideig-óráig 
száműzött királyfi vagy most, György fiam, és maradj 
addig nyugodtan, míg a vihar elvonúl. Nem fog sokáig 
■tartani. Légy rajta, hogy a neved benne legyen a Kato
nai Közlöny-ben, és akkor fogadok, hogy megbékjil az 
öreg úr.

— A Közlöny-ben? És ugyan melyik rovatában? 
Az elesettek vagy a sebesültek közt, úgy-e?

— Eh, jajgatni akkor is elég lesz, ha már csakugyan 
megsebesültünk. És ha csakugyan történnék veled va
lami, György, hát tudod, hogy nekem is van egy kis 
pénzem és nem fogok megházasodni; azért aztán nem 
feledkezem majd meg a végrendeletemben a keresztfiam
ról sem, — tette hozzá mosolyogva. A mire aztán az ösz- 
szeszólalkozás megint csak úgy végződött, mint elöbo 
is már annyiszor, hogy ugyanis György elnevette magát, 
azt mondta, hogy az ördög tudna erre a Dobbinra so
káig haragudni.

— Izé, te Becky, — kiáltott Rawdon az öltöző szo
bájából a feleségének, a ki a maga szobájában öltözkö
dött odaát.

— Mi az? — hangzott föl Becky éles hangja. Ott 
állt az öltöző asztal előtt, a vállán keresztül nézve a 
tükörbe. Gyönyörű, üde, takaros kis fehér ruha volt rajta 
és puszta vállával, a keskeny kis arany nyaklánczczal, 
meg a világoskék selyem-övszalaggal igazi életteljes 
képe volt a leányos ártatlanságnak és vidámságnak.

— Ugyan mit csinál majd Osbornené, ha a férje el
megy? — kérdezte Rawdon, belépve a felesége szobájába 
és mialatt két erős kefével valódi duettet vert ki a fején, 
elragadtatással nézett homlokába lógó haja alól a csinos 
kis asszonyra.
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— Agyonsírja magát, az bizonyos, — felelt Re

bekka. — Már eddig is pityergett elégszer, a puszta gon
dolatára.

— Te nem fogsz nagyon búsulni, azt tudom, — 
felelt Rawdon szinte bosszankodva a felesége szívtelen 
feleletén.

— óh, te szörnyeteg. Hát nem tudod, hogy én veled 
megyek? Aztán meg a te helyzeted más is. Te úgy fogsz 
menni, mint Tufto tábornok hadsegéde. Mi a vezérkar
hoz tartozunk, — felelt Rebekka, olyan mozdulattal 
vetve föl a fejét, hogy férje nem állhatta meg, hogy meg 
ne csókolja.

— Rawdon, édes; — nézd csak, — nem volna jó, 
ha megkérnéd azt a — azt a pénzt a Cupidótól, mielőtt 
elmegy? — Rebekka Osbornet nevezte Cupidónak, s mert 
tudta, milyen hiú a szépségére, elégszer megérttette vele, 
mióta itt volt, hogy ő is milyen szépnek tartja Györgyöt. 
Nyájas tekintettel nyugtatta rajta szemét, ha György ott 
kártyázott náluk Rawdonnal, de azért sokszor mondta 
neki ilyenkor, hogy igazán nem szabadna kártyáznia, 
bűn, hogy ezt teszi. Elmondta gonosz embernek, pazarló
nak, könnyelmű fiúnak és fenyegette, hogy Emminek is 
elárul mindent. Ilyenkor aztán elhozta Györgynek a szi
varját; maga gyújtotta meg neki, mert tudta, hogy ennek 
a műveletnek milyen hatása szokott lenni azelőtt Raw- 
donra is. György élénknek, szellemesnek, érdekesnek, 
elragadónak találta Rebekkát, a ki persze a négyesben 
való kis ebédek, kocsikázások alatt szegény kis Emmit 
teljesen elhomályosította. Emmi némán, félénken ült ott 
sokszor, míg a férje és Rebekka vígan fecsegtek együtt, 
Crawley kapitány meg (utóbb Józsival együtt) szótlanul 
nyelte az ebédet meg a bort.

Emilia, maga sem tudta, miért, elkezdett a barát
nőjében kételkedni. Rebekka jókedve, szikrázó szelleme 
nyugtalanították. Hisz' ime, csak egy hete volt az eskü
vőjük, és György már is unatkozni kezd és vágyódni má
sok társasága után. Szegény Emilia; reszketni kezdett 
a jövő miatt. — „Óh, hogy’ is lennék én méltó társa egy 
ilyen ragyogó egyéniségnek. Milyen nagylelkűség is volt 
(tőle, hogy feleségül véri, Talán nem is lett volna sza-
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bad ezt elfogadnom ... Ott kellett volna maradnom 
szegény papa mellett. Oh, milyen önző is voltam, milyen 
gonosz. Vissza kellett volna Györgyöt utasítanom, óh, de 
ha nem voltam rá elég erős. Tudom, hogy György bol
dog lett volna nélkülem is.“

És mindez egy egyhetes fiatal asszony elméjében 
fordult meg! Akkor gondolta végig mindezt a Dobbin ka
pitány jövetele előtt való estén. Balzsamos, lágy meleg 
nyári éjszaka volt s a szoba ablakai tárva-nyitva állot
tak. Künn az erkélyen Rebekka és György beszélgettek, 
a végtelen óczeánt nézve, benn a szobában Rawdon 
Józsival koczkázott, Emilia pedig ott ült, meghúzódva 
egy öblös karosszékben, egyedül a bűnbánat és a kétség
beesés érzésével, a mi bizony szomorú társaság volt egy 
ilyen gyöngéd, magános kis lélek számára. Egy hét alig 
telt el és máris ide jutottak. Ha a jövőt vizsgálja, az sem 
látszik valami biztatónak, de Emmi félénk is volt ahhoz, 
hogy azt vizsgálja s magányosan szálljon ki erre a ten
gerre, vezető és védelmező nélkül. Bizony, miss Smith 
nem sokra fogja őt nézni. De hány ember dicsekedhetik a 
világon a 'kegyed erejével, édes nagysád.

— Micsoda remek este és milyen fényes a hold! — 
mondta künn az erkélyen György, nagy füstfelleget fújva 
a szivarjából.

— Óh, milyen pompás illatú szivar! Ügy szeretem 
a szivarfüstöt a szabad levegőn. Nézze csak! Ki gon
dolná, hogy a hold kétszázharmincZhatezernyolczszáz- 
negyvenhét mérföldnyire van tőlünk? — mondta Re
bekka és mosolyogva tekintett föl a holdra. — Ugy-e 
szép tőlem, hogy még ilyen jól emlékszem arra, a mit 
Pinkerton kisasszonynál tanultunk? Milyen derült a le
vegő és milyen nyugodt a tenger. Igazán mondom, meg 
lehet látni a franczia partokat. — És erre nézett, nézett 
mereven a sötétbe ragyogó zöld szemével, mintha csak
ugyan látta volna.

— Tudja, mit szándékozom tenni reggel, — szólalt 
meg Rebekka rövid szünet után. — Rájöttem, hogy pom
pásan tudok, úszni, és egy reggel, mikor látom, hogy a 
nagynéném társalgónője, az öreg Briggs fürödni megy, 
odaúszom a fürdősátrához, ott lebukom és a víz alatt be-
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megyek hozzá, és ráveszem, hogy békítsen ki bennünket. 
■Nem pompás hadi-csel ez?

György hangos kaczagásba tört ki a vízi találkozás 
gondolatára. — Mit csináltok ott kint? — kiáltott ki 
Rawdon a koczkákat rázva; Emilia pedig igazán nevet
ségessé tette magát, mert elfakadt sírva és bement sír- 
dogálni a maga szobájába.

Ez a fejezet meglehetős össze-visszaságban megyen 
hol előre, hol hátra, s ha elmondtuk az eseményeket teg
nap reggelig, módját kell ejtenünk, hogy visszatérjünk 
tegnapelőttre, hogy így mindent elmondhassunk. De hát 
mint a hogy’ a királyné fogadó-napjain is úgy van, hogy 
míg szétosztáskor a nagykövet meg a főméltóságok ko
csijai egy külön kijárás felől surrannak el, addig, teszem 
azt, Jones kapitány feleségéneik türelemmel kell kivárnia, 
a míg az ö kocsijára kerül a sor; vagy a miniszteri ki
hallgatásokon is úgy van, hogy noha az előszobában 
már időtlen időktől fogva ácsorog egy csomó apró em
ber, az a képviselő, vagy az a püspök, a ki mindnyájuk
nál később érkezett, mégis mindnyájuknál előbb jut be 
a miniszterhez; — ugyanúgy a regényíró is kénytelen 
ily részrehajlón járni el az eseményekkel szemben. Ám
bár mindent el kell beszélnünk, a nagyobbszerű esemény 
előbbre való, s ilyenek azok az események, melyek Dob
bint Brightonba hozták. A seregnek Belgiumba való moz
gósítása és a szövetséges seregek egyesülése Wellington 
herczeg alatt elrendeltetett, s ez a hír elvárhatta azt, hogy 
előbb adjunk neki helyet, mint az apróbb dolgoknak. 
Ezekre nézve csak most jutottunk el odáig, hogy szerep
lőinket felküldjük az öltöző-szobákba a Dobbin megérke
zése napján való ebéd előtt.

György sokkal emberiesebb érzésű volt, vagy tatán 
a nyakkendője foglalta el jobban, semhogy az öltözkö
dés ideje alatt mindent elmondott volna Emíliának, a 
mit Dobbintól hallott. Hanem az ügyvéd levelét azért 
bevitte Emilia szobájába, még pedig olyan ünnepélyes 
és fontos arczczal, hogy a felesége, a ki amúgy is bá
mulatos leleményességgel tudott mindenütt veszedelmet 
födözni föl, egy pillanat alatt ott volt György mellett
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és remegő hangon kérte, hogy csak mondjon el neki 
mindent, ő úgy is tudja, — hogy az ezredet behívták, 
hogy jövő héten már megütköznek az ellenséggel.

A kedves György azonban a háborút illetőleg sem
mit sem mondott, csak fejét búsan rázogatva, átadta a le
velet e szókkal: — Nem, Emmi, nem arról van szó; nem 
magamért aggódom, hanem érted. Levelet kaptam atyám
tól. Tudni sem akar rólunk. Koldusokká lettünk. Magam 
miatt nem törődöm véle, de te, hogy’ viseled majd te? 
Olvasd! — S átadta a levelet. Emilia csak hallgatta az ő 
nagylelkű hősét, aztán leülve az ágy szélére, elolvasta 
a levelet, mikor György átadta neki fontoskodó, méltó
ságteljes arczczal. De mikor végigolvasta, szép arcza 
egyszerre földerült újra. Hisz’ mikor volt az keserű gon
dolat egy igazán melegszívű, szerető asszonyra nézve, 
hogy a szeretett férfival a szegénységet oszsza meg? 
Emilia még örült is neki, mert érezte, hogy ez közelebb 
fogja hozni őket egymáshoz. De azután szinte elszégyen- 
lette magát azért, hogy örülni tud ilyen pillanatban, azért 
csak ennyit mondot csendesen: — Óh, milyen fájdalmas 
lehet az neked, édes, hogy papádtól el vagy szakítva.

— Nagyon, — felelt György keserves arczczal.
— De nem haragudhatik rád soká. Senki se bírna, — 

mondotta Emmi. — Ö meg fog neked bocsátani, drágám. 
Óh, mennyire vádolnám magamat, ha nem bocsátana 
meg neked.

— Szegény kis Emmim, engem nem a magam 
szegénysége keserít, hanem a tied. Azt hiszem, hiúság 
nélkül elmondhatom, van elég tehetségem arra, hogy 
helyet vívjak ki magamnak.

— Óh, ha van-e! — kiáltott föl Emmi lelkesedve, 
hisz bizonyosra vette, hogy a mint a háborúnak vége 
lesz, a férjét azonnal legalább is tábornokká nevezik ki.

— Én majd csak megleszek úgy, mint a többiek, 
de te, édes kicsikém; — hogy’ fogom elviselni azt a gon
dolatot, hogy te meg légy fosztva attól a kényelemtől 
és társadalmi állástól, a mely az én feleségemet meg
illetné? Az én drága kis leánykám kaszárnyában lakjék, 
mint egy masírozó ezred tisztjének a felesége, kitéve
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mindenféle kellemetlenségnek és nélkülözésnek! Ez az, 
a mi engem boldogtalanná tesz.

Emmi csak mosolygott, boldogan arra a gondolatra, 
hogy ez az oka férje nyugtalanságának; megfogta a ke
zét s ragyogó arczczal egy népszerű dalt kezdett éne
kelni, melyben a hős felesége szemére hányva Tómnak 
könnyelműségét, megígéri, hogy híven fogja foltozni a 
nadrágját, s elkészíti a grogját, ha ezentúl hű marad. — 
Hiszen nézd, — mondta aztán, mialatt oly ragyogó szép 
volt a maga boldog szerelmében, hogy képzelni sem le
het szebbet; — kétezer font sterling; hát nem roppant sok 
pénz az?

György elnevette magát Emília gyerekes ártatlan
ságán s akkor aztán együtt mentek le ebédelni. Emmi, 
György karján csüggve, még dúdolta a népdalt, s nyu- 
godtabb volt és vígabb, mint napokkal azelőtt. György 
lelkében a közelgő hadjárat gondolatának izgalma ellen
súlyozta a kitagadó levél leverő hatását s így az ebéd, a 
helyett, hogy nyomott hangulatban folyt volna le, nagyon 
jókedvűen ment végbe; Dobbin most is megtartotta be
szédes kedvét s elmesélte, hogy Brüsszelben tulajdon
képp csupa vígasság, csupa táncz és lakoma az össze
gyűlt hadseregek élete. S akkor aztán, valami különös 
czéllal, a melyet csak maga ismert, a furfangos kapitány 
arra tért át, hogy ha látták volna, micsoda különös cso
magolást vitt végbe O’Dowd őrnagyné. A férje ünnepi 
vállrojtjait egy teás-szelenczébe rejtette, a maga híres 
és jól ismert sárga selyem turbánját pedig, a melyen egy 
egész paradicsom-madár lengedezett, a férje bádog csá
kótartójába temette el, bizonyosan arra számítva, 
micsoda hatást fog ez a turbán kelteni Gentben az ud
varnál, vagy a brüsszeli nagy tiszti bálokon.

— Gent! Brüsszel! — kiáltott föl Emilia halálra 
vált arczczal. — Hát — elmegy az ezred, György? — kér
dezte és ösztönszerűleg közelebb húzódott a férjéhez.

— Ne ijedi meg, édesem, — szólt György nyája
san, — az egész csak tizenkét órai út. Nem fog kifárasz
tani. Te is velünk jössz, Emmi.

— Én is el akarok menni, — szólt közbe Rebekka.
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Én is a vezérkarhoz tartozom. Tufto tábornok amúgy is 
udvarol nekem. Nem igaz, Rawdon?

Rawdon harsogó kaczagással felelt, Dobbinnak 
pedig fejébe szállt a vére. — Nem szabad elmennie, — 
szólalt meg s önuralmát vesztve fordúlt György felé. — 
Gondolj a — azt akarta mondani, hogy — a veszede-, 
lemre, — de aztán eszébe jutott, hogy lám, hisz az egész 
idő alatt épen azt akarta velük elhitetni, hogy vesze
delemről szó sem lehet. Azért hát elhallgatott.

— El kell mennem és el is fogok menni, — jelentette 
ki Emilia a legnagyobb határozottsággal, a mire György 
bravót kiáltott és megveregette a felesége rózsásra 
gyűlt arczát, miközben nevetve kérdezte a többiektől, 
hogy láttak-e valaha ilyen kardos asszonyt, s kijelen
tette, hogy magával viszi. — Nagyon jól van, — mondta 
aztán; — majd megkérjük O’Dowdnét, hogy vigyázzon 
rád. — Mit bánta azt Emilia, akárhogy’ lesz, mint lesz is, 
minden egyéb, csak ott lehessen a férje közelében. A vá
lás keserűsége így egyszerre eltűnt. A háború és a ve
szedelem elég valószínű volt ugyan, de még odáig hóna
pok estek közbe. Ez a haladék a kis Emmit olyan bol
doggá tette, mintha már vége is szakadt volna a háború
nak, s Dobbin is bevallotta magának, hogy ez a haladék 
éppen kapóra jön. Alert Emmit látni, ez volt most az ő 
fögyönyörűsége és öröme, s titkon már azon törte a fe
jét, hogy’ fog róla gondoskodni. Én nem vinném el, ha az 
urának volnék, gondolta. De hát György volt az ura, s 
Dobbin nem akart beleavatkozni a György dolgába.

Rebekka végre fölkelt az asztaltól és átkarolva 
Emilia derekát, elvezette az ebédlőből; csak az urak 
maradtak ott igen feltüzelt hangulatban; — nagyokat 
ittak és nagyokat kaczagtak mind a négyen.

Még ez este folyamán volt, hogy Rawdon egy pa
rányi kis levelet kapott a feleségétől. — Nagy újság, — 
írta Rebekka, — Butené elutazott. A pénzt kérd meg 
Cupidótól még ma este, mert holnap bizonyosan elmegy 
innen. El ne felejtsd. R. — Ezért aztán, mikor a férfiak 
fölkeltek, hogy a kávét a két asszony társaságában igyák 
meg, Crawley megérintette Osborne karját s ezt súgta 
oda neki: — Izé, Osborne, ha nem alkalmatlan nekedj

Thackeray: Hiúság vására. !• W
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fiam, akkor ma zavarnálak azért a... hiszen tudod... 
azért a csekélységért.

Hát alkalmatlannak bizony alkalmatlan volt az egy 
kicsit, de hát Osborne György nem lett volna az, a ki 
volt, ha ezt bevallja, azért a nagy összeg egy részét 
ott rögtön átadta bankjegyekben, a többire nézve pedig 
bankutalványt adott, egy hétre szóló határidővel.

Mikor ez is megvolt, György, Józsi meg Dobbin 
haditanácsot tartottak szivarfüst mellett s megegyeztek 
abban, hogy legjobb lesz mindenekelőtt fölmenni Lon
donba Józsi nagy nyitott kocsijában, mindjárt másnap. 
Józsi ugyan szeretett volna Brightonban maradni addig, 
míg Crawleyék is ott vannak, de a másik kettő lesza
vazta s így Józsi másnapra parancsot is adott, hogy a 
kocsi készen legyen, még pedig négy lóval. Másnap reg
gel Emilia korán kelt föl s a legnagyobb fürgeséggel 
csomagolt be mindent, mialatt György az ágyán hevert 
kényelmesen és onnan sajnálkozott, hogy Emíliának 
nincs komornája, a ki ezt helyette elvégezze. A fiatal 
asszony maga azonban boldog volt, hogy mehetett. 
Lelkét már hatalmába kerítette valami, homályos, bal
jóslatú sejtelem Rebekka miatt. És noha másnap reggel 
azért búcsúzásnál szeretettel csókolták meg egymást, 
mi mégis tudjuk, milyen a női féltékenység és Emilia 
ennek sem volt híjával nemének erényei közül.

Ne feledjük azonban, hogy ezeken kívül, a kik most 
már indulófélben voltak, más ismerősünk is lakott ez idő
tájt Brightonban; ugyanis Crawley Mathild és kísérete. 
De, noha csak néhány száz lépésnyire volt az öreg kis
asszony ajtaja a Rawdonékétól, ez az ajtó épp oly kö
nyörtelenül zárva maradt előttük, mint a londoni.

Míg Butené ott volt Mathild mellett, odaadóan őrkö
dött, hogy nagynénje egészségét meg ne rendítse a 
Rawdonékkal való találkozás izgalma, s ezért mindig 
mellette ült a hintóbán. Ha pedig a tengerparti hordozó 
székben élvezte Mathild a szabad levegőt, az egyik olda
lon mindig ott haladt mellette Butené, míg a másik szár
nyon Briggs masírozott. Ha itt-ott csakugyan találkoz
tak, Rawdon mindig kalapot emelt, de Mathild és szárny-
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segédei oly fagyasztó és gyilkos közönynyel nézték 
végig, hogy a kapitány már kezdte a reményt elveszteni.

— Épp annyit érne, ha Londonban laknánk is, mint 
itt, — mondta csüggedten Rebekkának.

— Egy kényelmes vendégfogadó Brightonban bizo
nyosan jobb, mint Chancery Laneben az adósok börtöne. 
— felelt neje, vidámabb természetének megfelelőn. — 
Emlékezzél csak vissza a sheriff két emberére, a ki 
éjjel-nappal lesett a kapuban. Azoknál mégis jobb tár
saság az itteni- barátainké, mindamellett, hogy ezek olyan 
ostobák, mint ez a szegény Cupido is, de azért jobbak a 
Moss úr társaságánál az adósok börtönében.

— Csodálom is, hogy azok a fogdmegek ide még 
nem jöttek utánam, — felelt Rawdon, még mindig csüg
gedten.

— Eh, ha eljönnek, majd csak megugrunk előlük, — 
felelt a rettenthetetlen Rebekka, s újra kifejtette Rawdon 
előtt, milyen jó, hogy ezekkel itt összekerültek; legalább 
pénz is akad néha.

— De azért nem hiszem, hogy a mit tőlük nyertem, 
elég lesz a szállóbeli számlánkat kifizetni.

— Hát ki mondja, hogy ki kell fizetnünk? — fe
lelte az úrhölgy, a kinek mindenre volt válasza.

Rawdon legénye volt az egyetlen, a ki még fenn 
tudott tartani némi kis összeköttetést a Crawley Mathild 
személyzetével, mert parancsa volt rá az urától, hogy 
a hányszor csak találkozik a kocsissal, mindig hívja be 
valami sörházba és vendégelje meg. így aztán Raw- 
donék mégis csak tudtak valamit arról, a mi nagynénjük 
házában történt. Rebekkának az a hasznavehető esz
méje is támadt, hogy betegséget színlel és ugyanazt az 
orvost hivatja, a ki Mathildhoz járt. Nos és aztán végre 
ott volt Briggs kisasszony. Igaz, hogy kénytelen volt 
ellenséges álláspontot foglalni el nyilvánosan, de azért 
titokban nem így érzett. Amúgy is engesztelékeny ter
mészetű volt szegény, s most, hogy Rebekka elment a 
háztól, megszűnt a féltékenykedés oka és Briggs inkább 
arra emlékezett egyre jobban, milyen nyájas volt hozzá 
Rebekka mindig. Aztán meg az is lendített a Rebekka 
dolgán, hogy Briggs is, meg Firkinné is, a Miss Crawley

19*
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egész háztartásával egyetemben, únni kezdték már a 
Butené vaskezű uralmát.

Mint a hogy az gyakran megtörténik, itt is úgy 
esett, hogy egy derék, jó, de uralkodó természetű asz- 
szony nagyon is visszaélt a nyert előnynyel. Butené 
néhány hét alatt kiölt a szerencsétlen Mathildból minden 
önállóságot és olyanná puhította, hogy aztán tehetett 
már vele, a mit akart. Szegény öreg, még csak panasz
kodni se mert. Butené mérte ki poharanként, jóformán 
cseppenként a bort, nagy keserűségére a pinczemester- 
nek meg a komornának, a kik szörnyen fájlalták, 
hogy még az aszúboros üveget se kezelhették többé. 
Butené ellenőrizte, mennyi fogy el, mennyi marad meg 

süteményből, a sült csirkéből. Reggel, délben, este 
pedig hozta könyörtelenül a doktor émelyítő kotyvalé- 
kait. Firkinné is megindulva mondta már, hogy: — A mi 
szegény asszonyunk olyan engedelmesen beveszi az 
orvosságot, mint a bárány. — Ha pedig szegény öreg 
könyörgött, hogy egy kicsivel több ebédet vagy egy 
kicsivel kevesebb orvosságot mérjenek ki neki, Butené 
azonnal a szörnyethalással hozakodott elő, mire aztán 
a szegény vén bűnös meglapúlt. — Nincs már benne, 
szegénybe egy csöpp élet se; már három hete nem sza- 
marazott össze, — mondogatta Firkinné. Butené már 
éppen azon volt, hogy eltegye a háztól a komornát is, 
meg a pinczemestert is, de még a társalgónőt is, hogy 
helyettük a maga leányait iktassa e hivatalokba, mikor 
egyszerre valami váratlan eset történt Nagytiszteletű 
Crawley Bute úr ugyanis egy este, ködös fejjel lova
golva haza, leesett a lóról, és kulcscsontját törte. Láz 
és gyulladás kezdett föllépni és így Márthának ott kel
lett hagynia kedves kötelességei színhelyét. Megígérte, 
hogy a mint a férje csak valamennyire is javul, tüstént 
vissza fog térni s addig is a legszigorúbb meghagyáso
kat verte a cselédek fejéhez, arra nézve, hogyan visel
kedjenek; — alig érhetett azonban Mártha a kocsiállo
másig, mikor a Crawley-házban olyan hejje-hujja, olyan 
örömrivalgás tört ki, a milyent Isten tudja, mikor ért 
meg az a ház. Crawley kisasszony még aznap kiöntötte 
a délutáni adag orvosságot; a pinczemester még aznap.
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fölbontott egy üveg aszúbort magának meg a komorná- 
nak; Mathild és Briggs még aznap este kártyázni ültek 
össze, nem pedig prédikácziót olvasni. Olyan volt min
den, mint abban a gyerekmesében, a hol a bot elfelej
tette ütni a kutyát, a szakács elfelejtette pofon vágni a 
kuktát; — szóval boldogság volt és béke az egész házban.

Hetenként kétszer-háromszor, korán reggel, Briggs 
kisasszony elment a tengerpartra az egyik fürdő-kocsiba 
és onnan flanéll-ruhában, viaszos vászon-sapkába öl
tözve lépett ki, hogy fürödjék. Rebekka, mint láttuk, 
tudta ezt és ha nem éppen olyan módon támadta is meg 
a társalgónőt, mint egyszer fenyegetőzött, hogy várat- 
lanúl felbukkanna az asszonyság sátrának szentélye alatt, 
így lepve meg őt, mégis föltette magában, hogy rohamot 
intéz, egy reggel arra sétál a Briggs kocsija felé s meg
várja, míg kijön onnan fölvillanyozva, fölüdülve és bizo
nyosan jókedvűen.

Másnap reggel Rebekka korán kelt, tengerre néző 
szobájából látcsővel kémlelte a part hosszán elterülő 
fürdőházakat, s látta, a mint a Miss megérkezett, sátrába, 
majd a tengerbe lépett; s mire a nympha, a kit keresett, a 
kis karavánból a kavicsokra lépett, már ott várta. Ked
ves látvány volt: a part, a fürdő nők arcza, a napfény
ben ragyogó sziklák és házak. Rebekka nyájasan mo
solygott, s midőn a Miss kilépett sátrából, elébe nyújtotta 
fehér kezét. Az szegény nem tehette, hogy ne fogadja a 
köszöntést.

— Sharp kis-------Crawleyné asszony! — kiáltott
föl meglepetve.

Rebekka megragadta Briggs kezét, odaszorította 
a szívéhez, majd egy hirtelen támadt, legyőzhetetlen 
kényszer hatása alatt átkarolta Briggs nyakát és szere
tettel csókolta meg a fonnyadó arczot. — Édes, édes 
barátnőm, — rebegte oly őszinte érzéssel, hogy nem csak 
szegény Briggs kezdett lágyulni mindjárt, hanem a 
lepedő-szárogató asszony is meg volt indúlva.

Rebekkának nem volt nehéz a másikat hosszú, 
bizalmas, élvezetes társalgásba vonnia. Szóba ke
rült minden, attól a percztől kezdve, hogy Rebekka el-



294 THACKERAY
hagyta a házat; megbeszéltek mindent, azzal a részletes
séggel, melyben a nők olyan gyönyörűséget találnak. 
Briggs apróra elmondta a betegség lefolyását, az orvo
sok véleményét, mert hisz mikor unnának bele a nők a 
betegségeknek meg az orvosi kezelésnek részletezésébe! 
És Rebekka milyen áhítattal hallgatta! Briggs kezét me
legen szorongatva mondta el, mennyire köszöni ö a 
Mindenhatónak azt, hogy drága nagynénjük ilyen kitűnő, 
hű teremtésekkel van körülvéve, mint az édes, jó Briggs 
kisasszony, meg az a megbecsülhetetlen, derék Firkinné. 
Óh, csak vigyázzanak is az ő jóltevőjére! A jó Isten 
áldja meg, a hol egyet lép! Igaz, hogy ö, Rebekka, lát
szólag vétett ellene, óh, de hát nem volt-e a hibája ment
hető? Megtagadhatta volna-e a kezét attól a nemes 
férfiútól, a kit megszeretett? — Briggs erre csak sóhaj
tott, bánatos, mély megértéssel, elgondolva, hogy valaha 
ö is odaajándékozta a szívét valakinek, és megvallotta, 
hogy Rebekka bűne nem volt nagy.

— Óh, elfeledhetném-e, a mit az a drága jó lélek 
tett értem? — sóhajtotta Rebekka. — Azért, hogy most 
elfordúlt tőlem, én soha, sohasem gondolok reá másképp, 
mint szeretettel, rajongással. Hisz’ jóttevőm volt nekem 
is és az én drága Rawdonomnak is. Szívemben az a ki
váló nő, Crawley Mathild áll az első helyen minden nő 
között, utána pedig azok a nemes lelkek következnek, 
a kik körülveszik. Én nem úgy bántam volna az ő hű 
ápolóival, mint Crawley Butené asszony, az a cselszövő, 
ármányos lelkű teremtés. Az én Rawdonom, a ki csupa 
szív, noha talán egy kicsit keménynek, érdesnek látszik, 
— hányszor mondta könnyes szemmel, hogy áldja az 
Istent, a miért az ő szeretett nénikéjét olyan hasonlít- 
hatatlan két gondviselőhöz juttatta, mint Briggs kisasz- 
szony és Firkinné. Ha úgy történnék, hogy annak a szív
telen Crawleynénak az ármánya mindenkit elüldözne a 
drága beteg mellől, arra kérem, édes jó Briggs kisasz- 
szony, ne feledje el, hogy az én otthonom, — szerény 
otthon bár, — de mindig tárva áll ön előtt. Édes barát
nőm, némely ember szíve soha nem feledi a jótettet; 
nem minden asszony Crawley Butené. Habár miért pa
naszkodnám reá; hiszen ha játékszer voltam j§ a kézé-
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ben és áldozata lehettem volna könnyen: azért mégis 
nem neki köszönhetem-e az én drága Rawdonomat?

Itt aztán Rebekka elbeszélte Butené viselkedését 
Queen’s-Crawleyben, melyet előbb nem bírt megérteni, 
melyet az események később megérttettek vele: hogyan 
hozta össze Butené őket lépten-nyomon, míg végre ők, 
két ártatlan lélék, csakugyan beleestek a kelepczébe, 
mesterkedései révén megszerették egymást, összekeltek 
és most toldássá vannak téve.

Ez mind tökéletesen igaz volt. Briggs tisztán látta 
az egész hadicselt. Rawdont és Rebekkát Crawleyné bo- 
ronálta össze. De ha az utóbbi teljesen ártatlan áldozat 
volt is, Briggs azért nem titkolhatta el előtte, hogy 
Crawley kisasszony szíve bizony teljesen elfordult tőle 
és hogy sohasem fogja öcscsének megbocsátani ezt az 
esztelen házasságot.

Erre nézve azonban Rebekkának megvolt a maga 
véleménye és ezért megőrizte a jókedvét. Ha most még 
haragszik is a néni, azért később még mindig megbékül- 
het. Most sem áll Rawdon és a bárói czím közt egyéb, 
mint a nyápicz, élhetetlen Pitt, és ha ezt valami érné, 
Rawdoné a báróság. No és ha semmi egyéb jó nem szár
maznék is a mai beszélgetésből, Mártha legalább le van 
leplezve és le van rántva, a mi magában is elégtétel. — 
Rebekka egy órai bizalmas beszélgetés után végtelenül 
szeretetteljes búcsút vett barátnőjétől abban a biztos tu
datban, hogy ennek a társalgásnak minden szavát híven 
megviszi Briggs annak, a kinek szánva volt.

Rebekka innen még éppen jókor ért haza a búcsú
zásul rendezett villásreggelihez. A többiek már együtt 
voltak és mikor Osborne-éknak föl kellett kelniök az asz
taltól, hogy indúljanak, Rebekka oly szívreható búcsút 
vett Emíliától', mint a hogy’ azt el lehet várni olyan ba
rátnőknél, a kik testvérek gyanánt szeretik egymást; 
— sűrűn szorította zsebkendőjét a szeméhez, úgy zoko
gott barátnője vállára borúivá, mintha örökre kellene el- 
válniok; mikor pedig azok felültek a kocsiba, he
vesen integetett utánuk a zsebkendőjével' (száraz volt 
egészen); az ablaktól azonban egyenesen visszament az 
ebédlő-asztalhoz és megevett néhány rákot, még pedig,
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fölindulását tekintve, elég jó étvágygyal. Rawdonnak’ 
mindent elmondott, most, hogy magukra maradtak és 
mivel maga igen reményteljesnek látta a jövőt, könnyű 
volt Rawdont is olyan hangulatba ringatnia, hiszen sze
gény Rawdon mindenben olyan vakon ment a fele
sége után, lett légyén az mélabús vagy vidám.

— Most pedig, — szólt Rebekka, — ülj le szépen 
és írj a nénikédnek egy szép kis levelet, mondd el, hogy 
jó fiú lettél és így tovább. — Rawdon le is ült egy szó 
ellenmondás nélkül s addig el is jutott, hogy — Brighton, 
Csütörtök. Szeretett kedves néném! — de itt aztán a 
vitéz kapitánynak meghibbant a leleményessége. Rágta 
a tollat, ránczolta a homlokát és gyámoltalanul nézett 
Rebekkára. Ez elnevette magát, aztán, mivel a hat láb 
magas férfi nem bírt semmire se menni, hát a kicsi kis 
asszony kezdte el a levelet tollba mondani, mialatt föl s 
alá járt a szobában, hátra tett kézzel.

„Mielőtt hazámat elhagynám és elindulnék a há
borúba, a mely végzetessé is lehet reám-------

— Micsoda? — nevetett föl Rawdon, de aztán el
fogadta az állítást és le is írta a gyászos szavakat nagy 
hahotázva.

„A mely végzetessé is lehet reám nézve, eljöttem 
e helyre

— Miért nem ide; egyszerűbb lenne.
— Hallgass! E helyre — kiáltott Rebekka, lábával 

toppantva. — Hogy búcsút mondjak legdrágább és leg
jobb rokonomnak. Könyörögve kérem, engedje meg, 
hogy mielőtt elmennék a csatatérre, a honnan talán nem 
térek vissza soha, — hadd szoríthassam meg még egv- 
szer azt a kezet, mely engem mindig csak jótétemények
kel halmozott el.

— Halmozott el . . . — mondta utána Rawdon, 
ámulva azon, hogy a levélírás ilyen könnyen is mehet.

„Nem kérek öntől egyebet, csak azt, hogy ne vál
junk el haragban. Némely tekintetben, ha nem is minden 
téren, bennem is megvan családunk büszkesége. Egy 
festőművész leányát vettem nőül és házasságomat nerp 
szégyenlem.
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— Szégyenli a manó. Akasszanak föl, ha szégyen- 
leném valaha, — vetette közbe Rawdon.

— Jaj, te vén csacsi, — szólt Rebekka, meghúzva a 
Rawdon fülét, mialatt a vállán keresztül a levelébe né
zett, hogy lássa, nincs-e benne helyesírási hiba. Váljunk, 
azt csak egy 1-lel írják, nem kettővel. Szégyenlem, nern 
pedig szégyellem.

Rawdon erre engedelmesen igazgatta ki a hibákat, 
megnyugodva abban, hogy az asszony mindent jobban 
tud nála. Rebekka pedig folytatta:

— Azt hittem, édes néném, önnek tudomása 
volt arról, hogy én Rebekka iránt érdeklődtem, hiszen 
Crawley Butené asszony maga segítette elő a mi érint
kezésünket legjobban. De nem panaszkodom. Szegény 
leányt vettem el s készséggel visefem lépésem következ
ményeit. Vagyonát hagyja édes néni annak, a kinek 
akarja. Én nem fogok a miatt siránkozni. Egyetlen óhaj
tásom, bárcsak meggyőzhetném nénémet a felől, hogy 
nem vagyonáért, hanem önnön magáért szeretem. Nem 
tudom elhagyni Angliát, míg ki nem engeszteltem a nénit. 
Kérve-kérem, engedje meg, hogy meglátogassam, mi
előtt útra kélék. Néhány hét vagy hónap múlva, úgy le
het, már későn lenne az, hogy találkozni óhajtsunk. Nem 
bírom elhagyni az országot, a nélkül, hogy néhány szó
ban el ne búcsúzzam öntől.

— Ebben, tudom, hogy föl nem ismeri az én irályo
mat, — mondta Rebekka, — mert ugyancsak rövid mon
datokat használtam. Ügy, mint te szoktad. — S a levél, 
borítékba zárva, elküMetett miss Briggsnek.

Mikor Briggs a levelet titokzatos arczczal átnyúj
totta, az volt az első, hogy Mathild kaczagni kezdett 
egész szívéből. — Minthogy Mrs. Bute nincs itt, elolvas
hatjuk, — szólott. — Olvassa fel.

S miután Briggs végigolvasta a levelet, asszonya 
még hangosabban kaczagott. — Jaj, Briggs, lelkem, de 
együgyü maga, — mondotta Briggsnek, a ki szemláto
mást meg volt hatva a levél őszintesége és egyenessé
gétől. — Hát nem veszi észre; hisz’ a vak is látja, hogy 
ebből Rawdon maga egy sort se eszelt ki. Soha életében 
nem írt nekem egyébért, mint hogy pénzt kérjen és va-
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lamennyi levele mind tele van törléssel, hibás mondat
szerkezettel és rossz helyesírással. Az a kis kígyó dik
tálta ennek minden szavát. Az a kis nevelőnő, a ki, úgy 
látszik, teljesen uralma alá kerítette. — Eh, gondolta 
hozzá Mathild, egyik tizenkilencz, a másik egy híjián 
húsz. Mind a koporsóban szeretnének látni; a pénzemre 
les valamennyi.

— Rawdont nem bánom, ha eljön, — tette aztán 
hozzá szünet múlva a legteljesebb egykedvűség hang
ján. — Akár kezet fogok vele egyszer, akár nem, egyre 
megy. Föltéve, hogy nem izgatnak föl valami nagy jele
nettel, végre is, miért ne találkozhatnám vele? Hanem az 
emberi türelemnek is van határa; azért jegyezze meg, 
édesem, hogy Rawdonné asszony látogatását tisztelettel 
kikérem magamnak; azt már még sem tudnám elviselni; 
— fejezte be szavait, mire szegény Briggsnek meg kellett 
elégednie ezzel a félig-meddig való válaszszák Azt 
eszelte ki, hogy legjobb lesz, ha Rawdon úgy eszközli a 
találkozást, hogy ott várakozik a parti szikláknál, mikor 
nénjét arra viszik a hordozó székben.

Ügy is tett. Nem tudni, vájjon föltámadt-e Mathild 
lelkében valami a régi érzéséből arra, hogy régi kedvelt- 
jét meglátta, elég az hozzá, hogy üdvözletül olyan jó
kedvűen nyújtotta felé három ujját, mintha csak tegnap 
találkoztak volna utoljára. Szegény Rawdon lángvörös 
arczczal, iszonyú zavarban állt meg előttük. Lehet, hogy 
az önző érdek izgalma volt mindez, vagy puszta tettetés; 
vagy talán az hatotta meg egy kicsit, mikor látta, mivé 
lett szegény nagynénje, a ki hozzá végre is mindeddig 
nagyon jó volt, a legutóbbi betegsége alatt.

Mikor hazaérve, elmondta Rebekkának a találko
zást, ezt tette hozzá:

— Tudod, végre is, az öreg mindig kitartott mel
lettem, ha bajba voltam; aztán most, hogy olyan meg- 
rokkantnak láttam, hát furcsán esett, az ördög vigye el. 
Ott mentem mellette, tudod, mikor vitték abba a hogy’ is 
híjjákba, hisz tudod; — egész az ajtajáig; a honnan aztán 
kijött a pinczemester, hogy besegítse. Magam is szeret
tem volna bemenni, csakhogy —
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— Hát nem mentél be? — sikoltott Rebekka indu
latosan.

— Nem, szívem; akaszszanak föl, ha az inamba 
nem szállt a bátorságom, mikor arra került a sor.

— Te bolond, — hisz be kellett volna menned, 
hogy ki se jöjj onnan többé.

— Ne osztogass nekem neveket, — felelt a nagy 
gárdista duzzogva. — Lehet, hogy csakugyan bolond 
voltam, de azért neked nem kellene azt mondanod; — és 
ezzel olyan kifejezéssel nézett a feleségére, a milyen 
néha, ha nagyon megharagudott, meg szokott jelenni az 
arczán, de ezzel a tekintettel nem volt jó szembe nézni.

— Nos, édesem, holnap újra lesbe kell állnod, hogy 
találkozzál vele s akkor aztán bemenj ám hozzá, akár hí, 
akár nem, — szólt Rebekka, békíteni próbálva durczás 
hitestársát. A mire aztán Rawdon visszadörmögte, hogy 
azt fogja tenni, a mi neki tetszik, hanem jó lesz, ha Re
bekka meg féket tesz a nyelvére; ezzel aztán a megsér
tett férj elment, hogy a délutánt ott töltse a billiárd- 
teremben, durczásan, szótalanul és gyanakodva.

De mielőtt még az este letelt volna, szegény Raw
don kénytelen volt beismerni, hogy feleségének megint 
igaza volt, mert Rebekka abbeli elöérzetét, hogy Rawdon 
hibát követett el, valami igen szomorú körülmény igazolta. 
Mint sejthető volt, Crawley kisasszonynak csakugyan 
éreznie kellett valami fölindulást Rawdon láttára. Hát 
érzett is. Elmélkedett is otthon a találkozáson elég so
káig. És végre így szólalt meg: — Tudja, Briggs, hogy 
Rawdon nagyon öregszik és hízik is. Az orra rezes lett 
és az egész megjelenése roppant közönséges. A házas
sága avval az asszonynyal, az durvította el ennyire. 
Crawley Butené mindig mondta nekem, hogy azok 
együtt isznak és nem is kétlem, hogy így van. Igen, igen, 
ma is pálinkaszaga volt. Észrevettem. Maga nem?

Szegény Briggs hiába koczkáztatta meg azt, hogy 
Crawleyné asszony mindenkit leszól, és hogy a mennyire 
valaki az ö szerény helyzetében ítélni képes, fhát 
Crawleyné------- U

— Ravasz róka, ugy-e? Tudom; — de az a& egy
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csakugyan igaz, hogy az az asszony kapatta rá Raw
dont az ivásra. Az olyan alantas származású népség 
mind —

— De meg is volt szegény kapitány úr indúlva 
nagyon, mikor nagyságodat látta, és ha meggondoljuk, 
hogy holnap már a halál torkába rohan-------

— Mondja, Briggs, mennyit Ígértek magának ezért 
a prókátorkodásért? —kiáltott Mathild haragba jőve; — 
no persze, most aztán sír! Gyűlölöm az ilyen jeleneteket. 
Miért gyötörnek így? Menjen, ne is lássam, sírjon a 
maga szobájában, de ne itt. Megálljon, ne menjen, törölje 
meg az orrát, aztán félre avval a zsebkendővel. Üljön le 
és írjon levelet a kapitánynak. — Szegény Briggs enge 
delmesen telepedett le az íróasztalhoz.

Az itatós papiros lapjai még ott viselték az aggszüz 
utolsó titkárja, Crawley Butené betűinek kemény, merev, 
erélyes lenyomatát.

— Kezdje! Igen tisztelt uram; eh, tisztelt uram is 
elég lesz; — aztán mondja, hogy Crawley kisasszony 
megbízásából; — nem, megálljon, Crawley kisasszony 
orvosának a megbízásából ír; mondja, hogy az egész
ségem sokkal jobban meg van rendülve, semhogy bár
milyen családi jelenet izgalmának kitehetném magamat 
Köszönje meg neki, hogy eljött Brightonbe, de hogy 
miattam ne maradjon tovább. Kívánjon neki szerencsés 
utat és mondja, hogy ha szíves lesz oda fáradni az ügy
védemhez Londonban, ott lesz valami a számára. Erre, 
tudom, elmegy innen; erre majd elhagyja Brightont.

A jóindulatú Briggs a legnagyobb megelégedéssel 
írta le, a mit tollába mondtak.

— Mindjárt másnap megrohantak, a mint Mártha 
elment, az igazán nem járja. Briggs, kedvesem, írjon 
mindjárt Crawleynénak is, hogy nem szükséges vissza
jönnie; — nem, nem fog visszajönni; én nem leszek rab
szolga a saját házamban; nem akarok éhen halni, és nem 
akarom, hogy megétessenek... Mind meg akar ölni, 
mind, mind, — végezte szavait a szegény öreg és erre 
görcíös sírásba tört ki.

unnak a komédiának, a melyet Mathild játszott 
yégig a Hiúság Vasárában, nagyon közeledett már a?
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utolsó jelenete; a hamvadozó lámpák egyenként alud
tak ki és a sötét függöny már meg-meglebbent, hogy le
hulljon.

A levél utolsó része csakugyan megvigasztalta 
Rawdonékat egy kicsit, és bízni kezdték, mert ez még
sem volt oly merev visszautasítás, mint az előbbi. Az 
öreg kisasszonynak is igaza lett, mert a kapitány azon
nal igen kezdett kívánkozni Londonba.

Abból, a mit Osbornetól meg Józsitól elnyert, Raw
don mégis csak kifizette a fogadóbeli számlát, s szállás
adója máig sem tudja, milyen veszedelemben forgott a 
követelése. Mert, mint a hogy’ a tábornok csata előtt a 
tartalékhadra bízza a podgyászt, Rebekka azonképpen 
összepakkolta legértékesebb holmiját s a György legé
nyével előre küldte Londonba a gyorskocsin. Rawdon 
és felesége másnap szintén ezzel az alkalmatossággal 
utaztak oda.

— Tudja Isten, — mondta Rawdon, — mégis csak 
szerettem volna látni szegény öreget, mielőtt elmegyek. 
Olyan megrokkantnak látszott, hogy tudom, nem viszi 
sokáig. Ugyan mennyire adott utalványt? Tán kétszáz 
fontra? Kevesebb csak nem lesz, mit gondolsz Rebekka?

A végrehajtók sűrű látogatásai miatt Crawleyék 
nem mentek vissza a régi lakásba, hanem egy londoni 
fogadóban szálltak meg. Másnap reggel, a mint Rebekka 
Sedleyékhez menet, elment a régi lakásuk előtt, látta, 
hogy két hitelezőjük most is ott topogott türelmetlenül; 
mire Rebekka aztán könnyedén átlebegett a másik 
oldalra, hogy a legközelebbi sarkon beforduljon. Sedley
ékhez azért ment el, hogy megtudja, hol vannak a fiata
lok. Sedleyné nagy sírás közt mesélte el, hogy már el
mentek Chathambe, onnan Harwichbe utaznak majd s 
mindjárt hajóra is szállnak Belgium felé. Mikor Rebekka 
innen haza ment, Rawdont már otthon találta. Most jött 
a nénje ügyvédjétől és már tudta a sorsát. Dühös volt.

— Tudod, hogy mennyit kaptam? — kiáltott Re
bekka elé. — Húsz fontot!

Rovásukra ment, az igaz, de hiába, a tréfa 
mégis olyan jó volt, hogy Rebekka hangos hahotával 
kaczagott a dühöngő Rawdon szeme közé.
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HUSZONHATODIK FEJEZET.

London és Chatham közt.

György barátunk tudta, mivel tartozik a rangjának 
az olyan ember, a ki négylovas hintóbán utazik Brigh- 
tonből Londonba, és azért egyenesen oda hajtatott az 
egyik legfényesebb szállóba. Itt egész sor szép szobát 
vett ki, az ebédet pedig a legdíszesebben megterített asz
talra rendelte, a mely körül öt-hat fekete-ruhás inas szol
gált föl. György fejedelmi módon adta a háziurat Dobbin 
és Józsi előtt; Emilia azonban félénken és szerényen ült 
ott, noha György mondta neki, hogy tulajdonképp most 
„prezidiál" mint háziasszony először, a maga asztalánál.

György nagyúriasan ócsárolta a borokat és zsörtö
lődött a pinczérekkel, Józsi pedig némán és üdvözülten 
szürcsölte a teknösbéka-levest. Dobbin merte ki a tá
nyérjára, mert észrevette, hogy a kis háziasszony, a ki 
elé odatették a leveses tálat, annyira sem ismerős annak 
a tartalmával, hogy Józsinak egy szikrát se adott sem 
a teknősbéka zöldes kiövérjéböl, sem sárgás húsából.

A lakoma, meg a 'kivett szobák nagy fényűzése 
egy kicsit megijesztette Dobbint, és meg is jegyzett 
György előtt annyit ebéd után, mikor Józsi elaludt egy 
karszékben, — hogy hiszen talán a teknősbéka
leves meg a pezsgő nem volna okvetlenül szükséges. De 
György megmondta a magáét: — Barátom, én ahhoz 
vagyok szokva, hogy úgy utazzam, mint úriemberhez 
illik, és úgy segéljen, hogy a feleségem is úgy fog utazni, 
a mint egy úriasszonyt megillet. A míg egy fillérem van, 
a feleségem nem fog szükséget szenvedni. — S mialatt 
a nagylelkű férfiú így beszélt, egészen föl volt magasz- 
tosúlva a maga nemesszívüségének gondolatától. Dobbin 
letett róla, hogy azt fejtegesse előtte, hogy Emília boldog
sága talán nem függ teljesen a teknösbéka-levestöl.

Ebéd után Emilia félénken azt a kérdést koczkáz- 
tatta meg, hogy elmehetne-e a mamát meglátogatni, a 
mibe György egy kicsit dörmögve egyezett bele. Emilia 
tehát gyorsan felöltözködött az óriási hálószobában,
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melynek közepén ott állt az a rengeteg nagy dísz-ágy, a 
melyről a fogadós mindenkinek elmondta, hogy „a Sán
dor muszka czár édes testvérié aludt abba, kérem, az a, 
mikor a szövetségesek itt voltak." Azután nagy öröm
mel és sietséggel vette föl shawlját és kis kalapját. A 
mint visszament az ebédlőbe, György még mindig boro
zott az asztalnál s Emilia hasztalanúl próbált a szemébe 
nézni; — végre megkérdezte: — Te nem jössz velem, 
drágám? — Nem, a drágámnak hivatalos dolga volt ma 
este. Emília tehát csalódottan köszönt és szomorúan in
dúlt lefelé a lépcsőn. Dobbin kapitány kísérte le a lép
csőn, hogy a kocsiba segítse, s aztán elnézze, hogy’ ro
bog el. György legénye hozott kocsit, mert a gazdája 
meghagyta, hogy Emíliával menjen. Még ez a legény is 
szégyelte megmondani a kocsisnak, ott a szállóbeli pin- 
czérek fülehallatára, hogy hova mennek, milyen szegé
nyes negyedbe, azért hát azt mondta, hogy csak menjen 
egyenest, majd később fogja utasítani.

Dobbin ebéd után hazament, s az úton arra gon
dolt, milyen boldogság lenne ott ülni, abban a bérkocsi
ban, Osborne-né mellett. György azonban más véle
ményen volt, mert megvett egy félárú jegyet és szín
házba ment, hogy megnézze Keant 9hylock szerepében. 
György nagyon szeretett színházba járni és műkedvelői 
előadásokon magának is gyakran voltak sikerei. — Józsi 
jót aludt ebéd után egy karszékben, s csak arra riadt fel, 
mikor az inas szedni kezdte az asztalt, a boros üvegeket 
és korsókat rakosgatva; ekkor aztán Józsi kocsit hoza
tott, hogy nagyon ki ne fáradjon, míg hazamegy le
feküdni.

Elképzelhetjük, hogy Sedleyné milyen melegséggel 
szorította szívére a leányát, mikor a kocsi a kis kert rács
ajtaja előtt megállóit. Clapp, a háziuruk, ingújjban állt 
künn a kis kertben, s a sövényt nyírta, Emilia láttára 
azonban, hiányos öltözéke folytán, riadtan menekült. Az 
irlandi szolgáló iólelkű mosolygással, boldogan köszön
tötte Emíliát, a ki végre bejutott a szobába.

Kevésbbé érzelgős olvasó is könnyen elképzelheti, 
hogy’ sírt együtt, összeölelkezve, anya és leánya, a nap
pali szoba szentélyében. Mikor is nem sírnak a nők? Mi-
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lyen szomorú vagy örvendetes alkalommal maradnak 
könnyek nélkül? Olyan esemény után, a milyen a házas
ság, anya és leánya bizony átengedheti magát annak az 
érzelmességnek, mely gyöngéd és egyben vigasztaló.

Mindaz, a mi a házassággal kapcsolatos, mint 
puszta beszédtárgy, úgy meghatja a nőket, hogy még azok 
is képesek egy ilyen beszélgetés kapcsán sírva csó- 
kolódzni össze, a kik különben ki nem állhatják egymást. 
Hát ha még szeretik egymást! Egy jó anya gondolatban 
újra átéli a maga esküvőjét a leányáén; a mi meg az utóbb 
következő eseményeket illeti, ki ne tudná, mennyire 
anyaiabbak az anyánál is a nagyanyák. Igazán, a nő, 
míg nem nagyanya, jóformán nem is tudja teljesen, mi 
az, anyának lenni. Tiszteljük Emíliának és anyjának 
bizalmas együttlétét, sugdosását, könnyezését, és ne 
hallgatózzunk. Az öreg Sedley se tette. Szeretettel csó
kolta ugyan össze a leányát, mikor szobájába lépett, (a 
hol az öreg szokása szerint, papírjaival, zsinegeivel és 
számadásaival bíbelődött), de azután bölcsen és tapinta
tosan elkotródott és magukra hagyta őket. György inasa 
nagyon gyanúsan nézett az ingujjas öreg Clappra, de 
Sedley előtt nagy leereszkedéssel emelt kalapot. Sedley 
beszédbe eredt vele és elkérdezősködött a veiéről, meg 
Józsi új kocsijáról; arról is, hogy vajon a lovak lenn vol'- 
tak-e Brightonban; — végre pedig arról az átkozott Bo- 
naparty-ró\, meg a háborúról; — míg végre az irlandi 
szolgáló kijött és tányért meg üveget hozott ki. Az öreg 
Sedley minden áron maga töltött az inasnak, aztán meg 
egy félguineát adott neki ezzel a szóval, hogy: Itt van, 
Trotter, igyék az ura meg az úrnője egészségére, 
aztán, ha haza megy, igyék a magáéra. Az inas az elámú- 
lás és és lenézés vegyes érzésével tette zsebre az öreg 
Sedley borravalóját.

Csak tizednapja volt annak, hogy Emilia elhagyta 
ezt a kis házat, és mégis, milyen óriási távolság látszott 
az akkori élet és a mostani közt. A mint visszagondolt, 
úgy látszott neki, mintha valami más lény lenne most, 
mint volt leánykorában, mikor egész lelke, minden gon
dolata csak egyetlen egy dologra, egy óhajtásra volt 
irányozva, s mikor, ha nem is éppen hálátlanul fogadta
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szülei szeretetét, de bizonyára úgy, mint magától ért
hető, természetesen elvárható dolgot. Szinte szégyen
kezve és bűnbánattal gondolt vissza ez időre. Elnyerte 
tehát, a mire vágyott, a menyországot a földön, és azért 
mégis bizonytalannak, kielégítetlennek érzi magát? A 
regényekben úgy van az, hogy a mint egyszer a hős 
meg a hősnő egymáséi lettek, az író leereszti a függönyt, 
mintha a színjáték, a dráma teljesen bevégződött volna s 
mintha attól kezdve, a hogy azok kikötöttek a házasság 
révében, ott már minden csupa gyönyörűség volna és 
a házastársaknak nem lenne egyéb tennivalójuk, mint 
szépen kézenfogni egymást és úgy haladni békésen, bol
dogan az aggkor felé. De a mi kis Emíliánk még csak a 
partján állott egy új világnak és máris vágyakozva né
zett vissza a bús, de barátságos alakokra, a kik búcsút 
intettek felé a távoli túlpartról.

Sedleyné azzal is meg akarta ünnepelni menyecske
leánya első látogatását, hogy az uzsonnát kibővítette. 
Hogy az ünnepi lakoma létrejöhessen, Sedleynének le 
kellett merülnie a ház legalsó rétegébe, a konyhába, 
a hol Mr. és Mrs. Clapp, s miután tányérjait fölmosta s 
hajából a göndörítő-papirökat kiszedte, Miss Flanningen 
is, az ír szolgáló, tartózkodni szoktak. Minden ember a 
maga módján fejezi ki szeretetét s Mrs. Sedleynek úgy 
tetszett, hogy vajaskenyér és narancsbefőtt — üvegcsé
szében — kedves frissítőül illik a mostani alkalomhoz.

Mialatt ezek a nyalánkságok készültek, Emilia föl
ment a lépcsőn s maga sem tudta hogyan, egyszerre csak 
ott állt a maga leánykori kis szobájában. Odaérve a nagy 
karszékhez, melyben a legutolsó napok folyamán annyi 
szomorú órát töltött, odahanyatlott és elkezdett gondol
kozni az elmúlt hétről, meg az életről, a mely majd most 
vár reá. Az új élet küszöbéről is már búsan és merengve 
nézni vissza, hosszas vágyakozás után valami olyant érni 
el, a mi öröm helyett nyugtalanságot és bánatot hozott: 
— ez a sors volt tehát fenntartva annak a kis teremtés
nek, a ki olyan ártatlan és olyan magányos, eltévedt ván
dora volt a tülekedő, lármás tömegnek ott a Hiúság Va- 
sáráb¾n

Ott ült tehát és visszaidézte emlékébe szeretettel 
Thackeray: Hiúság vására. I. 20
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azt a képét Györgynek, a mely szinte oltárkép volt szá
mára leánykorában. Bevallotta-e maga előtt, mennyire kü
lönböző volt György a valóságban attól az ifjú hőstől, 
a kit oly imádattal vett körül? Nem. Sok, sok esztendő 
kell ahhoz, — és az is, hogy a férfi igazán nagyon rossz 
legyen, — míg a nő büszkesége és hiúsága megengedi 
neki azt, hogy ilyen vallomást tegyen maga előtt. — 
Majd Rebekka csillogó zöld szeme és baljóslatú mosoly
gása jelent meg előtte és keserűséggel töltötte el. Ügy 
ült ott, ugyanazon magába merült önző képzelődés köze- 
pett, mint mikor a jólelkű irlandi szolgáló fölhozta neki 
György levelét, melyben megkérte a 'kezét.

Tekintete odaesett véletlenül a kis fehér ágyra, és 
úgy érezte, hogy szeretne az éjjel megint ott aludni abban 
s reggel úgy ébredni fel, mint leánykorában, hogy anyja 
ott álljon ágya előtt, mosolygó arczczal. Azután szinte 
borzalommal gondolt az oszlopos, nagy, ravatalszerű 
ágyra, a mely a fogadóban várta. Kedves fehér kis ágy! 
Hányszor sírdogált ott, azon a fehér párnán az aggódó, 
remegő leányka; és most, íme, minden 'kívánsága betelje
sült és a vőlegény, a kinek elvesztésétől úgy rettegett, 
most az övé már örökre. Es az a jó anya, a ki úgy őrkö
dött a kis ágy mellett; milyen magára maradt most! Emi
lia egyszer csak odaborúlt a kis ágy mellé és akkor ez a 
megsebzett, megriadt, de gyöngéd és szerető lelkű asz- 
szony ott keresett vigasztalást, abban, a mihez, őszintén 
szólva, a kis leány nem fordúlt gyakran. Hisz az ő hite a 
szerelem volt eddig, de most a bánatos, vérző, csalódott 
szív kezdte már a szükségét érezni egy más vigasztaló
nak is.

De azt az imát nincs jogunk végighallgatni. Nem, az 
titok, szent titok, és kívül esik a Hiúság Vásárának ha
tárán, a hol mi járunk.

De annyit elmondhatunk, hogy mire a tea ideje 
eljött, a fiatal asszony is megszilárdultnak, megvígasz- 
taltnak érezte magát. Lement, össze-vissza csókolta a 
szüleit; leült a régi kis zongorához és eljátszotta rajta 
György kedves dalait; az uzsonnánál mindent dicsért, a 
teát, a lekvárt, a szép terítést, és mivel rajta volt, hogy a 
körülötte lévőket boldoggá tegye, hát maga is boldo-
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gabbá vált; felvidúlva ment haza és hamar el is aludt 
abban a nagy, ravatalformájú oszlopos ágyban, s csak 
akkor ébredt fel mosolyogva egy perezre, mikor György 
hazajött a színházból.

Másnap Osbornenak igazán hivatalos dolga akadt; 
fontosabb annál, a mely a színházba vitte. A mint haza
érkezett Londonba, rögtön írt atyja ügyvédjének, kö
zölve vele fejedelmi tetszését arra nézve, hogy a pénz
ügyet lebonyolítsák. Fogadói számlája, kártyaveszteségei, 
melyek Crawley kapitány zsebébe húzódtak, nagyon meg- 
csappantották zsebét, s újra meg kellett azt bélelnie, mi
előtt útra kelne. Nem volt más mit tennie, mint belemar
kolni a kétezer fontba, mely az ügyvédnél számára letét
ben volt. Biztosra vette, hogy atyja nemsokára megbékül. 
Hát volna-e olyan atya, a ki sokáig engesztelhetetlen 
tudna maradni olyan tökéletességgel szemben? És ha az 
eddigi érdemek nem lennének elegendők az öreg úr meg- 
puhítására, — hát ott van a háború; óriásilag ki fogja ma
gát tüntetni és megvan. No, és ha nem? Akkor is nyitva 
áll előtte a világ. Nagyszerű! Még egy ilyen ember is 
megakadna? Kártya-szerencséje is megváltozhatik, és 
mennyit lehet még kétezer fonton összenyerni!

Így aztán nemsokára újra elküldte Émiliát kocsin a 
mamájához, hogy együtt vásároljanak meg mindent, a 
mire az úton olyan úriasszonynak, mint egy Osborne 
Györgyné, szüksége lehet. Csak egy napjuk volt a be
vásárlásra, gondolhatni tehát, hogy nagyon el voltak 
foglalva. Szegény Sedleyné; most, hogy ismét kocsiban 
ülhetett, divatárusnőtől szabóhoz, szabótól vászonkeres
kedőhöz hajtatva, a honnan mindenünnen hajlongva kí
sérték ki a kocsihoz: — úgy érezte, hogy megint az, a 
ki; — és azóta, hogy a szerencsétlenség érte őket, ma 
volt először boldog. Emilia sem volt közömbös a vásár
lás, a szerencsés vételek, a szép dolgok látásának örömei 
iránt. (Ugyan melyik férfi tartaná valamire az olyan asz- 
szonyt, a ki közömbös volna? Még a legnagyobb bölcs 
sem.) Emilia szófogadásból egész kis tobzódást engedett 
meg magának s jó csomó ruhaneműt vásárolt össze, a 
boltosok szerint mindenben a legnagyobb ízlésről téve 
bizonyságot.

20*
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Egyelőre a háború sem ijesztette Emíliát: majd ösz- 

szetörik Bonapartét minden harcz nélkül. Naponta posta
hajók indúltak útnak, teli urakkal és úrnőkkel, a kik 
Brüsszelbe és Gentbe igyekeztek. Mintha nem is hábo
rúba, hanem valami mulatságos kirándulásra mennének. 
Az újságok gúnyolódva írtak Bonapartéról. Micsoda? Az 
az ember, az a korzikai jött-ment mer szembeszállni 
Európa egyesült seregeivel és a halhatatlan Wellington- 
nal? Emilia valósággal lenézte a korzikait, mert — mon
dani is fölösleges, hogy ez a szerény kis teremtés min
denben környezetének fölfogásához szabta magát és sok
kalta szerényebb volt, hogysem önálló nézete lehetett 
volna. Egyszóval: az egész napot anyjával töltötte, s Lon
donban való első föllépése alkalmával nem csekély élet
kedvet és ügyességet árult el.

György ezalatt félszemére húzott kalappal, gaval- 
lérosan haladt az ügyvéd hivatala felé s úgy lépett be, 
mintha valamennyi halvány arczú íródeáknak ő volna ott 
az ura és parancsolója. Egyiknek odavetette, hogy Os
borne kapitány akar Higgs úrral beszélni, de olyan han
gon, mintha az az ügyvéd, a kinek volt legalább is há
romszor annyi esze, ötvenszer annyi vagyona és ezer
szer annyi élettapasztalata, — talán majd mindent félbe- 
szerbe hagyva rohanna lélekszakadva, hogy megtudja, 
mivel szolgálhat Osborne kapitánynak. György persze 
nem vette észre, milyen gúnyos nevetés szaladt át vala
mennyinek az arczán, pedig jó sokan voltak, mialatt 
György ott ült, nádpálczájával verdesve a csizmáját és 
azt gondolva, micsoda szegény ördögök is ezek itt mind. 
Ezek a szegény ördögök apróra tudták az Osborne 
György szomorú históriáját és a pint sörük mellett apróra 
meghányták-vetették a más irodákból valókkal. Istenem! 
mi mindent is nem tudnak az ügyvédek, meg az ügyvéd
bojtárok. Azok előtt nincsen rejtve semmi és alattomban 
azok kormányozzák a mi nagy városunkat.

György talán azt várta, hogy Higgs valami váratlan 
jó újsággal fogadja; talán ezt a fennhéjázó, henczegő 
modort azért vette föl, hogy a bátorságát mutassa vele; 
—• de a György henczegése az ügyvéd részéről olyan 
fagyasztó nyugalommal találkozott, a mi ezt a hen-
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czegést és hánya-vetiséget egyszerre lehetetlenné tette. 
Mikor György belépett, az ügyvéd nagyon el volt me
rülve valami iratba, s csak úgy a szemüvege fölött né
zett Györgyre e szókkal: — Tessék helyet foglalni. Egy 
percznyi türelmet kérek és akkor elintézzük azt a cse
kélységet. Poe úr kérem, szíveskedjék a nyugtatvány- 
lapokat ideadni. — S tovább írt.

Miután Poe előhozta a kért papírost, a főnök kiszá
mította kétezer font sterling államkötelezvény értékét a 
napi árfolyam szerint, s megkérdezte a kapitánytól, utal
ványt kíván-e kapni a bankházhoz, vagy állampapírokat 
akar vásároltatni. — Néhai Mrs. Osborne végrendeletének 
végrehajtói közül ugyan senki sincs a városban, — szólt 
közönyösen, — de megbízóm enged az ön óhajának, s 
maga is azon van, hogy minél előbb véget érjen ez az ügy.

— Bankutalványt kérek, — felelt György. — Ugyan 
kérem, sohase vesződjék az aprópénzzel, — vetette oda, 
a mint látta, mit csinál az ügyvéd, s aztán, azzal a meg
győződéssel, hogy ez a nagyúri hanyagság ugyancsak 
kihozta a sodrából ezt a vén tintanyalót, könnyű léptek
kel ment ki az irodából, zsebében az utalványnyal.

— Ez a ficzkó is az adósok közt ül ám majd a 
börtönben, nem adok neki két évet, — mondta Mr. Higgs 
Mr. Poenak.

— Mit képzel, sir, nem fog megpuhúlni a vén Os
borne?

— Meg fog-e puhúlni a kőszobor? — kérdezte Mr. 
Higgs.

— Ugyancsak adja a gavallért, — mondta az írnok. 
— Alig egy hete házas és tegnap már ott láttam, még egy 
pár tiszttel, a színház kapuja előtt, az előadás után, a mint 
a primadonnát kísérték a kocsijához.

Más dolguk akadt, s Osborne György eltűnt az ér
demes emberek emlékezetéből.

Az utalvány Hulker és Bullock bankczégéhez szó
lott, a Lombard-Streeten; György tehát oda sietett, mi
közben erősen meg volt győződve, hogy ő most nagy 
hivatalos tevékenységet fejt ki. Bullock Frigyes éppen az 
üzletben volt, s ö látta meg Györgyöt elsőnek, mikor be
lépett; a fiatal Bullock egy. nagy könyv fölébe hajolt,
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mely mellett egy komoly fiatalember görnyedt. Sárga 
arcza még halálszínűbbé vált, a mint a kapitányt megpil
lantotta; s aztán a leghátsó szobába sompolygott; de 
György sokkal jobban el volt merülve a pénz szemlélé
sében ott a pénztáros asztala előtt, (soha sem látott még 
ennyi pénzt egy csomóban), semhogy húgának félholt ud
varlóját észrevette volna. Ez aztán, mivel most már min
den nap ott ebédelt Osborne-éknál, még aznap este el
mondta az öreg úrnak, kit látott, és ezt is hozzátette: — 
El sem képzelné, milyen elbízottan nyitott be. Kivett min
dent, az utolsó fillérig. No, nem tudom, meddig fog tartani 
a pénz az ilyen embernél. — Osborne elkáromkodta ma
gát és azt mondta. — Bánja az ördög, hogy’ veri el a 
pénzét. — György maga azonban nagyon meg volt a nap
jával elégedve. A maga útikészületeit is megtette nagy 
sietve; bőven vásárolt be mindent; Emilia holmiját pedig 
bankutalványnyal és egy lord könnyedségével fizette ki.

HUSZONHETEDÉ FEJEZET.
Emilia bevonul az ezredéhez.

Mikor József pompás kocsija megérkezett Cha- 
thambe a kaszárnya elé, az első arcz, a melyet Emilia föl
ismert, a Dobbin kapitány barátságos arcza volt, a ki egy 
órája sétált föl s alá az utczán, barátai érkezésére várva. 
A kapitány az aranygombos, aranybojtos kabátban, 
karddal és karmazsinszínű övvel, egészen délczeg ka
tonás jelenség volt és Józsi örült, hogy sokak szeme- 
láttára foghatott vele kezet. Tűntető nyájassággal kö
szönt neki, rázta a kezét, nem úgy, mint Brightonban, 
vagy a divatos londoni útczákban. A kapitány mellett 
ott állt Stubble is, a kis tiszthelyettes és a mint a kocsi 
közeledett, elkiáltotta magát: — Tyüh, teringettét, de 
szép leány! — s nem győzte magasztalni Osborne vá
lasztását. — S csakugyan Emilia, az esküvői rózsás 
kalapjában és selyemköpenyében, a szabad levegőtől 
kipirult arczczal, oly elragadó szép volt, hogy teljesen 
igazolta a kis katona elragadtatását. És Dobbin olyan jó 
néven vette e?t a fiútól. Mikor a kapitány odalépett a
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kocsihoz, hogy Emíliát lesegitse, a tiszthelyettes látta, 
micsoda gyönyörű kis kéz volt az, a mit a szép asszony 
odanyújtott, és micsoda édes, formás kis láb lépett oda a 
kocsi felhá'gójára. Elpirult a gyerek rettentően, fejébe 
szállt minden vére, és menten végbevitte a legszebb és 
legmélyebb bókot, a mire csak képes volt. Emilia pedig, 
a mint meglátta, hogy ennek a sapkáján is a György ez
redének a száma van, piruló mosolygással és meghajlás
sal viszonozta a köszöntést. No erre aztán vége lett a 
fiúnak ott, azon a szent helyen. Dobbin e naptól kezdve 
még jobb indulattal volt Stubble iránt és gyakran felbá
torította arra, hogy beszéljen Emíliáról, ha együtt sétál
tak, vagy otthon üldögéltek együtt. Egyáltalán, az ezred
nek valamennyi jóravaló, derék tisztje között valósággal 
divatba jött Osborne-nét bámulni és imádni. Az az édes, 
szende, tiszta, igaz nőiesség ejtette rabul becsületes lel
kűket, a mit szóban kifejezni nem tudtak, csak érezték; 
de hát ki nem találkozott már olyan nővel, a kiben min
denféle csodálatraméltó sajátságot fedez föl, még ha 
semmi egyebet nem hallott is tőle, mint azt, hogy a kö
vetkező négyesre már el van ígérkezve, vagy hogy ma 
nagyon meleg van. György, a kit a tisztek amúgy is 
nagyra tartottak, még jobban emelkedni kezdett szemük
ben azért, hogy el tudott venni egy ilyen teljesen szegény 
leányt, meg azért, hogy ilyen gyönyörű teremtést vá
lasztott.

A mint az utasok bementek a társalgóba, Emilia 
nagy meglepetéssel látta, hogy levél várja, egy három
szögletű, rózsaszínű levél; a bőven pazarlóit világoskék 
pecséten egy galamb volt, olajágat tartva, a czím nagy
betűs, de határozatlan női írással volt írva.

— Hohó, ez az O’Dowdné kaparása, — mondta 
György, s csakugyan nem tévedett, mert a levélben 
O’Dowd őrnagyné kérte Osborne kapitánynét, hogy 
legyen szerencséje mindjárt ma este teára; egy kis barát
ságos együttlét kedvéért.

— El kell menned, — határozott György. — Nála 
megismerkedhetel az ezreddel. O’Dowd az ezred parancs
noka, ő pedig Peggy kezében van.

Alig gyönyörködték azonban ki magukat a levél-
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ben, mikor a társalgó ajtaja hirtelen felpattant és a kü
szöbön egy termetes, kövér, derült arczú nö jelent meg 
lovagló ruhában; mögötte pedig néhány fiatal tiszt 
alakja tűnt föl.

— Hát biz én mán nem vártam a tejájjig; nem én; 
mi a csudát czeremóniázzak; aszondom, elmegyek biz 
én, megnézem őket; hát itt vagyok. Nagyon örültem 
mán, hogy meglátom magát, asszonyom; no, Isten hozta 
nállunk, — és ezzel az amazon melegen szorította meg 
Emília kezét, a ki rögtön tudta, hogy az őrnagyné áll 
előtte. — Ez meg itt az uram ni, gyere no; O’Dowd őr
nagy, úgy híjják. Tudom, hogy mán öleget hallott fe
lüliem, ettül itt ni, az urátul.

— Eleget hallhatott róla, — visszhangozta az őr
nagy, s Emilia is mosolyogva bizonyította, hogy György 
sokszor emlegette.

— No tudom, hogy a körösztvizet se háttá rajtam, 
mer nagy akasztófa ám ez a maga ura.

— Azért magam is jótállók, hogy az, — szólt közbe 
az őrnagy ravaszkodó arczot vágva, a mire György 
aztán elkaczagta magát; az őrnagyné azonban megérin
tette a férje karját az ostornyeie gombjával, hogy ne 
beszéljen, s azt mondta, hogy de most már mutassák 
be annak rendje-módja szerint.

A mire György aztán így szólalt meg:
— Édes Emíliám, ez itt az én tisztelt és szeretett, 

kitűnő barátnőm: O’Dowdné Aurélia Margaretta, más 
néven Peggy.

— Az a, — szólt közbe az őrnagy.
— Más néven Peggy, mondom, egyébként O’Dowd 

Mihály őrnagy úr kedves felesége és leánya annak a 
férfiúnak, a kinek neve és czíme: Ber’sford Fitzjurld 
de Burgo Malony Glenmalony, Kildare grófságból.

— És Murian Square Dublin — tette hozzá az 
asszony nyugodt felsőbbséggel.

— Igaz. Az is a czímhez tartozik, — mondta az 
őrnagy.

— Hogyne. Hisz Dublinba is laktunk, oszt te is 
éppen ott udvaroltál nekem, kedves őrnagyom, mielőtt 
elmátkásodtunk, no nem igaz?
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Az őrnagy persze igent mondott erre is, mint min
denre, a mit valaki társaságban mondott.

O’Dowd őrnagy a földtekén lévő valamennyi világ
részben megfordúlt már uralkodója szolgálatában, mint 
katona, s valahány rangfokozattal előbbre lépett, azért 
mindig becsületesen, bőven megfizetett előre, valami 
hősies, vakmerő haditettel; — és ez a vitéz katona mégis 
a magánéletben a legszelídebb, a legcsöndesebb kis 
ember volt; igazán olyan, mint a falat kenyér; a fele
ségének pedig engedelmes rabszolgája. A tiszti asztalnál 
igen csöndesen üldögélt, de igen sűrűn iddogált. Ha aztán 
megelégelte, csendesen dülöngözve ment hazafelé. A 
hányszor megszólalt, mindig igazat adott mindenkinek és 
az egész életpályáját jókedvűen, békességesen futotta be. 
India legforróbb napja nem hevítette fel a vérét, Walche- 
renben a rázó hideg leggonoszabb járványa sem tudta 
O’Dowdot megrázni. Az ütközetbe épp olyan nyugodtan 
ment, mint az ebédlő asztalhoz, a félig nyers lóhúst épp 
olyan jóízűen tudta enni, mint a fáczánpecsenyét és az 
öreg édesanyjával — Mr. O’Dowd of O’Dowdston — 
szemben soha életében nem volt engedetlen, kivéve, 
mikor belépett a katonaságba és mikor ezt a rettenetes 
Malony Peggyt vette feleségül.

Peggy tizenegy testvér közül (öt volt leány) volt 
az egyik s a nemes Glenmalony törzsből származott. A 
férje, noha unokatestvére volt, de csak anyai ágon, így 
tehát nem dicsekedhetett azzal, hogy a Malony-család'hoz 
tartozik. Végig élve kilencz báli idényt Dublinben, kettőt 
Bathban és Cheltenhamben és még mindig nem találva 
élettársat, Malony kisasszony kiadta a kommandót Misi
nek, az unokatestvérének, hogy vegye el. Misi persze 
szót fogadott és aztán egyenesen Nyugat-Indiába vitte, 
hogy ott parancsnokoljon az ezredbeli asszonyok fölött.

O’Dowdné egy félóráig sem volt Emilia (és akárki 
más) társaságában, már elmondta az egész származási 
táblájukat. — Tudja, lelkem, — mondta becsületes őszin
teséggel, — én megmondom, meg én, minek kerülget
ném, mint macska a forró kását; — én biz azt szerettem 
véna hogy Györgygyel sógorságba keveredjek; ki is 
néztem a Glorvina húgom számára. No de hát György
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mán el vót ígérkezve magának, azér hát most mán ma
gát fogadom testvérhúgomnak; akár csak a családomba 
tartozna. Oszt amúgy is olyan helyes, jó kis képe van, 
meg úgy forgatja magát, hogy azt hiszem, jól össze
férünk majd. Bevesszük a családunkba.

— Lel'kemre, való igaz, — mondotta az őrnagy, neje 
szavait helyeselve.

Emíliát pedig mulattatta, hogy egyszerre ilyen 
nagyszámú családba keveredik bele.

— Mi itt mind jó pajtások vagyunk, — folytatta az 
asszony, — nincs még egy olyan ezred, a hun olyan jó 
egyetértést tanáhia. Itt nincs áskálódás, szólás-szapulás, 
mint másutt, mer itt mind szeretjük egymást.

— Kivált Magenis kapitánynét, — szólt közbe 
György nevetve.

— Maganisné meg én megbékültünk; ámbár bánás
módja a sírba juttatja ősz fejemet.

— Pedig olyan szép fekete a hajad, Peggym, ked
vesem, — vágott közbe az őrnagy.

— Fogd be a szádat, Mick, vén tökfilkó. Mrs. Os
borne, a férjek mindig csak útban vannak; mindig is 
mondom ennek az én Mickemnek, hogy neki csak akkor 
kéne a száját kinyitni, ha az ezred élin van, meg ha 
eszik-iszik. Sose féljen, Osborne-né, lelkem; majd elmon
dok én magának négyszemközt mindent, a mit az ezred- 
beliekről tudni kell. De most mutasson be a bátyjának. 
Ejnye, de derék, megtermett ember. Mintha az unoka
testvéremre húzna egy kicsit. Malony Danira (a balli- 
malony-i Malonyak közül, tudja lelkem, a ki Scully 
Ophéliát vette el, a ki meg az első unokatestvére volt 
Poldoody grófnak.) Sedley úr, Isten hozta nálunk, na
gyon örülök, hogy szerencsém van. Ugy-e, a tisztekkel 
ebédel ma? (Mick, aztán el ne felejtsd azt az ördöngős 
doktort, s vigyázz magadra, józan maradj, mert estére 
vendégeink lesznek).

— Ma a 150-ik ezred ad búcsúebédet nekünk, an
gyalom, — szólt az őrnagy, — de hisz azért könnyen 
szerezhetünk jegyet Sedley úrnak.

— Simple, szaladjon csak, (ejnye ni, igaz a, be se 
mutattam magát; Simple tiszthelyettes, a mieink közül,
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édes Emíliám). Szaladjon, Simple, és mondja meg 
Tavish ezredesnek, hogy az őrnagyné tisztelteti és azt 
izeni, hogy Osborne kapitány úr lehozta ide a sógorát is, 
hát oszt legyen neki jegy az ebédre. Pontban ötkor. 
Amíg ezek ott esznek, Emilia lelkem, addig mi itt fala 
tojhatunk egy kicsit, ha akarja. Hanem te, Mick, azt 
megmondom, hogy akár ott lesz az az istenverte doktor, 
akár nem, nekem józanon kerüli haza ma este, mikor 
vendégek lesznek.

Az őrnagyné még végére sem ért a mondókájának, 
mikor a fiatal zászlótartó már robogott lefelé a lépcsőn.

— A szófogadás a hadsereg lelke. Menjünk a dol
gunkra, míg O’Dowdné asszony kioktatja Emmit, — 
mondotta Osborne kapitány s ezzel a két kapitány meg- 
indúlt, közre véve az őrnagyot és egymásra nevetve, 
annak feje fölött.

No, most aztán, hogy magukra maradtak az asz- 
szonyok, O’Dowdné se volt rest, hanem százával hordta 
elő a fö'lvi'lágosításokat mindenki felől; egy kis asszonyka 
feje igazán nagyon szűk volt azok elraktározására. Emilia 
csak úgy szédült bele, annyit hallott azon népes család 
tagjairól, melybe nagy ámulatára egyszeriben besorozva 
találta magát. Heavytop ezredes felesége Jamaikában 
halt meg. Hogy a sárgaláz vitte el? No, nemcsak az, 
hanem a szívfájdalom is, mert az ezredes, a ki pedig már 
olyan kopasz, akár egy ágyúgolyó, egy félvér jamaikai 
leány után vetette magát! Magenis kapitány né ugyan 
vajmi keveset tud, de jó asszony, csak igen rossz nyelve 
van; a whistezésnél pedig az édes szülő anyját is meg
csalná. Kirk kapitányné meg olyan szenteskedő, hogy 
egy ártatlan whist játék láttára is forgatja a szemét. (No 
már pedig az én nagybátyám, Malony dékánus ugyan jó 
ember volt, buzgó keresztény, oszt még se átallotta 
whistet játszani; de még az unokatestvérem, a püspök is 
megtette nem egyszer.) — De hála Isten, ez a két asszony 
nem jön velünk. Magenisné az anyjánál lesz addig; — 
a kiről úgy hírlik, hogy szenet vagy krumplit árul Isling- 
tonban, pedig a lánya mindig az apja hajóival dicsekszik, 
s ujjal mutogat rájok, mikor a vizen föltűnnek. Kjrkné 
pedig a gyerekeivel a Bethesda-téren fog lakni, no persze,
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hogy közel legyen a Ramshorn nagytiszteletű úr templo
mához. Bunny hadnagyné se jön; nem jöhet, mert hát —
— no de hisz mindig úgy van; egyik a másikat érte, már 
hét gyerekük van, olyanok, mint az orgonasípok. Posky 
tiszthelyettes, pedig olyan jóravaló gyerek, úgy látszik 
valami hárpiát vehetett el; mert az asszony úgy kiabál 
rá néha otthon, hogy meghallani az egész kaszárnyában. 
Aszondjá'k, hogy már a tányérokat vagdosták egymás 
fejéhez. Hát az az egy bizonyos, hogy szegény Posky nem 
is tudott számot adni róla, hogy mitől volt kék-zöld 
az arcza. Az asszony különben visszamegy most majd az 
anyjához, a kinek nevelő-intézete van Richmondban. No, 
kár, hogy a lányát jobban nem nevelte egy kicsit. Ráfért 
volna. Maga hun nevelődött, lelkem? Engem oda adtak 
be iskolába Flanahannéhoz; nem kíméltek semmi költ
séget, csakhogy finomra kinevelődjek. Egy izé, no, hogy’ 
híjják, egy franczia örgrófné vót ott, hogy belénk vergye 
az igazi úrias módit, hogy akkurát olyan finoman be- 
szíjjünk, mint a párizsi dámák; — a tornát meg a szabad 
gyakorlatokat egy nyugalmazott franczia gyenerálistúl 
tanútuk?

Ebben a tarka családban találta magát a kis Emilia, 
s O’Dowdné néniéképpen szegődött mellé.

Mikor aztán este a többi asszonyoknak is bemutatta 
O’Dowdné Emíliát, ezek elég szívesen fogadták, mert 
nyájasnak találták, szerénynek, és nem túlságosan nagy 
szépségnek; ez a kedvező hangulat tartott is egészen 
addig, míg az urak megérkeztek a nagy ebédről, a kik 
rögtön úgy körülvették Emíliát és úgy hódoltak neki, 
hogy erre persze a nők rögtön kezdtek benne hibát találni.

— Remélem, Osborne már kitombolta magát, — 
mondta Magenis kapitányné Bunny hadnagynénak. 
O’Dowdné pedig azt súgta Posky tiszthelyettesné fülébe:
— No, ha igaz, hogy az Istenhez tért korhelyből válik a 
legjobb férj, akkor Emíliának szerencséje van. — A tiszt
helyettesné különben úgy nézett Emíliára, mint bitorlóra, 
mert hisz, lám, ez lett az oka annak, hogy most már 
nem ö volt a legújabb menyecske az ezredben. Kirkné, 
a szent asszony, súlyos, dogmatikus keresztkérdésekkel 
szorította sarokba Emíliát, s mivel látta, hogy ez még a
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homályban tévelyeg és a hit világossága nélkül szűköl
ködik, menten a kezébe nyomott három képes vallásos 
iratot: Kioltó szó a pusztában, ez volt az egyik, a másik 
kettő meg A wandsworthi mosónő és Az angol katona 
vallási fegyvere és erőssége. Azért adta neki, hogy ezzel 
„felébressze Emiliá szunnyadó lelkét", de hát szegény
kére bizony éppen az ellenkező hatással voltak, mikor 
este olvasni próbálta.

A becsületes, igazlelkű fiúk azonban rajongtak 
bajtársuk csinos nejéért, s katonásan tették neki a szépet. 
Emíliát egészen fölizgatta ez a diadal, szemei kigyúrtak. 
György is büszke volt a menyecske népszerűségére; . 
Tetszett neki az a vidám, könnyed és mégis tartózkodó, 
szerény modor, a hogyan Emilia a hódolatot fogadta. Es 
ö maga, új egyenruhájában, délczegebb volt valameny- 
nyiüknél. És Emilia boldogan érezte, hogy György tekin
tete szeretettel pihen rajta s eltökélte a szívében: — Nyá
jas leszek minden barátjához. Szeretni fogom valameny- 
nyit. Igyekezni fogok, hogy mindig vidám legyek és jó
kedvű, hogy boldoggá tegyem az otthonát.

Az ezred ujjongva fogadta őt magába. A kapitányok 
helyeslőn, a hadnagyok lelkesedéssel, a tiszthelyettesek 
csodálattal. Az öreg Cutler, az orvos, megkoczkáztatott 
ugyan egy-két tréfát, de nagyon is szakszerűek lévén, 
itt nem ismételhetök; assistense, Cackle, medicinae doc
tor Edinburghból, annyira leereszkedett, hogy irodalmi 
ismereteit három franczia idézettel fitogtatta. A fiatal 
Stubble sorra járt mindenkit s azt suttogta: — Istenemre, 
nem pompás asszony-e? — s le nem vette róla a szemét, 
míg a negus-t* be nem hozták.

Dobbin egész este nem beszélt Emíliával. Porter 
kapitánynyal együtt Sedleyt vitte haza, mert ez megint 
igen el volt ázva, de azért a tigrisvadászat történetét 
nagy hatással mondta el az ebédnél is meg O’Dowdék- 
nál is. Mikor Dobbin Józsit átadta az inasának, egy ideig 
ott sétált szivarozva az útczán, a fogadó előtt, a hol 
Osborneék laktak. György ezalatt gondosan betakargatta 
a feleségét s aztán elbúcsúztak a társaságtól, de a fiatal 
tisztek mind leszaladtak a kocsiig és éljeneztek, míg csak

Fűszerekkel kevert bor.
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a kocsi be nem fordúlt a sarkon. Mikor odaértek a fogadó 
elé, Emíliát Dobbin segítette le a kocsiból és az asszonyka 
mosolyogva tett szemrehányást neki, a miért egész este 
feléje sem nézett. Aztán bementek. A kapitány még jár
kált és szivarozott ott egy jó darabig. Látta, a mint a 
világot eloltották ottbenn Osborne-ék nappalijában, és 
látta, a mint nemsokára a hálószoba ablaka világosodott 
meg. Csaknem virradt már, mikor Dobbin rászánta ma
gát, hogy hazamegy; útja közben hallotta a Themzén 
rakodó hajók lármáját, melyek Belgiumba készülődtek.

HUSZONNYOLCZADIK FEJEZET.
Emilia belör Németalföldre.

Harmadnapra az ezredesné estélye után, az ezred 
hajóra szállott s a Themzén horgonyzó indiai hajók le
génységének kalaplengetése, a parton álló katonaság él
jenzése között, miközben a zenekar a Good save the 
King-et játszotta, leeveztek a folyón s Ostendébe vitor
láztak. Az udvarias Józsi eltökélte, hogy elkíséri 'húgát s 
az őrnagynét, a kinek minden pakkját és skatulyáját, a 
híres turbánnal és paradicsommadárral egyetemben, az 
ezred podgyásza nyelte be; a mi két hősnőnk így baj nél
kül érkezett Ramsgatebe, a honnan postahajókon hama
rosan átsiklottak Ostendebe. Józsi életének ez a korszaka 
oly eseménydús volt, hogy arról évek múltán is el tudott 
diskurálni s Waterlooi hadjáratának részletei még a tigris
történetet is háttérbe szorították. Az udvarias Józsi, a 
mióta rászánta magát, hogy húgát elkíséri, nem bo
rotválta többé a bajúszát, hanem megnövesztette; Cha- 
thamban soha el nem maradt egy katonai díszszemléről 
vagy gyakorlatról sem; tiszttársait (a hogy idő múltán 
nevezni szokta őket), nagy érdeklődéssel hallgatta, ha 
a háborúról beszélgettek, s igyekezett minél több katonai 
kifejezést eltanulni, a miben a derék O’Dowdné nagy se
gítségére volt.

Mikor hajóra szállt az ezred, addigra József katonai 
mivolta már odáig fejlődött, hogy aranypaszomántos sap
kában, zsinóros, érczgombos kabátban jelent meg a ki
kötőnél, a fedélzeten pedig bizalmasan mindenkivel kö-
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zölte, hogy Wellington herczeg hadseregéhez fog csatla
kozni, a miért aztán mindenki tisztelettel nézte s leg
alább is élelmezési föhadbiztosnak tartották. A tengeri út 
nagyon leverte szegényt a lábáról és a két nő is meglehe
tősen oda volt. Emilia csak arra tért egy kicsit magához 
megint, mikor a másik hajón meglátta az ezredét is. Józsi 
a legközelebbi kocsmába tért be erőt gyűjteni, Dobbin 
pedig elkísérte a hölgyeket, aztán a vámhivatalba ment, 
hogy Józsi hintáját kiváltsa. Mert József úrnak ekkor nem 
volt inasa, minthogy fölhizlalt és elkényeztetett komor
nyikja Osborne legényével együtt kereken kijelentette, 
hogy ők bizony át nem kelnek a tengeren, nem ők, az 
Istennek se. Ez a lázadás olyan zavarba hozta Józsit, 
hogy már-már maga is lemarad, ha Dobbin, ki, mint Józsi 
mondta, ekkortájt roppant sokat lótott-futott, nem biz
tatja, hogy most már csak ne vegye vissza a szavát, men
jen el, hisz már a bajúsz is megvan hozzá. így aztán Józsi 
rá hagyta venni magát, hogy hajóra szálljon. A jól nevelt 
és jól táplált londoni inas helyett Dobbin végre fogott 
Józsinak egy kis fekete belgát. Nem sokat ért, az igaz, de 
azzal, hogy örökké sürgött-forgott, meg különösen azzal, 
hogy folyton gróf úrnak nevezte Józsit, egészen meg
nyerte ennek a tetszését.

Ostende is nagyon megváltozott azóta. Azok az 
angolok, a kik most járnak oda, ugyancsak nem keltik föl 
azt a gyanút, hogy grófok, a maguk kopott ruháival, 
kétes tisztaságú fehérneműjükkel; — s még hozzá mind 
úgy szeretik a pálinkát, a billiárdot, a dohányt, meg min
dent, a mi közönséges. De azt meg kelt adni, hogy a Wel
lington hadseregének minden tagja megfizette az útját és 
ez az emlék bizonyára méltó a „kereskedők nemze
téhez."

Az üzleti szellemű Belgiumnak is jól eshetett, mi
kor a pénzes és jó étvágyú angol hadsereg odament ál
lomásra.

Az ország, a melyet védelmezni mentek, egyál
talában nem harczias. Századokon át mindig másokra 
hagyták azt, hogy harczoljanak ott, az ő területükön. 
Mikor e sorok írója ott járt, hogy megnézze a waterloo-i 
csatateret s a postakocsi vállas, jól megtermett, ha-
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dastyán külsejű ellenőrétől megkérdezte, ott volt-e ő is 
a csatában, azt felelte rá: — Pás si betel (Nem vagyok 
bolond.) — a mit franczia ember bizonyára nem mon
dana; — de viszont a postakocsis maga Vicomte volt, — 
valami tönkrement napóleoni tábornok fia; és mégis 
elfogadott tőlünk egy pohár bort az úton. Ez is tanulság.

Ez a lapos, viruló, egyhangú ország sohasem lát
szott jobbmódúnak és virágzóbbnak, mint 1815 nyará
nak elején, mikor zöld rétjeit és szürke utczáit piros angol 
katonakabátok élénkítették fel, mikor a széles chaussée- 
kon fényes angol fogatok gördültek végig, s a csatorna
járó nagy hajók, melyek kövér legelők, takaros régi fal
vak és ódon szép kastélyok előtt úsztak el, vagyonos an
gol utasokkal voltak tele; — mikor a katona, a ki a falusi 
kocsmákba járt poharazni, nem csak ivott, de fizetett is; 
és mikor Donald, a skót katona, a kit egy flamand ma
jorba szállásoltak el, olyan szépen ringatta a kis baba böl
csőjét, míg Jean és Jeanette kaszálni voltak a réten.* 
Csatafestőknek ezt is ajánlanám tárgy gyanánt, ha egy 
becsületes szellemben folytatott angol hadjárattal fog
lalkoznak.

Minden olyan fényesnek és békességesnek látszott, 
mint valami szemle a Hyde-parkban. Napoleon pedig 
azalatt támadásra készült, határsánczai mögött, hogy a 
békeszerető embereket felbőszítse, tömérdek vért ontas- 
son velük, s tömérdeket sírba fektessen közülök.

A hadvezérben mindenki teljesen bízott, (mert az 
a hit szentségével telt rendületlen bizalom, a mit Wel
lington herczeg tudott az egész angol nemzetben ébresz
teni, épp oly hatalmas volt, mint az a hevesebb nyilat- 
kozásu lelkesedés, melyet egyidőben a francziák Napo
leon iránt éreztek). Az ország oly jól rendezett védelmi 
állásban volt, hogy senki sem félt, a mi utasaink épp oly 
kevéssé, mint a többi angol utasok, pedig a mieink közül 
kettő jócskán félénk természetű volt. Az ezredet a csa
torna hajóiban vitték Oentbe és Bruges-be, a honnan 
aztán Brüsszelbe kellett gyalogolniok. A hölgyeket 
Józsi kísérte a közönség szolgálatára álló nyilvános 
hajókon, a melyekre mindenki hálával emlékszik, a ki

♦ Ezt Óléig említi, A Waterlooi ütközet története czimü művében.
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régen Flandriában utazott, olyan fényűzéssel és kénye
lemmel voltak ezek felszerelve. Az étel és ital oly hason
líthatatlanul kitűnő volt e lassú hajókon, hogy a legendák 
azt tartják egy angol utasról, hogy bár eredetileg csak 
egy hétre jött ide Belgiumba, úgy megszerette az ellátást 
a hajón, hogy ott maradt rajta állandóan és szakadat
lanul utazott Gent és Bruges között, egész addig, míg 
a vasútakat bevezették s akkor aztán az utolsó hajózás 
végével a vízbe ugrott. Józsinak azonban nem ez a halál 
volt szánva, a kényelmet és jó ellátást azonban csak úgy 
élvezte, mint fentebbi honfitársa. Oly boldog volt, hogy 
O’Dowdné meg volt győződve, hogy még egyedül csak 
az ő Glorvina húga hiányzik Sedley úrnak, hogy töké
letesen üdvözölt legyen. Józsi egész nap ott ült a fedél
zeten, itta a flamandi sört, kiabált az inasa, Izidor után 
és mulattatta a hölgyeket.

Józsi bátorsága igazán bámulatos volt. — Micsoda 
— kiáltotta Emminek egy ízben, — hogy Boney minket 
meg merjen támadni! Hahaha! Ne félj semmit, édes 
Emmim! Két hónapot sem adok neki és a szövetséges 
hadsereg benn lesz Párisban, és akkor, Istenemre, elvisz
lek ebédelni a Palais Royalba. Háromszázezer orosz tart 
Francziaország felé, Wittgenstein és Barclay de Tolly ve
zérlete alatt. Kedvesem, te nem értesz a hadi dolgokhoz. 
Én mondom neked, hogy a franczia gyalogságot nem is 
lehet egy napon emlegetni az orosz gyalogsággal. Boney- 
nek egy tábornoka sem mérkőzhetik Wittgensteinnal. 
Aztán az osztrákok! Egy emberük sincs, ha nincs ötszáz
ezer. Schwartzenberg és Károly herczeg vezetik őket. 
Ezek már csak tíz napi járásra vannak a franczia határ
széltől. No, hát még a poroszok, a hős herczeg-tábornagy 
alatt! Olyan lovassági hadvezér, mint az övék, egy sincs 
azóta, mióta Murat nincs. Van itt mitől félni? Hé, Izidor! 
Még egy kancsó sört!

O’Dowdné csak annyit mondott, hogy: — Glorvina, 
tudom, nem fél egy embertől se; a francziákról nem is 
beszélek. — S erre műértőleg hajtott fel egy pohár sört 
maga is.

Adószedő 'barátunk sokszor állván ellenség előtt, 
más szóval: sokat forgolódván Cheltenhamben és Bath-

Thackeray: Hiúság vására. I. 21
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ban a nők körül, meglehetősen megszabadult előbbi nagy 
félénkségétől, s ha elég bátorságot szítt magába, jócskán 
beszédes lett; — az ezredben is eléggé népszerű volt, 
mert a fiatal tiszteket lépten-nyomon vacsoráztatta és 
György sokszor mondta, hogy a mint az angol ezredek 
közül majdnem mindnek van egy kedvencz állatja, a mely 
mindig az ezreddel vonul ki, a sor élén, néha kecske, 
máskor őz, éppen úgy az ő ezredjüknek is van egy ilyen 
állatja, az elefánt.

Mióta Emilia is bevonult az ezredéhez, György 
egyszerre szégyelni kezdte sokaknak az ismeretségét 
azok közül, a kiknek Emíliát be kellett mutatnia, s Dob- 
binnak (ennek kimondhatatlan megelégedésére), már 
arról kezdett beszélni, hogy ö bizony áthelyezteti magát 
valami más ezredhez, nehogy Emíliának tovább is érint
keznie kelljen ezekkel a közönséges asszonyokkal. Az 
a nem úrias vonás, hogy az ismerőseiket szégyeljék, 
gyakrabban van meg a férfiakban, mint a nőkben, (kivéve 
a nagyon magas állású hölgyeket, a kik persze kipótol
ják e tekintetben az összes többi asszonyok mulasztását 
is), és Emilia a maga nemes, igaz leikénél fogva nem 
érezte ezt a mesterkélt, kicsinyes szégyenkezést, a mit 
a férje finomságnak gondolt a maga részéről. Emilia leg
feljebb mosolygott a máskülönben olyan derék O’Dowdné 
apró furcsaságain, egy-egy kakastollal díszített kalapján, 
övében hordott nagy ismétlő óráján, melyet únos-úntalan 
ültetett, s a melynek történetét, hogy az édes apjától 
kapta, mikor esküvője után kocsiba ült, sokszor elbe
szélte; de egyáltalán nem szégyelte társaságát, mint 
György, a kit ezek a dolgok kínpadra feszítettek.

Barátunknak ezen az úton, melyet azóta minden 
közepes vagyonú angol megtett, lehetett volna tanulsá
gosabb társaságuk O’Dowd őrnagynénál, de mulatságo
sabb aligha. — Ne beszéljen nekem, lelkem, ezekről a 
hajósokról. Ha jóravaló hajót akar látni, azokat nézze 
meg, ott Dublin és Ballinasloe között. Azokon gyorsan 
halad az ember és mindenfelé szép marhákat láthat. 
Édesapám aranyérmet kapott egy négyéves üszőért. Az 
alkirály ő exczellencziája is megízlelt egy szeletet a mi 
ökreinkből, még á száját is megnyalta utána. Nő, hát
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csak aszondom, hogy ebbe az országba itt nem is kóstol
tak még olyan húst, de nem ám.

Józsi megkoczkáztatott annyit, hogy Anglia mégis 
csak híres arról, hogy igazán jó marhahúst, olyant, a mi
ben az ösztövérje meg a zsírosa szépen csíkosán legyen 
elosztva, csak ott -kapni.

— Az ám, csakhogy a mit Angolországban kapni, 
az is mind Irlandbul gyün, — vágott vissza az őrnagyné, 
s mint az irlandiak rendesen, csupa olyan összehasonlí
tásokat tett, a melyek szülőföldje javára ütöttek ki. Az a 
gondolat, hogy valaki, — noha ő maga sugalmazta ezt a 
gondolatot, — a brüggei piaczot összemérje a dublinivel, 
hahotára fakasztotta. — Ugyan, kérem alássan, mi a mén
kőt akarnak azzal az ócska pajtával? — s akkorát kacza- 
gott hozzá, hogy majd bedőlt belé az öreg templomto
rony. A város tele volt angol katonasággal. Reggel angol 
kürtök és dobok ébresztették a népet, s este azok hang
jánál feküdtek le, egész Európa fegyverben állott s a 
világtörténet egyik legnagyobbszerü eseménye volt ké
szülőben, de mindez nem akadályozhatta meg a derék 
O’Dowd Peggyt, kit a dolog úgy érdekelt, mint bárki 
mást, hogy órákhosszat ne beszéljen arról, hogy milyen 
ökrök, milyen lovak vannak Glenmalonyban és milyen 
bort isznak ott. Józsi arról históriázott, hogyan főzik In
diában a curryt, Emilia pedig a férjére gondolt és arra, 
hogyan tehetné legjobban boldoggá; — mintha ezek let
tek volna a világ nagy kérdései.

Azok, a kik szeretnek elgondolkozni azon, hogy mi 
történhetett volna a múlt nagy eseményeiben, ha ez vagy 
az a körülmény másképp esett volna; azok, mondom, 
a kik szeretik ezt a rendkívül czélszerű, hasznos és elmés 
foglalkozást űzni, bizonyára elgondolkoztak már azon, 
hogy Napoleon voltaképp milyen rettentő rosszúl is vá
lasztotta meg az időt arra, hogy Elbáról visszatérjen és 
sasát szárnyra eressze a San-Juan-öbölből a Notre- 
Damera. A mi pártunkon levő történetírók tanúsága sze
rint a szövetséges hatalmak seregei teljes harczkészen 
állottak s minden pillanatban rátörhettek az elbai császár 
seregére. A koronás mesteremberek már munkához fog
tak Bécsben és vagdalták, szabdalták Európát olyan

21*
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nagyságú és formájú királyságokba, a milyenbe nekik 
tetszett; de munkaközben itt-ott ugyancsak összepöröl- 
tek, s bizony egy hajszálon múlt, hogy seregeik, melyek 
leverték Napóleont, nem egymással mennek bírókra, ha 
pórázon nem tartja őket az, a minek a gondolatától egy
aránt féltek, hogy jaj, ha Napoleon vissza talál jönni. Az 
egyik azért tartotta készen a seregét, mert Lengyelorszá
got kötötte ki jutalmul, s azt akarta magának megtartani; 
— a másik kifosztotta fél Szászországot és a zsákmányt 
nem akarta kiereszteni a markából; — a harmadik Olasz
országra vetett szemet. Mind tiltakoztak egymás kapzsi
sága ellen és ha a korzikai csak addig tudott volna várni 
a fogságában békén, míg ezek ölre mennek, visszatérése 
símán folyt volna le és uralkodott volna zavartalanéi 
addig, a míg meg nem halt. De hát mivé lett volna akkor 
történetünk s mikké barátaink, a kiket eddig megismer
tünk? Mi lenne a tengerből, ha utolsó cseppig kiszáradna?

Azonközben tovább folytak az élet mindennapi dol
gai, s főként a mulatságok, mintha sehol se volna ellen
ség. A mint utasaink Brüsszelbe értek, belátták, hogy 
szerencséjükre Európa egyik legfényesebb és legvígabb 
fővárosában találták magukat, a hol minden volt, a mi 
csak a Hiúság Vásárát hívogatóvá, csábítóvá teszi. Sze
rencsejáték, táncz, kitűnő konyha, mely még Józsit is ki
elégítette; színház, a hol nem kisebb művésznő szerepelt, 
mint Catalani; — a pompás utakon kocsikázás, lovaglás; 
minden teli pezsgő elevenséggel és katonai élettel; aztán 
meg az érdekes, különös régi városok, sajátságos, ere
deti népviselet, a mi mind végtelen élvezetes látvány 
volt a mi kis Emíliánknak, hiszen eddig soha sem lépte 
még túl hazája határát. Nagyon boldog volt az első hónap 
e napjaiban, s a kövekező két héten; hisz’ a férje, a ki 
ma is oly bőven bánt a pénzzel, csupa figyelem volt 
iránta; gyönyörű lakásban laktak s ennek a költségeit 
Józsi meg György együtt viselték. Nem volt nála boldo
gabb menyecske az egész országban.

Minden nap hozott valami új élvezetet, új meglepe
tést. A templomokat, képtárakat is meg kellett nézni, most 
sétalovagláson, majd meg az operában voltak; a katona
zene folyton szólt, s Anglia leghíresebb embereit, legfé-
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nyesebb közönségét mind ott lehetett látni. György 
mindennap elvitte a feleségét valami kirándulásra vagy 
mulatságra, s nevetve mondta, hogy lám, valóságos 
mintaférj vált belőle. Vele járni-kelni, vele vacsorázni, 
hol itt, hol ott, hogyne lett volna ez elég arra, hogy az a 
kis szív tele legyen boldogsággal. Olyan vidám, olyan 
boldog leveleket írt haza; férje meg hagyta neki, hogy 
vegyen csipkéket, kalapokat, ékszert; — óh, György volt 
a világon a legjobb, legnemesebb ember!

Györgynek a nagyúri társaság puszta látása is elég 
volt arra, hogy igazi brit lelke gyönyörrel legyen eltelve. 
Persze, a nagyúri társaság itt engedett is valamit abból 
a szerencsés jéghidegségből és sértő modorból, a mi 
otthon annyira jellemzi őket, s leereszkedtek egészen 
annyira, hogy nyilvánosan ott jelenjenek meg, a hol a 
középosztály íordúít meg. György egy este a hadosztály 
tábornokának egyik estélyén volt olyan szerencsés, hogy 
Thistlewood Blanche grófnővel, lord Bareacres leányával 
tánczolhatott; — de hiszen nyargalt is vízért, fagylaltért 
a két lady számára; — kiszaladt a kapuhoz, ott tolako
dott, hogy a kocsijukat ő keríthesse elő s másnap aztán 
úgy henczegett a grófnők ismeretségével, hogy tán még 
az atyján is túltett vele. Másnap rögtön meglátogatta a 
grófnét és leányát; a parkban ott lovagolt a kocsijok 
mellett és meghívta őket egész társaságukkal ebédre a 
legfényesebb szállóba, és csaknem magánkívül volt az 
örömtől, mikor megígérték, hogy elmennek. Az öreg Bare
acres lord, a kinek a büszkesége sokkal kisebb volt, 
mint az étvágya, elment volna bizony egy jó ebédért 
aikárhova is.

A felesége azonban elmélkedni kezdett, hogy vajon 
mégis nem igérkeztek-e el nagyon is meggondolatlanúl.

— Remélem, más nő nem lesz ott a mi társaságunk- 
belieken kívül.

— Szent Isten, mama! Csak nem gondolja, hogy az 
az ember a feleségét is elhozza? — kiáltott lady Blanche, 
a ki előtte való nap estve egy divatos keringő alatt jó 
hosszan epedezett György karján. — Rettentő lenne! A 
férfiak csak megjárják valahogy ebben a körben, de az 
asszonyok — .......
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— Azt hallom, hogy a felesége — nemrég vette el 

— remek szép asszony, — szólt közbe a lord.
— Tudod, Blanche, mivel a papa el akar menni, azt 

hiszem, mi is kénytelenek leszünk vele, de Angolország
ban nem kell őket ismernünk többé. — És így, elhatá
rozva előre is, hogy Bond Streeten okvetlenül köszönés 
nélkül fognak Osborneék mellett elmenni, fölkészültek, 
hogy megegyék „ennek a népségnek" az ebédjét; s hogy 
az előkelőségüket azzal mutassák meg, mennyire tudják 
zavarba hozni a házigazdájuk feleségét, teljesen kizárva 
ezt a társalgásból. A méltóságnak ebben a nyilvánulásá- 
ban az angol főúri nő páratlanul áll. Ennek a magavisele
tét kevésbbé magas születésű nőkkel szemben végig 
szemlélni, pompás mulatság a Hiúság Vásárának gondol
kodni szerető látogatója előtt.

A lakoma, melyre a derék György nagy pénzt rá- 
költött, Emíliának legszomorubb szórakozása volt mézes
hetei alatt. Szomorú tudósítást írt felőle haza, hogy az 
idősebb Countess nem is felelt neki, a mikor ö megszó
lította, a grófkisasszony meg sértően szemüvegezte foly
ton, az öreg gróf meg elkérte a pinczértöl a szám
lát s kijelentette, hogy átkozottul rossz ebéd volt 
azért az átkozott nagy árért. — De habár Emilia meg is 
írt mindent ilyen őszintén, az öreg Sedley azért másnap 
már fűnek-fának beszélt a leánya barátnőjéről, Bareac- 
res grófnéról és annyira hirdette, milyen ebédeket adnak 
Osborne-ék a főuraknak, hogy az öreg Osbornenak is 
a fülébe jutott, hogy a fia peereket vendégel.

Azok, a kik tíz évvel a Waterlooi csata után látták 
a londoni utczákon Tufto tábornokot, a félhold- és a Bath- 
rend lovagját, a mint fürtös hajjal, sötétbarna szakál
lal, befűzve és kivattázva sétál a Pall Mall-on végig, 
magassarkú fénymázos csizmában, egy kicsit reszkető 
hány avetis éggel; — a ki fejereszkedve ugyan, de mégis 
utána néz, utána fordúl minden szép asszonynak és 
gyönyörű pején lovagolva, bekacsingat minden hintóba, 
a hol hölgyek ülnek: rá sem ismernének benne a 
vitéz spanyol és Waterlooi hősre. Tömött barna a haja, 
fekete a szemöldöke, s biborszínü a pofaszakálla. 1815-bea
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ben pedig gyér ősz hajjal, beesett mellel, meghajlott test
tel és vézna lábszárral ismerték, (kivált ez satnyult el az 
utóbbi időkben). De mikor hetven éves lett (most nyolcz- 
van körül jár), a haja megnőtt, megsűrűsödött, megbar- 
núlt s pofaszakálla fölvette mostani színét. A rossz
nyelvű emberek ugyan azt mondják, hogy a mellkasa 
csupa vatta, és hogy a haja, a mely soha sem nő hosz- 
szabbra, voltaképp paróka. Az unokája, a kinek az ap
jával a tábornok már évek óta szakított, azt is hozzá
teszi, hogy Mademoiselle de Jaisey, a ki a franczia szín
házban játszik, egyszer lehúzta a nagypapa egész haját 
a színházi társalgóban, de hát a fiatal ember bizonyosan 
bosszúból mondja mindezt és különben is, mi köze a tá
bornok úr parókájának a mi történetünkhöz?

Egy nap néhányan a mi ismerőseink közül átsétál
tak a brüsszeli virágpiaczon, a városháza felé, s O’Dowd
né éppen azt fejtegette, hogy ez az épület meg se közelíti 
az ő atyja kastélyát, mikor egyszerre egy magasrangú 
tiszt lovagolt el mellettük; mögötte egy tisztiszolga. 
Odavágtattak a virágpiaczra, s ekkor a tiszt leszállt, 
összevásárolta a legszebb virágot, a mit csak talált, s 
mikor az egész óriási csomó össze volt kötve, és be volt 
takarva papirosba, a tiszt átadta a virágot a szolgának; 
maga lóra ült s megindultak. Az inas vigyorogva nézett 
a bokrétára s aztán utána lovagolt délczeg urának.

O’Dowdné néhány perczczel ezelőtt jutott odáig, 
hogy; — Még ez is virág, a mit itt a piaczon látni? Azt 
látnák, a mi nálunk terem. Apának három skót kertésze 
van, meg kilencz kerlészbojtárja. Az üvegházak egy egész 
hold földet kerítenek be, oszt az ananászba csak úgy tur
kálunk, meg az üvegházi szőlőbe is; megvan mindegyik 
fürt vagy hat font. No, a magnóliáról nem is beszélek. 
Egy-egy virág akkora, mint egy leveses fazék.

Dobbin, a ki nem szokta úgy „ugratni" O’Dowdnét. 
mint György, (utóbbi nem kis ijedelmére Emiliának, a ki 
váltig könyörgött, hogy hagyja békén az őmagynét), 
hirtelen megfordúlt és elfojtott nevetéssel, tüszkölve, 
prüszkölve ment tovább pár lépéssel, míg végre nem 
bírta tovább s kitört olyan kaczagásba, hogy a szegény
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jámbor virágos kofák sehogyse tudták, mire véljék a 
a dolgot.

— Mi baja annak a kapitánynak megint? — kér
dezte O’Dowdné visszanézve. — Az orra vére folyik. 
Mindig azt mondja, hogy megeredt az orra vére. Minden 
vérét kiszivattyúzza magából az orrán át. O’Dowd, mondd 
meg te, nem akkorák-e a magnóliák Glenmalonyban, 
mint egy-egy tányér?

— De akkorák, vagy még nagyobbak, — erősítette 
az őrnagy.

Itt a beszélgetést félbeszakította az, hogy a virágot 
vásárló tiszt lovával melléjük ért.

— Tyűh, de szép ló, — kiáltott föl György. — 
Ugyan ki volt ez?

— Látná csak testvérem, Molloy Malony lovát,, a 
Molastert, mely első díjat nyert a curraghi lóversenyen, 
— szavalt az őrnagyné, s elmondta volna az egész csa
ládi történetet, ha férje közbe nem kiált:

— Hisz ez Tufto tábornok, a lovassági felügyelő. 
Egy és ugyanazon nap kaptunk mind a ketten egy golyót 
a ballábunkba Talavéránál, — tette hozzá egész nyu
godtan.

— ön ott kapta őrnagyi rangját is, — mondta 
György mosolyogva, — Tufto tábornok! No, édes Emmi- 
kém, akkor Crawleyék nincsenek messze.

Emíliának elszorúlt a szíve, maga sem tudta, miért. 
Ügy tetszett neki, hogy a nap se süt olyan fényesen, mint 
az előbb. A magas ódon tetők elvesztették festői szépsé
gűket, pedig hát ritka szép májusi alkonyat volt s a le
menő nap aranytengert árasztott maga körül.

HUSZONKILENCZEDIK FEJEZET.
Brüsszel.

József úr ezalatt lovakat is bérelt nyitott hintájához, 
s paripáival és csinos londoni kocsijával mikor kikocsi- 
zott, egészen tűrhető alak volt szegény. György lovat 
vásárolt s ő meg Dobbin gyakran lovagoltak a hintó mel
lett, mikor Józsi kocsizni vitte Emíliát. Egy ilyen alkalom-
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mai aztán bebizonyúlt, hogy György nem tévedt, mikor 
azt mondta, hogy Crawleyék is itt lesznek már. Csak
ugyan egy csoport lovassal, a kik közt ott volt néhány a 
Brüsszelben levő legnagyobb urak közül is, — ott lép
tetett lóháton Rebekka, a 'legcsinosabb, legjobb szabású 
lovagló-ruhában, egy gyönyörű kis arab lovat ülve meg, 
még pedig pompásan, mert hiszen lecZkéket kapott a 
bárótól; sőt Pitt meg Rawdon is tanították. Mellette ott 
lovagolt Tufto tábornok.

— Biz Isten, az a herczeg maga ott, — 'kiáltott föl 
O’Dowdné, — az meg Uxbridge gróf ott azon a pejen. 
Milyen pompás ránézni! Az öcsém, Mallony Molloy úgy 
hasonlít hozzá, mint egyik tojás a másikhoz. — Rebekka 
egy lépést sem tett a kocsi felé, csak fejével intett mo
solyogva, majd csókot dobott két ujjával Emíliának, 
aztán folytatta ismét a beszélgetést a tábornokkal; a ki 
rögtön megkérdezte, ki az a kövér törzstiszt az arany- 
zsinóros sapkában. Rebekka azt mondta, hogy — Indiá
ban szolgált. — Crawley Rawdon azonban odalovagolt 
hozzájuk s nagy melegséggel rázta meg Józsi és Emilia 
kezét, O’Dowdnéra és a kakastoll-bokrétájára pedig 
úgy rábámúlt, hogy O’Dowdné azt hitte, hódítást tett e 
perczben.

György, a ki az imént elmaradt a kocsitól, mert 
valaki megszólította, most sietve lovagolt vissza Dobbin 
kapitánynyal, tisztelegve a magas személyiségek előtt, 
kik között egyszerre meglátta Mrs Crawleyt. Boldog 
volt, hogy Crawley, a ki abból a nagyúri csoportból vált 
ki az előbb, most olyan bizalmasan dől oda a kocsihoz, 
hogy Emiliávai beszéljen. Crawley szíves köszöntését 
nemcsak megfelelő, de amazét meghaladó melegséggel 
viszonozta. Az a fejbiczczentés ellenben, melyet Rawdon 
és Dobbin váltottak, az udvariasság leggyöngébb jelei 
közé tartozott.

Crawley elmondta Györgynek, hogy Tufto tábor
nokkal a parki vendéglőben vannak szállva; György pe
dig megígértette barátjával, hogy meglátogatja őt. — Csak 
azt sajnálom, hogy harmadnapja nem találkozhattunk. 
Ebédet adtam a nagy szállóban; egészen csinos dolog 
volt: — lord Bareacres volt ott a feleségével meg a leá-
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nyával. Nagyon örvendtem volna, ha önt is ott tisztel
hetem. — S azzal a meggyőződéssel, hogy megállapította 
a maga nagyvilági voltának hitelét, ismét izzó melegség
gel búcsúzott Crawleytól, a ki utána iramodott a sétá
nyon elvágtató előkelő csoportnak; György és Dobbin 
pedig visszatértek helyükre Emilia kocsija mellé.

— Milyen jó színben van a herczeg,* — mondta 
O’Dowdné, mikor ismét magukra maradtak. — Tulajdon
képp atyafiságban is vagyunk, a Wellesley-ek és a 
Malony-ak mindig rokonok voltak, de persze, én nem 
tolakodhatom addig, míg a herczeg nem emlékszik meg 
magától a családi kötelékekről.

— A herczeg nagy hadvezér, — mondta Józsi, a ki 
a nagy férfi eltávoztával megkönnyebbült. — Ki nyert 
olyan csatát, mint ő SalamancánálPHe Dobbin? És hol 
tanulta ezt a mesterséget? Indiában, fiam! Az a legjobb 
iskola a tábornokoknak, higyje meg. Én már ott ismertem 
őt. Mrs. O’Dowd, egyszer mind a ketten Miss Cutlerrel 
tánczoltunk. Cutler leányával, a tüzérségtől; ördögien 
szép lány volt Dumdumban.

Az előkelő társaság látása egészen beszédessé tette 
őket s ez a lelkesült hangulat eltartott az egész ebéd 
alatt, sőt akkor is, mikor az Operába kellett menniök. 
A mint valaki körülnézett itt a színházban, igazán úgy 
érezhette magát, mintha otthon, Angliában lett volna. 
Köröskörül, mindenütt ismerős arczok, s az az öltözkö
désmód, a melyről az angol nő mindig híres volt. 
O’Dowdné nem volt a legkevésbbé ragyogó jelenség 
ezek közt; a homloka körül felfürtözött haj; a fejében, 
a nyakán rengeteg sok hamis gyémánt és színes kvarcz- 
kristály csillogott, melyekről azt képzelte, hogy a szín
házban minden ékszert elhomályosítnak.

Jelenléte kínhalál volt Osborne kapitányra nézve, 
de az őrnagyné sehonnan sem akart hiányozni, a hol fia
tal barátaink ott voltak. Azt fel sem tette, hogy ezek bol
dogok ne volnának az ő társaságában.

— Hasznodra volt eddig, édesem, — mondotta
♦ A herczeg alatt Wellingtont érti; noha itt még csak Wellesley a 

neve. A családnév ez volt s csak később kapta meg a hadvezér a „Wel
lington herczeg0- czímet.
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György a feleségének, kit az őrnagyné társaságában 
aggodalom nélkül hagyhatott magára, — de nagy sze
rencse, hogy most már Rebekka is itt van; legalább vele 
mehetsz mindenhova és megszabadulsz ettől a figurától. 
— A mire Emilia aztán nem felelt sem igent, sem nemet; 
Isten tudja, mit gondolt.

O’Dowdné talán azt gondolta, hogy a ruhája, ék
szere még nem elég feltűnő arra, hogy mindenkinek a 
figyelmét magára vonja; mert egy igen erősen zörgő 
bordájú legyezőt folyton lengetett nagy csattogva, s mi
kor meg beszélni kezdett, közölni óhajtva azt a fontos 
dolgot, mennyivel szebb Dublinban a Fishamble-Street-i 
színház: — ezt olyan tele torokkal cselekedte, hogy az 
maga is elég lett volna a közfigyelem fölhívására.

Az egyik szemközt lévő páholyban egy hölgy, (a ki 
majdnem mindig nyájasan beszélt az urával otthon is, 
de a ki mások előtt bizonyára sokkal szeretetteljesebb 
volt hozzá), azt kérdezte mellette ülő férjétől mézédes 
hangon:

— Rawdon, édes szívem, ki az a csodálatos jelen
ség ott Emilia mellett? Az ott, a piros atlasz-ruhában és 
paradicsommadaras sárga turbánban.

— Ott, a mellett a fehérruhás gyönyörű asszonyka 
mellett, — kérdezte egy középkorú úr, a ki a kérdező 
hölgy mellett ült, rendszalagokkal tele aggatva, külön
böző alsó mellényekkel felruházva s nyakában keményí
tett nyakravalóval, mely szinte fojtogatta.

— Az a fehérruhás szép asszony Emilia; de tábor
nok úr, ön igazán gonosz ember; minden szép asszonyt 
mindjárt meglát.

— Becsületemre; csak egy szép asszonyt látok, — 
szólt a tábornok, mire a szomszédnője rálegyintett a ke
zére gyönyörű nagy virágbokrétájával.

— Akármi legyek, ha az nem a tábornok ott, — 
mondta O’Dowdné; — az a, testestül-lelkestül, még a 
bokrétát is megismerem, a mit a virágpiaczon vett. — És 
mikor Rebekka, barátnője tekintetével találkozván, megint 
elkezdte csókjait dobálni, az őrnagyné ezt magára értette 
s kellemes mosolylyal viszonozta a köszöntést, a mi Dob
bint egyszerre kikergette a páholyból.
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A felvonás végén György rögtön kint termett pá

holyából, átment Rebekka páholyába, de a folyosón a ki
lépő Rawdonnal találkozott s pár perczig azzal beszél
getett.

— Rendben találtál mindent a bankáromnál? — 
kérdezte György.

— Minden rendben van, öregem, — felelt Rawdon, 
— és örülni fogok, ha revanchet adhatok neked. Hát az 
öreg úr megjuhászodott már?

— Nem még, de nem tarthat soká a duzzogás. Az
tán meg, tudod, anyai örökségem is volt. Hát a néni? 
Puhul már?

— Vén zsugori! Húsz fonttal szúrta ki a szememet. 
Mikor láthatnánk egymást? Izé, nem jöhetnél el hozzánk 
kedden? A tábornok kedden nem ebédel otthon, szabad 
leszek. Eljösz? Te, igaz, ugyan az Istenért, vetesd le Sed- 
leyvel a bajúszát; mi az ördögnek akkora bajúsz egy czi- 
vrlnek? Meg az a paszomántos kabát! Most szervusz, 
mennem kell; —s ezzel odacsatlakozott két igen előkelő 
fiatalemberhez, a kik szintén a tábornok törzskarához 
tartoztak.

Györgynek tetszett is, nem is, hogy éppen akkorra 
hívták meg, mikor a tábornok nem lesz otthon. — Most 
bemegyek és tiszteletemet teszem a feleségednél, — 
mondta György, mire Rawdonnak mindjárt leesett az 
álla és kedvetlenül dörmögte: — A hogy’ akarod. — 
Erre meg aztán a két előkelő fiatalember nézett össze 
egyetértő pillantással. György odaért a páholyhoz, mely
nek számát jól megjegyezte még odaát a magáéban. 
Kopogtatására egy tiszta hang felelte hogy: „Entrez" 
és György a másik pillanatban már ott állott Rebekka 
előtt, a ki rögtön felugrott a helyéről, tapsolt örömében, 
majd odanyújtotta mindkét kezét, annyira örült, hogy 
láthatta. A tábornok meg csak meresztette a szemét a jö
vevényre, olyan tekintettel, a mely ékesszólóan fejezte 
ki ezt: — Hát ez mi az ördögöt keres itt?

— Édes jó kapitány úr, — szólt Rebekka elragadta
tással, — milyen szép öntől, hogy eljött. A tábornok meg 
én, csak így kettesben unatkoztunk. Nézze, tábornok
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úr, ez az, a kiről annyiszor beszéltem önnek, Osborne 
kapitány.

— Ah, — szólt a tábornok igen-igen parányi főhaj
tással. — Milyen ezredben szolgál a kapitány úr?

György megnevezte a maga gyalogsági ezredét, 
dühöngve magában, hogy nem mondhat valami úrias lo
vassági ezredet inkább.

— Ah! Ügy tudom, nem rég jöttek haza Nyugat- 
Indiából. Nem sokat voltak szolgálatban az utolsó háború 
alatt, mi? Itt van állomáson, György kapitány? — foly
tatta Tufto tábornok öldöklő lenézéssel.

— Nem György kapitány, maga ügyetlen ember, 
hanem Osborne kapitány, — szólt Rebekka. A tábornok 
haragosan pillantott egyikről a másikra.

— Tehét Osborne kapitány! Rokonságban van az 
1—i Osborneokkal?

— A czímerünk egyforma, — felelt György, a mi 
igaz is volt, mert hisz tizenöt esztendővel ezelőtt, mikor 
az atyja czímert akart a kocsijára festetni, megbeszélte 
a dolgot egy czímerfestövel és mint legmutatósabbat, a 
1 . . . i Osborneokét választotta ki és sajátította el. A 
tábornok nem felelt, hanem felvette a látcsövét (a két- 
csövűek még nem voltak feltalálva), és úgy tett, mintha 
a közönséget nézné, de Rebekka látta, hogy szabad sze
mével rája és Györgyre sandalog.

Erre megkettőztetett nyájassággal kérdezte György 
kapitánytól: — Hát az én édes Emiliám hogy’ van? De 
hisz nem is kell kérdeznem, oly szép, oly viruló. És ki 
az a kedves, jó arczú hölgy ott vele. Talán olyan valaki, 
a kinek ön tette a szépet? óh, ti szörnyeteg férfiak! És 
nini, az meg ott Sedley úr, — kitűnő! Most is eszik! Ügy 
látszik, jól esik neki a fagylalt. Ejnye, igaz, tábornok; 
miért nem kapunk fagylaltot mi is?

— Hozzak? — kérdezte a tábornok, a kit már majd 
szétvetett a düh.

— Kérem; majd hozok én! — mondotta György.
— Nem, nem itt; — mondta Rebekka. — Átmegyek 

Emíliához. Ah, az az édes teremtés! Nyújtsa a karját, 
kapitány úr! — s ezzel kilebegett a páholyból. Az elő
csarnokban olyan tekintettel nézett Györgyre, mintha azt
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akarta volna mondani: — Ügy-e, hogy’ járatom a bo
londját evvel a vén emberrel? — De György nem vette 
észre, mert túlságosan el volt foglalva azzal, hogy ő 
milyen ellenállhatatlan.

Azt a szörnyű káromkodást, a mit a Rebekka és 
György eltávoztával magára maradt tábornok dörmö- 
gött el a foga közt, tudom, egy szedő se merné kinyom
tatni, hát inkább le se írom. Bizony szíve mélyéből fa
kadtak a tábornoknak: csodálatos valami is az emberi 
szív; mi minden megterem benne, mennyi boldogságot 
és mérget, haragot és gyűlölséget lehet belőle felhozni.

Emilia szintén látta mindazt, a mi a tábornokot oly 
féltékenynyé tette, de azért, mikor Rebekka belépett, 
nagy melegséggel sietett oda elébe, mert Rebekka bizony 
megcsókolta az ő drága barátnőjét az egész közönség 
láttára, leginkább pedig a tábornok láttára, a kinek a 
szemüvege most már Osborneék páholyára volt szö
gezve. Rebekka Józsefet is nagy nyájassággal üdvözölte, 
O’Dowdnénak pedig megcsodálta a kvarcz-köveit, s nem 
akarta hinni, hogy nem egyenesen a golcondai gyémánt
bányákból valók. Csevegett, szikrázott, forgolódott, mo
solygott erre is, arra is, mert tudta, hogy az a látcső ott 
szemben egy pillanatra sem fordul el tőle. Mikor aztán 
elkezdték a balletet, (a melyben a színpad összes sze
mélyzete együttvéve sem komédiázott annyit, s nem tu
dott olyan ügyesen bánni a mosolylyal, mint Rebekka 
egymaga), visszalebegett ismét a maga páholyába, ez
úttal Dobbin karját kérve, mert Györgynek a világért 
sem engedte meg, hogy ő miatta egy perezre is ott hagyja 
az ő édes, drága kis feleségét.

— Micsoda kitanult komédiás ez az asszony, — 
morgott György fülébe a becsületes vén Dobbin vissza
térve. (Az egész úton szótlanúl kísérte végig Rebekkát, 
olyan komor arczczal, mint valami temetésrendező.) — 
Ügy tekereg, mint egy kígyó; és láttad, György, hogy 
az egész idő alatt, míg itt volt, a tábornoknak játszotta 
az egész jelenetet?

— Komédiás! Ugyan kérlek! A legkedvesebb asz- 
szonyka egész Angliában, — felelt György, fehér fog-
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sorát mutatva és megsodorintva földöntúli szépségű ba- 
júszát. — Te nem forogsz a világban, Dobbin. Csak nézz 
oda; alig hogy visszament, már megbékítette Tuftot; 
nézd, hogy’ nevet az öreg! Teringettét, micsoda válla 
van annak az asszonynak. Emmi; igazán, miért nincs 
neked is bokrétád? Mindenkinek van.

— Ejnye no! Hát mér’ nem vett neki? A maga 
dóga lett vóna! — csattant fel O’Dowdné, a mire Dobbin 
is, Emilia is hálát éreztek iránta. De azért általában igen 
hallgatagok voltak a hölgyek a látogatás után. Emíliát 
egészen elkápráztatta nagyvilági barátnőjének megjele
nése, s élénk, szikrázó beszéde. O’Dowdné is el volt egy 
kicsit szontyolodva és aznap este nem igen emlegette 
többé Glenmalonyt.

— Ugyan, György, mikor hagyod már abba a kár
tyázást, mint a hogy’ már oly régen ígérted, — kér
dezte Dobbin néhány nappal később. — Ugyan, Vilmos, 
mikor hagyod már abba a prédikálást? — vágott vissza 
György. — De igazán, mitől félsz? Hisz oly kicsibe megy 
a játék; aztán tegnap is én nyertem. Csak nem gon
dolod, hogy Crawley hamisan játszik? Tisztességes já
tékkal meg körülbelül egyformán állnak a játékosok az év 
végeztével.

— Az ám, csakhogy ha Crawley veszt, nem tudja 
megfizetni; — felelt Dobbin, de tanácsa olyan fogadta
tásban részesült, mint a tanácsok szoktak. György és 
Crawley együtt voltak most már csaknem naponta. A 
tábornok rendesen máshol ebédelt, Györgyöt pedig na
gyon szívesen fogadták a Crawleyék lakásában (igazán 
nagyon közel volt a tábornokéhoz), a hová György el 
is járt szorgalmasan.

Mikor György Emíliát is elvitte hozzájok, ez úgy 
viselkedett, hogy e miatt majdnem összepöröltek György- 
gyel; vagyis, hogy György tett neki szemrehányást, a 
miért büszkén bánik Crawleynéval; — Emilia azonban 
nem felelt egy szót sem; — s mikor aztán másodszor is 
el kellett menniük, Emilia érezte, hogy a férjé szemmel- 
tartja, Rebekka pedig fürkészőleg nézi s így aztán sze-
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gényke persze hogy még szótalanabb és merevebb lett, 
mint az első alkalommal.

Rebekka azonban csak még szívesebb volt és tudo
mást sem vett Emilia megváltozott modoráról, míg 
együtt voltak. Csak Györgynek mondott ennyit: — Azt 
hiszem, Emmi büszkébb lett azóta, hogy az atyja neve 
benn volt a------ egyszóval, Sedley úr szerencsétlenségei
óta; — fejezte be, enyhébbé téve a kifejezéseit György 
kedvéért.

— De igazán, — folytatta aztán, — mikor Brigh- 
tonban voltunk, Emilia megtisztelt azzal, hogy féltékeny 
legyen reám; — és most meg, azt hiszem, azon van meg- 
botránkozva, hogy együtt lakunk a tábornokkal. De, 
édes barátom, hát hogy’ tudnánk mi a költségeket vi
selni, hogy’ tudnánk megélni egyáltalán, ha valaki meg 
nem felezné velünk? És azt hiszi, Rawdon nem elég erős 
arra, hogy az én jó nevemet megvédelmezze? De azért 
nagyon hálás vagyok Emmi iránt ezért a megtisztelő 
féltékenységért.

— Eh, féltékenység! Minden asszony féltékeny.
— És minden férfi is! Vagy maga talán nem volt 

féltékeny a tábornokra, a tábornok meg magára a minap 
az operában? Majd megevett, a miért átmentem a maga 
bohó kis feleségét meglátogatni. Mintha én törődném 
valamennyiükkel is, — mondta Mrs. Crawley dévajan. — 
Itt marad ebédre? A dragonyos a tábornokkal ebédel ma. 
Nagy újságok vannak. Azt beszélik, hogy a francziáx 
átléptek a határon. Csöndesen magunkban fogunk ebé
delni.

György elfogadta a meghívást, pedig a felesége nem 
volt jól aznap. Még hat hetes házasok se voltak és most, 
mikor egy másik asszony gúnyolta a feleségét, György 
nem haragudott meg rá. Mi több, magára sem haragudott 
a jó fiú, azért, hogy eltűrte. — Igaz, nem szép, — mondta 
magában, — de a manóba, hát ugyan mit csináljon az 
ember, ha egy szép asszony mindenáron a nyakába 
akarja varrni magát. — Igaz, hogy én egy kicsit szabadon 
viselkedem az asszonyokkal szemben, — mondta sok
szor a két tiszthelyettesnek nevetve, és sokatmondóan 
pislogatva, a miért aztán azok roppant bámulták. Hja,
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a harczi diadalok mellett a szerelmi diadalok is mindig 
hatalmas forrásai voltak a dicsekvő gőgnek, vagy kü
lönben miért henczegne az iskolásgyerek is a maga sze
relmi ügyeivel és miért volna Don Juan oly megbámult 
nagyság!

Osborne György tehát meg volt győződve, hogy ő 
valóságos nőhódító, a kinek mindenütt győznie kell, s 
így aztán nem is ellenkezett azzal, a minek, úgy érezte, 
hogy jönnie kell, hanem megadta magát a sorsának. És 
mivel Emmi nem tett neki szemrehányást és nem gyö
törte féltékenységével, csak magában szenvedett, György 
azt hitte, hogy Emminek sejtelme sincs arról, a mit összes 
ismerőseik mind láttak, hogy György életre-halálra ud
varol Crawleynénak. Véle lovagolt, valahányszor Re
bekka ráért. Emíliának szolgálati ügyeivel hozakodott 
elő (bár e hazugság már nem talált nála hitelre), s őt ma
gában vagy Józsival hagyta, és sietett Crawleyékhoz, 
hogy a férjjel szemben egyre-másra veszítse a pénzét, 
az asszonyról pedig azt higyje, hogy az majd meghal 
érte a szerelemtől. Valószínűleg az érdemes házaspár 
sohasem beszélte azt meg, hogy az egyik majd odacsalo
gatja Györgyöt, a másik meg kifosztja, de hát értették 
egymást s ezért Rawdon mindig szívesen látta Györ
gyöt magánál jönni-menni.

Györgyöt mostanában úgy elfoglalták új barátai, 
hogy alig látta Dobbint. Kerülte a nyilvános helyeken és 
az ezrednél egyaránt, mert nem szívelhette a prédiká- 
czióit, a melyekkel az öreg folyvást gyötörte. Dobbin 
látott ugyan több olyan dolgot, a mi csakugyan nagyon 
elkomolyította, de hát mi haszna lett volna, ha újra meg 
újra elmondja is Györgynek, hogy a kipödrött bajúsza 
meg a képzelt nagy világismerete ellenére is olyan éret
len, mint valami iskolás gyerek, hogy Rawdon kifosztja 
őt is, mint előtte másokat s mikor majd semmi hasznát 
sem látja, csúfondárosan túlad rajta. György úgy sem 
hallgatott volna rá, s minthogy olyankor, a mikor Dobbin 
látogatóba ment Osborneékhoz, a kapitányt nem igen volt 
szerencséje ott találni: sok kellemetlen és czéltalan be
széd megtakaríttatott köztük. György egyre jobban fej
vesztve rohant a Hiúság Vásárának minden élvezetébe.

Thackeray: Hiúság vására. I. 22
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Dárius király ideje óta soha tábort olyan fényes 

kíséret nem követett, mint 1815-ben az angol katona
ságot, mikor ez Németalföldre bevonúlt. Az ünnepé
lyek oly folytonosan tartottak, hogy az angol hadsereg 
szinte tánczolva jutott oda a harcztér közelébe. Az a bál, 
a melyet Brüsszelben 1815. junius 15-én adott egy nemes 
herczegnő, történeti nevezetességűvé vált. Egész Brüsz- 
szel nagy izgalomban volt a bál miatt s mint nekem több 
hölgy is mondta, fontosabb eseménynyé nőtte ki magát 
előttük a bál, mint a küszöbön lévő háború. Azért, hogy 
meghívót kaphassanak a bálra, olyan hadműveleteket, 
cselszövényeket gondoltak ki, a milyen csak angol nők
től telik, olyankor, ha oda akarnak bejutást nyerni, a hol 
a saját nemzetük nagyjai és főurai vannak.

Józsi, meg O’Dowdné, a kik pedig annyira kívánkoz
tak, nem kaptak meghívót, hanem Osborne-ék például 
szerencsésebbek voltak. Bareacres lord azt gondolta, 
hogy eh mit, valamivel csak viszonozni kell azt az ebé
det, hát szerezzünk nekik jegyet és végezzünk velük; — 
így aztán küldetett egy meghívót Osborne kapitány és 
felesége számára. Dobbin, mint a hadosztály tábornoká
nak barátja, egyszer nevetve lépett be Mrs. Osborne- 
hoz, egy ilyen meghívóval a kezében, a mi Józsit ugyan
csak féltékeny irigygyé tette. György pedig sehogysem 
foghatta meg, hogy ez hogyan került ö közéjük. Raw
don és a felesége szintén meg voltak híva, mint az meg 
is illette a tábornokkal jó barátságban levő hadsegédet.

György .persze sietett új ruhát, mindenféle ékessé
get rendelni Emíliának s a bál estéjén aztán robogott vele 
oda, a hol szegény kis Emilia egy árva lelket sem ismert. 
György először is Bareacres grófné után törtetett, (a ki 
azonban föl se vette, hisz a meghívóval már megfizette 
neki az ebédjét); azután pedig ott hagyta Emíliát egy 
pádon a maga gondolatai társaságában. György meg volt 
győződve, hogy igen szépen járt el, mert hiszen vett 
Emíliának szép új ruhát és elhozta ide, a hol mulathatott 
úgy, a hogy’ neki tetszett. Emilia gondolatai nem voltak 
valami nagyon kellemesek, de nem zavarta föl belőlük 
senki más, csak a becsületes Dobbin.

Míg Emilia föllépése a bálban határozott balsiker
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volt, (mint György dühösen észlelte), addig Crawley 
Rawdonné débutje fényesen ütött be. Nagyon későn ér
kezett. Arcza sugárzott. Ruhája maga volt a tökéletes
ség. Az előkelő, fényes társaságban és a reá irányzott 
szemüvegek tüze alatt oly nyugodtan lépdelt, mint mikor 
Pinkerton kisászony apró növendékeit vezette a tem
plomba. Az urak közül már igen sokat ismert és a diva
tos gavallérok csak úgy tolongták körülötte. A nők sut
togni kezdték, hogy hír szerint Crawley egy zárdából 
szöktette meg, és hogy rokona a Montmorency-akna'k. 
Rebekka oly tökéletesen beszélt francziáúl, hogy a hír 
valószínűnek látszott; és mindenki megegyezett abban, 
hogy a modora finom és egész megjelenése választékos. 
Dtven tánczos is került volna a tánczrend minden szá
mára, de Rebekka azt mondta, hogy már elígérte 
az első tánczot, különben pedig nagyon keveset 
akar tánczolni; ezzel aztán egyenesen arra tar
tott, a hol a szegény kis Emmi ült észrevétlenül 
és boldogtalant. Es ekkor, hogy a szegény gyermek
nek megadja a kegyelemdöfést, odaszaladt hozzá, üdvö
zölte nagy szeretettel és elkezdte rögtön „pártfogolni.** 
Hibát talált a ruháján; a hajviselete sem tetszett neki; 
csodálkozva kérdezte, hogyan viselhet ilyen chaussuret 
és azt mondta, hogy másnap reggel rögtön elküldi Emíliá
hoz a maga corsetiérejét. Aztán erősítette, hogy a bál 
igazán élvezetes és gyönyörű; hogy mindenki itt van, a 
kit mindenki ismer, és hogy csak nagyon kevés van itt 
olyan, a ki igazán senki. Az bizonyos, hogy két hét alatt 
és három nagy ebéd segítségével Rebekka oly tökélete
sen szert tett a nagyúri szójárásra, hogy egy született 
franczia se beszélhette volna a nyelvet szebben s csakis 
abból látszott, hogy nem született franczia nő, mert a 
franczia beszéde olyan jó volt.

György mindez ideig ugyan feléje se nézett Emim
nek, de most, hogy Rebekka odament hozzá, nagy hirte
len visszakerült a feleségéhez. Rebekka éppen azért lecz- 
kéztette Osborne-nét, hogy az Istenért, hogyan engedhet 
meg a férjének olyan meggondolatlanságokat. „Kérve- 
kérlek, Emmi, tartsd vissza, kedvesem, a játéktól; külön
ben tönkre jut. Rawdonnal majdnem minden este kár

ai»
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tyáznak, pedig tudod, hogy nagyon szegény és Rawdon 
az utolsó fillérjét is el fogja tőle nyerni, ha nem ügyel 
magára. Miért nem tartod vissza, te meggondolatlan kis 
teremtés? Miért nem jösz el hozzánk egy este te is, a 
helyett, hogy otthon ülnél azzal a Dobbin kapitánynyal? 
Megengedem, hogy a kapitány trés aimable, de ki sze
rethetne egy olyan embert, a kinek akkora lába van? A 
te férjedé aranyos; — nézd, itt jön. — Hol volt maga, 
szörnyeteg? Nézze, Emmi már agyonsírja magát. Azért 
jön, hogy fölálljunk a négyesre?" — S ezzel otthagyva a 
bokrétáját meg a shawlját Emilia mellett, elment György- 
gyel karonfogva a tánczolók közé. így csak nők tudnak 
sebezni. Méreg van minden kis nyilacska hegyén, a mit 
repítenék, s ez jobban sebez, mint a férfi tompa fegy
vere. És szegény Emmi, a ki nem tudott sem gyűlölni, 
sem gúnyolódni, fegyvertelen volt könyörtelen kis ellen
ségével szemben.

György két-három tánczot is Rebekkával tánczolt 
végig; Emília nem is igen tudta már, hányat. Csak ült 
szegényke ott a szögletben; mindössze Rawdon jött oda 
hozzá néha a maga nehézkes társalgásával; később pedig 
Dobbin kapitány bátorodott föl annyira, hogy frissítőt 
hozzon neki és leüljön mellé. Dehogy kérdezte volna meg, 
hogy miért oly bús, de Emmi maga szerette volna 
okát adni a könyeinek s azért azt mondta, hogy éppen 
most hallotta Crawleynétól, mennyire kártyázik György 
még mindig, ez búsítja őt annyira.

, — Érdekes, hogy ha valaki egyszer ráadta magát 
a kártyázásra, milyen haszontalan emberek rászedhetik, 
— mondotta Dobbin. Emmi meg azt mondta rá: — Csak
ugyan. — A gondolata másfelé járt. Nem a pénzveszteség 
okozta szomorúságát.

Nagysokára György is visszakerült, hogy elvigye 
Rebekka holmiját. Crawleyné haza készült. Még csak 
annyira sem ereszkedett le, hogy odament volna Emíliá
hoz egy búcsúszóra. Szegény Emilia látta a férjét jönni- 
menni, de nem szólt, csak lehajtotta a fejét mind mé
lyebbre és mélyebbre. Dobbint éppen az imént hítták el 
és most ott állt a tábornok mellett, a kivel halkan, de 
igen élénken beszélgettek valamiről; ezt a búcsúvételt
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hát nem látta. György szaladt a bokrétával Rebekka 
után, de mikor átadta ezt neki, a virágok közt ott lappan
gott, mint valami kígyó, egy keskeny, szalagalakúra 
összehajtogatott levélke, Rebekka szeme rögtön meg
látta. Nem hiába volt neki dolga titkos levelekkel már 
korai éveiben is. Kinyújtotta a kezét a bokrétáért. A mint 
egymásra néztek, György látta az asszony szeméből, 
hogy az előre tudta, mit fog ott találni. Férje elvitte, lát
szólag mélyebben elmerülve tulajdon gondolataiba, hogy- 
sem észrevehette volna, mi történt a felesége és barátja 
közt, a mi egyébiránt csekélység is volt. Rebekka a maga 
gyors, sokatmondó pillantásával adott kezet Györgynek, 
aztán meghajolt egy kicsit és gyorsan távozott a féje kar
ján. György szintén bókolt, a mint kezet fogtak, de nem 
szólt semmit, Crawleynak valami megjegyzésére sem 
felelt, hisz csak úgy homályosan hallotta, annyira lükte
tett, sustorgott a vér a fejében a diadal és izgalom érze
tétől. Szó nélkül hagyta őket elmenni.

Felesége látta a bokréta-jelenet egy részét. Hiszen 
igaz, tudhatta, hogy ez csak a megszokott társadalmi 
udvariasság parányi ténye volt, hogy férje utána vigye 
a holmiját Rebekkának; nem volt ez több annál, a mit 
számtalanszor megtett az elmúlt hetek alatt, s mégis, 
Emilia ma már nem tudta ezt elviselni. — Vilmos, — 
szólt oda zokogásba fulladt hangon Dobbinnak, a ki 
ismét közel volt hozzá; — maga mindig olyan jó volt hoz
zám; nézze-------nem — nem jól vagyok. Vigyen haza.
— Nem is gondolt arra, hogy a keresztnevén szólította, 
úgy, a hogy’ azt Györgytől szokta hallani. Dobbin gyor
san kivezette. Osborne-ék lakása nagyon közel volt a 
bálteremhez s így csak gyalog mentek át, lassan útat 
törve a tömegen keresztül, a mely itt az utczán még 
élénkebbnek látszott a bennlévőnél. Mivel György már 
kétszer-háromszor is szóvá tette ingerülten Emilia előtt, 
hogy miért várja meg őt fenn, ha későn jön haza, ez most 
engedelmesen aludni ment. Igen, ha tudott volna aludni! 
De nem tudott. Es mégis, noha ébren volt és bár sűrűn 
hangzott a lódobogás, kocsizörgés, Emilia azért mit sem 
hallott ebből, annyira más zavar tartotta ébren.

Osbome ez alatt hangos jókedvvel sietett a kártya-
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asztalhoz és eszeveszett vakmerőséggel 'kezdett játszani. 
Többízben nyert egymásután. — Ma mindenben szeren
cse jár velem, — mondta; de a játék szerencséje sem 
bírta izgalmát csillapítani s ezért nemsokára fölkelt s a 
nyert pénzt zsebretéve, az ebédlőbe sietett, a hol poharat 
pohár után hajtott föl az erős borból.

Itt talált rá Dobbin, a mint a körülte állókkal cseve
gett, nevetgélt, szinte magánkívül az izgatottságtól. 
Előbb a kártya-asztaloknál kereste. A kapitány épp oly 
komoly volt és épp oly sápadt, a milyen szilajúl vígnak 
és kimerültnek Györgyöt találta.

— Hohó, Dobbin! Te vagy az? Gyere öreg, igyál. 
Micsoda bora van a herczegnek. Adjon csak még egy 
pohárral, — kiáltott az egyik lakájra, reszkető kézzel 
tartva oda neki a poharat.

— Gyere ki, György, — felelt Dobbin nagyon ko
molyan. — Ne igyál többet.

— Hogy ne igyam! Dehogy nem iszom. Igyál te is! 
Nincs a bornál jobb! Gyere.

Dobbin erre csak odalépett György mellé és súgott 
neki valamit, a mire György meglepetve kapta föl a fejét 
és egy szilaj éljent rikkantott, hirtelen kiitta a poharát, 
odavágta az asztalhoz és sietve ment ki Dobbin karján. 
Az a hír, a mit Vilmos hozott, nem egyéb volt, mint ez: 
„Az ellenség átkelt a Sambre folyón és a mi seregünk 
balszárnya már megütközött velük. Három órán belül 
indulunk."

Erre aztán ment már György is; úgy érezte, hogy 
minden idege szinte reszket a hír hallatára, melyet oly 
régóta vártak s a mely mégis oly váratlanúl jött. Mivé 
vált most előtte a szerelmi cselszövés? Ezerféle dolog 
jutott eszébe, mialatt haladtak, de ez nem volt közöttük. 
Elvonúlt lelke előtt egész múltja; majd a jövőjére kez
dett gondolni; eszébe jutott a végzetes fordulat, a mely 
a háborúban reá várhat; a feleség, talán a gyermek, a ki
től örökre elválik, a nélkül, hogy valaha megláthatná. 
Óh, mennyire szerette volna, ha a mai éjszaka esemé
nyeit meg nem történtté lehetett volna tenni, hogy leg
alább tiszta lelkiismerettel mondhatott volna búcsút an-
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nak a tiszta, gyöngéd léleknek, a kinek szerelmét nem 
becsülte meg eléggé.

Végiggondolta rövid házaséletét. E néhány hét 
alatt oly könnyelműen fecsérelte azt a kis tőkét, a mi
nél többje nem lesz soha. Milyen meggondolatlan is volt, 
milyen könnyelmű és szilaj! Mije maradna a feleségének, 
ha őt baj éri? Mennyire méltatlan a feleségéhez! 
Miért is vette el? Hiszen nem volt ő a házas
ságra való. Miért is szegült ellene az atyjának, a ki pe
dig oly nagylelkű volt hozzá mindig! Szívében a re
mény, az önvád, a becsvágy, a gyöngédség ,és az ön
magán való sajnálkozás ezer érzése rontott egymásra. 
A mint hazaért, leült, hogy levelet írjon az édes atyjá
nak, mint a hogy rég, a párbaja előtt is írt neki; mert hisz 
élet-halál forgott akkor is koczkán. Mikor a búcsúlevél 
készen volt, a szürkület már betekintett a szobájába 
gyengén, sápadtan; György lepecsételte a levelet s mi
kor a czím is megvolt, megcsókolta az atyja nevét. Most 
gondolta csak végig igazán, milyen hűtlenül hagyta el 
azt a szerető apát; és rágondolt arra az ezer jótéte
ményre, a mit az a komor öreg ember tőle soha nem 
sajnált.

A mint György hazaérkezett, rögtön benézett Emí
liához; ez csendesen, mozdulatlant feküdt ott, szeme is 
zárva volt és György örült, hogy alszik. Hazaérve, tiszti 
szolgáját már ébren találta s a legény szorgalmasan vé
gezte a gazdája útikészületeit; mikor György intett 
neki, hogy csendesen legyen, a legény megértette s attól 
kezdve a munka nagy némaságban folyt. György nem 
tudta, bemenjen-e Emíliához, hogy fölkeltse, vagy leve
let hagyjon hátra és Sedleyre bízza, hogy ez tudassa 
a hírt Emíliával? Bement, hogy legalább lássa még 
egyszer.

Mikor György először nézte meg, Emilia akkor is 
ébren volt, de nem akarta elárúlni, nehogy ez is mintegy 
szemrehányásnak tessék. De mivel György is ily hamar 
hazajött a bálból, a félénk kis szív nyugodtabban kez
dett dobogni s mikor György kiment a szobából, csen
desen arra felé fordult, a merre eltűnni látta s aztán 
könnyű álomba merült. György most, mikor másodszor
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jött be, még óvatosabban lépkedett. Az éjjeli lámpa vi
lágánál megláthatta azt a sápadt, édes kis arczot. A lilás
színű szemhéjon olyan sűrű, selymes, hosszú volt a 
szempilla; sima, fehér, gömbölyű karja ott pihent a taka
rón. Jóságos Isten! Milyen tiszta volt ez a kis teremtés! 
Milyen szelíd, gyöngéd és milyen elhagyatott! Míg ö 
maga milyen önző, durva s a lelke milyen fekete a bűn
től. Vétkes szívvel, szégyenkezve állott ott az ágy lá
bánál és onnan nézte a szunnyadó gyermeket. Hogy 
merészel ő — kicsoda ő, hogy imádkozni merjen egy 
ilyen szeplőtlen lényért? Legyen áldott! Legyen áldott! 
— Most odalépett az ágy széléhez és nézte, nézte azt a 
kezet, azt a puha kis kezet, mely olyan békésen pihent; 
végre odahajolt a vánkos fölé nesztelenül, hogy azt a 
szelíd, halvány arczot jobban láthassa.

A mint lehajolt, két fehér kar gyöngéden átkul
csolta nyakát. — Ébren vagyok, György, — suttogta a 
szegény gyermek halk zokogással, a mely majdnem 
megrepesztette már azt a kis szívet; de ez a szív már ott 
dobogott a Györgyé mellett.

Fölébredt szegényke, de mire ébredt? Abban a pil
lanatban trombitaszó harsant föl s a várost nemsokára 
a dobok pergése és a skót ezredek éles dudaszója éb
resztette föl.

HARMINCZADIK FEJEZET.
„Otthon maradt a kedvesem*

Nem képzeljük magunkat egy pillanatig sem törté
neti, harczias regény írójának. A mi helyünk ott van azok 
mellett, a kik nem harczolnak. Csak útban volnánk a 
harczba készülő hősök között, ne is kövessük őket a 
város kapuján túl és otthagyva O’Dowd őrnagyot a kö
telességei között, térjünk inkább a feleségéhez meg a 
többi hölgyekhez és a podgyászhoz.

Minthogy az őrnagyék nem voltak ott a bálban, 
hol az előbbi fejezetben többi ismerőseinkkel találkoz
tunk, e szerint több idejök volt, melyet az ágyban a nyu
galomnak szenteljenek, mint azoknak, a kik azalatt mu-
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latságok után jártak s hozzá kötelességeiknek is eleget 
akartak tenni. Az őrnagy fülére húzva a hálósapkát, így 
szólította meg a feleségét: — Peggy lelkem, én a mondó 
vagyok, hogy pár nap alatt nem ilyen táncz járja majd, 
mint ma, hanem másféle, de azért tüzes lesz az is, meg 
melege is lesz tülle soknak; az a! — Az őrnagy sokkal 
jobban élvezte a maga csöndes vacsoráját és borozga
tását, mint a hogy’ a bált élvezte volna és boldogan tért 
nyugalomra. A felesége ugyan szerette volna a turbán
ját meg a paradicsom-madarát megmutatni a bámuló vi
lágnak, de most, hogy a férje ezeket mondta, megfeled
kezett minden ilyenről és nagyon elkomolyodott az őr
nagy jósigéin.

— Szeretném, Peggy szívem, ha reggel félórával 
előbb fölkeltenél, mintsem a gyülekezőt dobolják, — 
mondta (kis vártatva az őrnagy. — Kelts föl félkettőkor 
és legyen gondod rá, hogy legyen valami harapnivaló 
készen, mert bizony megeshetik, 'hogy reggelire már 
haza se jutok. — Es, noha ezek a szavak azt jelentették, 
hogy holnap már menniök is kell, az őrnagy a legna
gyobb nyugalommal hajtotta le a fejét és azonnal elaludt.

O’Dowdné, a jó háziasszony, göndörítő papirosokba 
tekert hajjal és hálókabátban, érezte, hogy neki most 
cselekednie kell és nem aludnia. — „Lesz arra ölég idő, 
majd ha a Misi elkoczogott", — gondolta, s ezért aztán 
szép rendben belekészített mindent az őrnagy úti
táskájába; — remekül kikefélte a köpenyét, sapkáját és a 
nagy mély zsebekbe jóízű útravalóul rakott bele egy 
kis csomagot, meg egy lapos tábori üvegben legalább 
egy pint hatalmas jó cognacot, .a mit mind a ketten 
igen sokra becsültek. Mihelyt a Peggy nagyhangú, ütő 
zsebórája (a melyet oly kecsesen szokott a gyomrán ló
gatva viselni) elütötte a félkettőt, Peggy fölkeltette az 
őrnagyot és addigra már el is készítette számára a 
legjobb csésze kávét, a mit aznap reggel Brüsszelben 
főztek. És ki tagadná, hogy ennek a derék asszonynak 
ilyenfajta készületei ugyanannyi szeretetről tanúskod
tak, mint az a sírás és ájuldozás, a mivel aznap reggel 
más, érzékenyebb lelkű hölgyek adtak kifejezést szere- 
tetüknek és ki állítja, hogy az a jó kávé, a melyet együtt
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ittak meg, a város minden sárijáról odahallatszó trom
bitaszó meg dobpergés közben, nem volt hasznosabb és 
czélszerűbb az őrnagynak, mint a legmeghatóbb jelenet? 
Az eredmény mindenesetre az volt, hogy az őrnagy szé
pen kicsinosítva, friss erőben jelent meg a gyülekezés
nél és szépen megborotvált rózsapiros arczával vidám
ságot ébresztett mindenkiben. Mikor az ezred elhaladt 
az őrnagyék erkélye alatt, a hol a derék asszony künn 
állt, mindnyájan harsányan megéljenezték és nála bizony 
nem a bátorság hiánya tette, hanem a nőies tartózkodás, 
hogy maga nem pattant lóra s nem vezette személyesen 
az ezredet a csatába.

Vasárnaponként, meg olyankor, ha valami nagyon 
fontos esemény történt, O’Dowdnénak az volt a szo
kása, hogy elővette nagybátyjának, a dékánus-nak a 
prédikáczióit és azokat olvasgatta rendületlen komoly
sággal. Ez a könyv nagy vigasztalására volt akkor is, 
mikor Nyugatindiából jőve a tengeren, majdnem hajó
törést szenvedtek. Most, az ezred távozása után megint 
elővette. Lehet, hogy ma nem sokat értett abból, a 
mit olvasott és hogy máshova gondolt, de hát azért még 
így is többet ért az olvasás, mint az elalvás hasztalan 
próbálgatása, — lehetett is úgy elaludni, mikor az a 
szomszéd párna olyan gazdátlanúl hevert ott, csak a 
Misi hálósapkája volt odadobva reá. Ilyen az élet. Jack 
vagy Donald vígan danolászva masíroz a dicsőség után: 
„Otthon maradt a kedvesem." A szegény kedves pedig 
otthonn ül, tűr, s ugyancsak ráér töprenkedni, sóvá
rogni, emlékezni.

Bölcsen belátván, hogy a bánkódás nem ér sem
mit és nem segít s elhatározván, hogy nem is adja magát 
a keserűségnek. Rebekka a férjétől való válást egy spár
tai nő lelkierejével állta ki. Rawdon maga, a nagy dra- 
gonyos katona, sokkal jobban meg volt indulva a válás
kor, mint ez a határozott lelkű kis menyecske, a kit el
hagyott. Rebekka úrrá lett e durva, műveletlen lélek 
fölött és Rawdon imádta is mindazzal a hódolattal és 
tisztelettel, a mi csak telt tőle. Egész életében sohasem 
volt oly boldog, mint házassága néhány hónapja alatt. 
Minden, a miben eddig örömet talált, a versenyek, a
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kártya, a dőzsölő czimborák; — meg a legénykori vi
szonyok holmi tánczosnőkkel, divatárús-lányokkal; meg 
az egyéb ilyen könnyű diadalra vezető kalandok — mind 
olyan ízetlennek tetszettek előtte. Rebekka szakadatlanul 
tudta érdekelni, szórakoztatni és Rawdon a saját házát 
és a felesége társaságát sokkal többre nézte, mint akármi 
más helyet vagy társaságot, a melyet gyerekkora óta 
látott. Keservesen bánkódott rajta, hogy az ő régi köny- 
nyelműsége, adósságai mindig akadályai lesznek annak, 
hogy a felesége hozzá méltó szerepet játszszék a világban. 
Éjfélig is elkesergett néha ezen, Rebekkával beszélgetve, 
pedig legénykorában ugyan nem sokat hederített a do
logra. Maga is elámult ezen a változáson. — A menny
kőbe, — mondta, (sőt tán még erőteljesebb kifejezést vett 
elő egyszerű szótárából), — legénykoromban akárhány 
váltót aláírtam, s míg Mózes türelemmel volt vagy Lévi 
prolongált, nem fájt a fejem. De mióta házas vagyok, 
becsületemre, nem is nyúltam bélyeges papírhoz, kivéve, 
ha megújítottam váltóimat.

Rebekka azonban mindig tudta, hogyan oszlassa el 
ezt a mélabús hangulatot. — Ugyan, kedves kis szama
ram! Hisz a nagynénéddel se végeztünk még teljesen. Ott 
is van még remény; nos és ha ebből nem lesz semmi, 
egyszerűen csődöt mondunk, azzal megvan; — azaz, várj 
csak, az esetre, ha Bute bátyád beadja a kulcsot, más 
tervem van. A papi állás Queen-Crawleyban mindig az 
ifjabbik testvéré volt és szeretném tudni, miért ne adhat
nád el tiszti rangodat s ne próbálhatnál szerencsét, mint 
pap? — Persze, hogy Rawdon falrengető kaczagással 
fogadta a megtérésnek ezt a tervét. Az egész szálloda 
hallhatta a dragonyos kitörő hahotáját éjfél idején. Tufto 
tábornok is hallotta a maga elsőemeletí lakásán, s a 
reggelinél a tábornok is velük kaczagott, mikor Rebekka 
eljátszotta neki, hogy’ fog majd Rawdon prédikálni.

De ez csak szóbeszéd volt; mikor azonban megjött 
a hír, hogy menni kell, Rawdon úgy elkomolyodott, hogy 
Rebekka azonnal évődni kezdett vele, de olyan módon, 
a mi meglehetősen meg is sértette a szegény gárdistát. 
— Csak nem hiszed tán, hogy félék? — mondta külö
nös, egy kicsit reszkető hangon. — De látod, én meglehe-
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tős jó czéltábla vagyok a golyónak és ha el találok esni, 
itt marad utánam egy olyan valaki, vagy talán kettő is, a 
kiről nekem kellene gondoskodnom, mivel én vittem 
bele a bajba. No, ezen ugyan nincs mit nevetni, Craw
leyné asszony.

Rebekka ezer hízelgéssel, nyájassággal próbálta 
aztán a megsértett harczost megbékíteni. Mert vidámsága 
csak akkor eresztett fulánkot, mikor humora kerekedett 
fölül, (igaz azonban, hogy rendesen ez szokott nála meg
esni); de ha kellett, egy perez alatt elkomolyodott. — 
Édes szerelmem, — mondta neki, — hát azt hiszed, hogy 
én talán semmit sem érzek? — s ezzel hirtelen megtö
rölte a szemét, aztán mosolyogva nézett rá.

—Hallgass rám, — mondta erre Rawdon. — Néz
zük át, mi marad rád, ha nem jönnék vissza. Szerencsé
vel kártyáztam; itt van a nyereségem; kétszázharmincz 
font. Az a tíz arany, a mi zsebemben van, elég lesz, 
mert mindent a tábornok fizet, még pedig fejedelmileg, 
és ha elesem, tudod, az eltakarításom nem kerül pénzbe. 
Ne sírj, asszonykám, hisz meg is maradhatok még a 
bosszantásodra. Egyik lovamat sem viszem el, a tábornok 
szürkéjét használom, így olcsóbb is lesz; azt mondtam 
neki, hogy az enyém megsántult. Ha meghalok, azt a 
kettőt jó pénzen eladhatod. A kanczáért Griggs tegnap 
kilenczven fontot ajánlott, mielőtt még ez az átkozott 
hír jött és én nem akartam százon alúl adni, mert valódi 
arab. A Madárért mindig jó árt fogsz kapni, de jobb lesz, 
ha itt adod el, nem viszed Angliába, mert tudod, mennyi 
számlám van a lókupeczeknél is. A te kis arabs lovad, a 
mit a tábornoktól kaptál, szintén hoz pénzt és itt ebben 
az országban nincs oly átkozott istállóbér, mint otthon, 
— tette hozzá nevetve. — Azért az arany fölszerelésü 
útikészletért a bőröndjével együtt kétszáz fontot adtam, 
azaz hogy kétszáz fonttal tartozom érte; azok az arany
tetejű üvegek, szelenczék benne, bizonyosan hoznak 
vagy harmincz-negyven fontot. Aztán a gyűrűim, nyak
kendőtűim meg a lánczom az órámmal. Azt tudom, hogy 
ez szép pénzt hozhat, mert a néném száz fonton vette. 
Ha elnézem ezt az úti-készletet, igazán dühös vagyok, 
hogy nem vettem hitelre többet. Edwards, a kinél vet-
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tem, roppantul kínait egy színezüstből való csizmahúzót, 
meg olyan úti-készletet, a miben színezüst evőeszköz, 
tányérok, meg melegítő volt. Hanem így avval kell be
érnünk, a mink van.

És Crawley kapitány, a ki azelőtt, míg a szerelem 
erőt nem vett rajta, nem igen gondolt a világon sen
kivel, csak magával, most átnézte, hogy mi marad a fe
leségének, ha ő el talál esni, számot vetve azzal, hogyan 
lesznek pénzzé tehetők a holmijai. Noha az írás sohase 
volt kenyere, most mégis megtette még azt is, hogy a 
maga gyakorlatlan, gyerekes írásával feljegyezte a lel
tárt egy plajbászszal. „A kétcsövű puskám, Manton-féle 
gyártmány, mondjuk, 40 guinea, az utazó köpenyem, 
czobolyprém béléssel, 50 font; — párbaj-pisztolyaim, ró
zsafa szekrényben, (ezzel öltem meg Marker kapitányt), 
20 font; a katonai nyeregszerszámom"------- és így to
vább mindazt, a minek Rebekkát tette a tulajdonosává.

Takarékosságból egyenruhájából is csak a leg
régibbet, legkopottabbat választotta, legelnyűttebb váll- 
rojtját tette fel, a jobbakat otthagyta a felesége (talán 
az özvegye) gondjaira. S ez a híres londoni gavallér el
ment a háborúba olyan szerény öltözetben, mint egy 
őrmester, és valami olyan suttogással, mintha imádkoz
nék azért az asszonyért, a kitől válnia kellett. Felemelte 
Rebekkát a földről s egy pillanatig ott tartotta, karjaival 
átfonva s odaszorítva erősen dobogó szívéhez. S mikor 
letette, az arcza szinte szederjes volt Rawdonnak, szeme 
pedig homályos. Aztán elment. Ott lovagolt ugyan tábor
kara mellett, de nem szólt és bizony jó darab út maradt 
már el mögöttük, mikor abbahagyta a bajusza heves so- 
dorgatását.

Rebekka pedig bölcsen elhatározta, hogy nem fogja 
magát a gyarló érzelgősségnek átadni a férje távozása 
miatt. Odaállt az ablakhoz, hogy búcsút intsen, és egy 
perczig még ott maradt, mikor Rawdon már eltűnt. A kü
lönös, ódivatú háznak padlásablakai, meg a régi tornyok 
éppen most kezdtek pirulni a kelő naptól. Rebekka nem 
pihent az éjjel. Még mindig abban a gyönyörű báli ruhá
ban volt; szőke haja kicsit bomladozó fürtökben omlott 
nyakára; szeme körül pedig nagyon sötétek voltak a
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karikák az álmatlanságtól. — Milyen ijesztő vagyok, — 
mondta a tükörbe nézve, — és ez a rózsaszín igazán 
nagyon halványít. — Ezért aztán hirtelen levetette a 
rózsaszín ruhát, miközben a derékból egy kis levél hullott 
ki. Rebekka mosolyogva vette föl és bezárta az öltöző 
asztal egyik fiókjába. Aztán vízbe tette a báli bokrétáját, 
lefeküdt és igen jóízűen elaludt.

Mikor tíz óra tájban felébredt, a város csöndes 
volt nagyon. Rebekka megkávézott, s úgy találta, hogy 
ez nagyon megerősítette a reggeli izgalom és bánkó- 
dás után.

Felkelve az asztaltól, átnézte Rawdon számításait, 
s látta, hogy a legrosszabb esetre, ha özvegyen maradna, 
elég jól el lesz látva. Mert a férje holmija mellett ott volt 
a maga kelengyéje, meg az ékszerei. Rawdonnak e te
kintetben való nagylelkűségét már annak idején méltá
nyoltuk is. Aztán a tábornok, az ő hűséges rabszolgája, 
nemcsak a kis arabs lovat ajándékozta neki, hanem sok 
más szép, értékes dolgot is; kasmír shawlokat, melyeket 
egy árverés alá jutott franczia hölgytől vásárolt, éksze
reket, melyek mind a vevő ízléséről és gazdagságáról 
tanúskodtak. A mi meg a zsebórákat illeti, vagyis a 
„ketyegőket", mint Rawdon nevezte, azoktól egészen 
hangos lehetett volna Rebekka szobája, mert mikor egy 
este véletlenül megemlítette társaságban, hogy az órája, 
a melyet Rawdontól kapott, angol munka, és nem jól jár, 
másnap reggel rögtön érkezett a czímére egy gyönyörű 
kis Leroy-féle óra; a födele meg a láncza remek türkiz
kövekkel kirakva; nemsokára pedig egy másik, Breguet 
készítménye; ezt meg gyöngyszemek borították s finom, 
remekművű volt a gépezete, bár az egész nem volt na- 
gyob egy angol félkoronás pénzdarabnál. Az egyiket 
Tufto tábornok vette, a másikat Osborne György aján
dékozta neki lovagiasan. Osborne-nénak nem volt zseb
órája, noha, György becsületére legyen mondva, egy
szeri kérés is elég lett volna arra, hogy vegyen neki; — 
Tuftoné ő méltóságának a zsebórája pedig csak egy, az 
apjáról rámaradt vén szerszám volt; akkora, mint egy 
tányér. Ha a divatos aranyművesek kinyomtatnák azok 
névsorát, a kik tőlük ékszereket vettek, de nagy megle-
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petés várna némely családra; — és bizony, ha mindazok 
az ékszerek az urak törvényes feleségének és leányainak 
a birtokába mennének át, micsoda ékszerkiállítás lenne 
látható a Hiúság Vásárának legelőkelőbb családjainál.

Mindez értékeket összeadva, Rebekka ő nagysága 
úgy találta, hogy lehet hat-hétszáz fontja, a mi kezdet
nek elég jó, gondolta magában; a reggelt azzal tette ma
gának kellemessé, hogy elkezdte válogatni, csomagolni 
a holmikat a legkellemesebb hangulatban, aztán mindent 
elzárt. Rawdon zsebkönyvében egy húsz fontra szóló 
bankutalványt is talált Osborne bankárjához czímezve. 
Erről aztán Osborne-né is eszébe jutott. — Most elme
gyek és beváltom ezt az utalványt, — gondolta, — aztán 
visszajövet felnézek szegény kis Emmihez. — Nos, ha a 
regényünknek hőse nincs is, hősnője mindenesetre van, 
azzal dicsekedhetünk. Mert az egész brit hadseregben 
egy sem volt olyan, még a herczeg maga sem, a ki nyu- 
godtabb és bátrabb lett volna a kétséggel és veszedelem
mel szemben, mint a hadsegéd törhetlen lelkű felesége.

Még egy volt olyan az ismerőseink közt, a kit, mint 
nem harczképest, otthon hagytak, s a kinek izgalmai és 
magaviseleté érdekelhetnek. Barátunk ez, a Boggley- 
Wollah-beli volt adószedő, a kinek nyugodalmát — má
sokéval együtt — szintén megzavarták a riadók. Mint 
nagy alvó, talán ezen a mozgalmas reggelen is képes 
lett volna, a kürtöket, dobokat semmibe sem véve, dél
előtti tizenegy óráig aludni, ha valaki föl nem veri. De 
ez a valaki nem György volt, noha a lakása közös volt a 
Józsiéval; nem Györgynek jutott eszébe, hogy talán 
szunnyadó sógorától is elbúcsúzzék, mert nagyon el 
volt foglalva a maga ügyeivel, vagy talán a feleségétől 
való búcsúzással; — mondom, nem ő zavarta meg 
József álmait, hanem Dobbin. Ez jött be; felrázta Józse
fet, mert mindenáron kezet akart vele szorítani, mielőtt 
elmenne.

— Nagyon szép volt tőled, — mondta emez ásítva, 
mialatt a pokolba kívánta a kapitányt.

— Nem akartam elmenni úgy, hogy — hogy tőled 
el ne búcsúzzam, — mondta Dobbin akadozva, — mert 
tudod, — ha — ha talán valamelyikünk vissza nem
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térne,-------és nekem mindőtök jóléte a szívemen van.
— tudod.

— Mi, — mi az? — dadogott Józsi a szemét dör
zsölve. A kapitány azonban rá se nézett a hálósipkás 
úrra, a ki iránt pedig olyan figyelmes volt, hogy búcsúzni 
jött hozzá. A képmutatója egész leikéből odafülelt a la
kás másik része felé, a hol Osborne-ék laktak; és e köz
ben járkált, feldöntött két széket, rágta a körmét, s ezer 
más jelét adta izgatottságának.

Józsefnek sohasem volt valami nagyon jó véle
ménye a kapitányról, s most azon kezdett gyanakodni, 
hogy talán meg van szeppenve a háború hírére, s ezért 
gúnyosan kérdezte: — Nos, Dobbin, mit kívánsz tőlem?

— Megmondom, mit kívánok, — szólott, az ágyhoz 
lépve. — Egy negyedóra múlva indulunk, Sedley, s úgy 
lehet, hogy sem Oyörgy, sem én nem jövünk vissza 
többé. Ne feledd, neked el nem szabad mozdulnod ebből 
a városból, míg nem tudod, hogyan ment minden végbe. 
Neked itt kell maradnod, hogy a húgod fölött őrködjél, s 
gondod legyen rá, hogy baja ne essék. Ha Györgyöt 
valami érné, ne feledd, hogy a húgodnak senkije sincs, a 
kire támaszkodhatnék. Ha a seregnek történik valami 
baja, akkor rögtön kísérd vissza Angliába és add becsü
letszavadat, hogy sohasem hagyod el. Tudom, hogy nem 
teszed. A mi a pénzt illeti, azzal sohasem fukarkodtál. 
Ne adjak? Ügy értem, hogy van-e aranyban elég pén
zed arra, hogy biztonságban átvihesd a húgodat?

— Kedves barátom, — felelt Józsi fenséggel, — ha 
pénzre van szükségem, tudom, honnan kérjek. A mi pe
dig a húgomat illeti, iránta való kötelességemre nem 
kell másnak figyelmeztetnie.

— Ügy beszélsz, mint férfihoz illik, és én nagyon 
örülök, hogy György ilyen kezekben hagyhatja a fele
ségét. E szerint átadhatom neki ezt a becsületszót, úgy-e 
bár, hogy szükség esetén támasza leszesz feleségének.

— Minden bizonynyal, — hagyta rá Józsi, a ki pénz 
dolgában csakugyan olyan nagylelkű volt, mint Dobbin 
hitte.

— S ha megvernek bennünket, gondod lesz rá, 
hogy szerencsésen hazajusson?
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— Megvernek? Ugyan, az ördögbe, az lehetetlen. 
Engem ne próbálj ijesztgetni, — mennydörgött a hős a 
paplan alól; Dobbin azonban meg volt nyugodva, hiszen 
Józsi húga dolgában mindent megígért. — Legalább me
nekülése biztos, a legrosszabb esetben is, — gondolta.

Ha a kapitány talán önző szándékból, a maga 
kedvéért volt olyan nagyon rajta, hogy Emíliát még lát
hassa indulás előtt, akkor az önzése megnyerte méltó 
büntetését. Józsi szobája mellett a közös nappali volt, 
azon túl pedig a hálószoba. A kürtök ezalatt már minden
kit felvertek; titkolódzásról már szó sem lehetett. György 
szolgája most végezte a csomagolás utolsó részét; 
György ki s be járkált, mert most ezt, most azt hozta ki 
a hálószobájából, hogy a szolga még becsomagolhassa. 
S ekkor Dobbinnak is teljesült a vágya: láthatta Emilia 
arczát még egyszer. Oh, de milyen arcz volt ez! Oly 
élettelenül fehér, oly rémült, hogy emléke rossz lelkiisme
retképpen üldözte a kapitányt, s látása mélyen megin
dította.

Fehér reggeli ruha volt Emmin, szép selyemhaja zi- 
láltan hullott a vállára, s szegényke, talán, hogy azt mu
tassa, mintha neki is lenne lelkiereje arra, hogy segítsen, 
felvette György karmazsin színű övszalagját és azzal jár
kált, mintegy álomban ide s oda, odaszorítva azt keb
lére, honnan a fehér ruhán a vörös szalag úgy látszott, 
mint egy nagy vérfolt. Szegény Dobbint ez a kép sokáig 
kísértette később is. — Istenem, — gondolta, — ezt a 
fájdalmat akartam és meglesni? — Azon a fájdalmon 
pedig nem segíthetett, ezt a kimondhatatlan gyötrelmet 
nem lehetett enyhíteni. Ott állt, tehetetlenül, a fájdalom
tól marczangolt szívvel Emilia előtt, s úgy nézte, mint a 
szülő nézi szenvedő gyermekét, a kin nem tud segíteni.

Egyszer aztán György kézen fogta Emmyt és be
vezette a másik szobába, s onnan rövid idő múlva egye
dül jött ki. Most történt meg közöttük a búcsúzás és 
György egy pillanat múlva kirohant a szobából.

— Csakhogy ezen túl vagyok, — gondolta, s a 
hóna alá kapva kardját, futott le a lépcsőn, a hogy’ 
csak tudott. Oda sietett, a hol a riadót fújták, s a hol a 
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csapatok fölött most tartották a szemlét. Tisztek és ka
tonák még egyre özönlöttek minden irányból, onnan, a 
hol el voltak szállásolva. Györgynek minden ere lükte
tett, arcza égett; érezte, hogy most áll életének leg
nagyobb szerencsejátéka előtt. Milyen izgató ennyi két
ség, vágy és remény! Mi volt ehhez képest minden 
egyéb; hisz itt igazán a legnagyobb nyereség vagy 
a legnagyobb veszteség vár reá. György már gyermek
korától kezdve minden olyanba, a mi testi ügyességet, 
erőt kívánt, valóságos gyönyörűséggel vetette bele ma
gát. Iskolában is, a fiúk játszóhelyén, a kaszárnyában is, 
a versenytéren lelkesedéssel követték a társai, s a merre 
ment, férfiak, nők, egyaránt bámulták és irigyelték. Van-e 
tulajdonság, a melyért gyorsabban, bizonyosabban jönne 
meg az elismerés, mint a testi 'kiválóságért, bátorságért? 
Időtlen-időktől kezdve mindig a testi bátorság volt a 
lantosok, dalnokok kedvelt tárgya a dicsőítésre, és a 
trójai háború idejétől kezdve, mind máig, mindig harczos 
volt az, a kit a költők hősüknek választottak. Nem tudom, 
nem azért van-e a vitézségnek annyi csodálója, mert az 
emberek voltaképp nagyobbrészt gyávák és a katonai 
bátorságot ezért látják oly felsőbbséges erénynek?

A riadó szavára tehát György felszökött a szerető 
karokból, a hol eddig késlekedett és szinte szégyenleni 
kezdte, (noha feleségének elég gyenge hatalma volt fö
lötte), hogy olyan soká marasztották. Nemcsak György 
kívánta ilyen izgatottan és mohón az indulást; így volt 
ott jóformán mindenki, a kövér idősebbik őrnagytól 
kezdve, a ki az ezredet vezényelte, a kis Stubbleig, a ki 
a zászlót emelte.

A nap éppen akkor tűnt elő, mikor az ezred meg- 
indúlt. Gyönyörű látvány volt; először a zenekar jött, az 
ezred indulóját játszva; aztán a parancsnokló őrnagy, a 
maga kövér Pyramus lován; aztán a gránátosok; a 
kapitányuk elől; — aztán a zászlókat vitte a két tiszt
helyettes; majd György következett a maga százada 
élén. Felnézett az ablakra; rámosolygott Emíliára, s aztán 
ellovagolt; — aztán csöndesen elhalt a zene utolsó 
hangja is. ........
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HARMINCZEGYEDIK FEJEZET.
Sedley József Őrködik húga fölött.

A tiszteket tehát mind másfelé szólította a köteles
ség, s így Sedley egyedül maradt ura annak a kis hely
őrségnek, mely az ágynak esett Emíliából, József úrnak 
Izidor belga inasából, meg a franczia mindenesleányból 
vagy bonne-ból állott, mint itt nevezték. Józsi kedélyét 
felzavarta ugyan Dobbin berontása s a hajnali esemé
nyek, de azért csak ágyban maradt hűségesen a szokott 
ideig. A nap már jó közel járt a delelőhöz, és a vitéz ez
red messze járt már, mikor Józsi felkelt és a nagy virá
gos hálóköntösét felöltve, megjelent a reggeliző-asztalnál.

György távollétébe elég nagy lelkierővel nyugodott 
bele. Sőt szíve mélyén, mi több, talán örült is egy kicsit, 
hogy György egy ideig távol lesz, mert ennek a jelen
létében bizony ő csak másodrendű szerepet játszhatott, s 
György nyíltan ki is mutatta sokszor, hogy nem sokat 
tart a megtermett polgárra. De Emmi mindig jó, mindig 
figyelmes volt hozzá. Ügyelt arra, hogy azt kaphassa 
enni, a mit szeretett és arra, hogy a 'kényelméből senki 
se zavarja ki, ő ment vele kocsikázni, (s erre elég sűrűn 
volt módja, mert hol járt rendesen György?), sőt ő állt 
oda a maga szelíd arczával György gúnyolódása meg 
Józsi haragja közé. Emilia nem egyszer szót is tett 
szelíden nála Józsi érdekében, de György csak azt 
mondta: — Édes szívem, én becsületes ember vagyok, s 
így azt mutatom, a mit érzek. Hogy’ az ördögbe érezzen 
valaki tiszteletet egy olyan bolond iránt, mint a bátyád?

Józsinak e szerint tetszett a György távolléte, s 
mikor az ebédlőben, a pohárszék szélén, meglátta György 
kalapját, keztyűjét, hogy-hogy’ nem, az a gondolat éb
redt benne: „Na, ma reggel nem fog megzavarni ez a 
szemtelen dandy".

— Tegye ki a kapitány úr holmiját az előszobába, 
— szólt oda az inasnak.

— Talán nem is kell már neki többé, — felelt emez 
és hunyorgatva nézett a gazdájára. Ez is gyűlölte

23*
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Györgyöt, mert ez igazi angolos lenézéssel bánt vele 
mindig.

— Es kérdezze meg, hogy úrnője átjön-e reggelizni, 
— felelt Józsi nagy fenséggel, mert röstelte, hogy az 
inassal álljon össze Györgyöt ócsárolni; az igazság 
azonban az, hogy számtalanszor panaszkodott már rá 
keservesen az inasnak.

Ah, ő nagysága nem jöhet be reggelizni és elké
szíteni a vajas zsemlét, úgy, a hogy’ Józsi szerette. A 
bonne azt mondta, hogy nagyon gyengén van, azóta, 
hogy a kapitány úr elment. Józsi mindenekelőtt azzal 
jelezte részvétét, hogy egy igen nagy csészét töltött tele 
teával Emilia számára, s aztán meg azon kezdte a fejét 
törni, mi ízlenék neki majd ebédre.

Izidor mogorván nézte, mikor György legénye 
mindent becsomagolt; nemcsak mert nem szerette Os- 
bornet a gőgös modoráért, a melyet ez rendesen minden 
alantasával éreztetett, (a cselédség a continensen nincs 
olyan durva bánásmódhoz szokva, mint a mi jobb vér- 
mérsékű angol cselédeink), hanem azért is, mert sajnálta, 
hogy ennyi értékes ruhaféle majd másnak a kezébe kerül, 
ha az ellenség legyőzi az angolokat. S nagyon kevesen 
voltak Brüsszelben és Belgiumban, a kik bizonyosra nem 
vették ezt a legyőzetést. Az általános hit az volt, hogy 
Napoleon császár kettévágja az egyesült porosz és 
angol csapatokat, s aztán egyenkint verve le ezt a kettőt, 
egyenesen Brüsszelbe vonul, mielőtt három nap letelnék; 
s monsieur Izidor még azt is hozzátette magában, hogy 
mivel a gazdáit ez esetre vagy megölik, vagy megsza- 
lasztják, minden ingóságuk az ö jogos tulajdonába 
megy át.

Mialatt Józsefet öltöztette, e fárasztó művelet alatt 
szépen végiggondolta azt is, mit fog csinálni mindezzel a 
drága holmival, a mit most az urára adogat rá. Az ezüst 
tetejű szelenczéket, üvegeket odaadja annak a leánynak, 
a ki iránt gyöngéd érzelmekkel viseltetik, a rubinos tűt, 
meg az angol beretvákat és késeket megtartja magának. 
A rubin gyönyörűen illik majd néki, ha már a finom, 
fodros elejű ingeket viseli; az aranypaszomántos sapka
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éppen úgy; az aranynyal kihányt kabátot csak éppen 
szőkébbre kell vétetni egy kicsit, máskülönben jó lesz. 
Hozzá a kapitány aranyfogantyús botja, meg az a nehéz 
gyűrű a két nagy rubinnal; — de nem, ezt nem tartja meg 
magának, hanem fülbevalót csináltat belőle; mert így 
nemcsak Adonissá lesz, hanem könnyű szerrel Mademoi
selle Reine-t is meghódítja. — Hát még ezek az ékfcöves 
inggombok, — gondolkozott tovább, miközben egypárat 
felgombolt a Mr. Sedley izmos csuklóira, — hogy’ fog
nák ezek nékem illeni; hát még a kapitánynak a szom
széd szobabeli sarkantyús csizmái, corbleu, hogy’ feste
nek majd az Alléé Verte-en.

S míg Izidor a valóságban éppen Sedley orrát fogta, 
hogy e körül kényelmesebben borotválja az arczát, lé
lekben ott járt a ligetben, fodros ingében és sujtásos ka
bátjában, karon fogva Mademoiselle Reine-nel, s vele 
mulatozva a fák hűsében, nézve a csatornán járó hajó
kat, vagy sört iddogálva a laekeni út valamelyik kocs
májának padján.

Lelki békéjének szerencséjére Józsi legkevésbbé 
sem tudta, mit forgat fejében legénye. De hát tudja-e va
lamelyikünk is, hogy Jancsi vagy Mari, a ki nálunk szol
gál, mit gondol rólunk. Ha tudnánk a cselédjeink meg a 
rokonaink minden ránk vonatkozó gondolatát, bizony ké
nyelmetlen helynek találnánk ezt a világot. Józsi tehát 
épp úgy ki volt szemelve áldozatnak, és épp oly kevéssé 
sejtette azt, mint az a szegény teknősbéka, a melyet ott 
láttam a minap egy vendéglő ablakában gyanútlanúl he
verni, míg hátán ez a két szó volt felírva, hogy „Holnap" 
— leves".

” Emilia cselédje sokkal önzetlenebbé gondolkozott. 
Nem igen volt ember, a ki ennek a szende, jóságos kis 
teremtésnek, közelében élve, ne adózott volna hűséggel 
és ragaszkodással. És valóban, Pauline jobban tudta 
vigasztalni Emíliát e szomorú reggelen, mint bárki más. 
Mikor látta, hogy a sereg távozása után órák múlva is 
mindig ott ül még az ablaknál, mozdúlatlanúl, megkövült 
arczczal, a jóravaló leány megfogta az úrnője kezét e 
szókkal: — Tenez, Madame, est-ce qu’il n’est pás aussi 
á l’armée, mon hőmmé á moi? — Ezzel aztán könnyekbe
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tört ki, Emilia pedig vállára borúit a leánynak és így míg 
egymást sajnálták, vigasztalták is egymást.

József úr Izidora gyakran lement a délelőtt folya
mán, s a szállodák s az angolok lakásai körében többféle 
inassal, lakájjal beszédbe eredt, összeszedte híreiket és 
hazavitte urának. Ezek az urak szívok mélyén mind a 
császár emberei voltak, s egytől-egyig az ő gyors győ
zelmében hittek. A császárnak Avesnes-ben kelt kiáltvá
nyát száz meg száz példányban osztogatták Brüsszel 
utczáin. A nyomtatvány így hangzott: „Katonák! 
Ma van a marengói és friedlandi csata évfordúlója; mind
kettő döntő volt Európa sorsára nézve. Akkor is, 
mint az austerlitzi és wagrami csata után, nagylelkübbek 
voltunk a kelleténél. Hittünk azon fejedelmek ígéreté
ben és esküiében, kiket megtűrtünk trónjaikon. Indúljunk 
még egyszer ellenük! Vagy nem ugyanazok ők is, a kik 
voltak, s nem azok vagyunk-e mi is, a kik azelőtt? Ka
tonák! Ugyanazon poroszok, kik ma oly fennhéjázóak, 
hárman voltak egy ellen közületek Jénánál, és hatan 
Montmirailnál. Társaitok, a kik foglyául estek az ango
loknak, elmondhatják, mily irtóztató kínokat szenvedtek 
az angol hajókon, örültek! A pillanatnyi szerencse elká
bította őket, de lépjenek csak Francziaország földjére 
— sírjokat lelik ott." A császár részén lévő brüsszeliek 
azonban ennél is korábban bekövetkező diadalról beszél
tek s bizonyosak voltak, hogy az angolok, ha visszatér
nek, csakis foglyok gyanánt jönnek majd, a győzelmes 
sereg mögött haladva.

Ilyen vélemények jutottak Mr. Sedley füléhez. Azt 
beszélték, hogy Wellington herczeg seregének rendbe
szedésén erőlködik, mert előcsapatait múlt éjszaka 
tönkretették. Józsi ingerülten pattant el, mert a reggeli 
alatt hősnek érezte magát.

— Tönkre tették? Hogy is ne. A herczeg azért ment 
el, hogy megverje a császárt, csak úgy, mint a hogy’ 
megvert minden más hadvezért is.

— A papírjai elégtek, holmiját elvitték és a lakását 
a dalmát herczeg számára hozzák rendbe, — folytatta 
József hírhordója. — Maga a herczeg konyhamestere 
mondta. Richemont herczeg már el is menekült; a her-
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czegné csak azt várja, míg az ezüstöt is mind becsoma
golják, akikor aztán megy ő is a franczia királyhoz Os- 
tendébe.

— A franczia király Gentben van, ficzkó, — felelt 
József, hitetlenséget színlelve.

— A múlt éjjel szökött Brugesbe és ma már Osten- 
dében lesz. Berri herczeg is fogoly. A ki menekülni akar, 
menjen ma, mert holnap megnyitják a gátakat és víz alatt 
lesz az egész ország.

— Ostobaság! A mieink hárman vannak egy ellen. 
Boney nem hozhat elég nagy sereget, mert az oroszok 
meg az osztrákok is jönnek. Le kell győzniök, és le fog
iák győzni, — kiáltott Sedley, öklével az asztalra ütve.

— Jénánál hárman voltak a poroszok egy ellen és 
Napoleon egy hét alatt elvette az országukat. Montmi- 
railnál hatan voltak egy ember ellen, s szétverte őket, 
mint a polyvát. Hisz’ jönnek, jönnek az osztrákok, 
de a császárné, meg a római király vannak a sereg élén; 
— az oroszok meg, eh, az oroszok úgy is megszaladnak. 
Az angoloknak nem kegyelmez meg a császár, mert a mi 
katonáinkkal kegyetlenkedtek azokon az átkozott hajói
kon. — S ezzel, Napóleonnak immár nyílt párthíve, urá
nak szeme elé tartotta a kiáltványt, s a gazdag öltözetre 
egészen úgy nézett, mint zsákmányára.

Józsi még nem vette egészen komolyan a dolgot, 
de máris megrendült.

— Kalapot, kabátot! — kiáltott. — Magam megyek 
el, megtudni, hogy mi igaz ebből. — Izidor dühös volt, 
hogy ura úgyszólván az orra elől viszi el a szép kabá
tot, s azért sietett is megjegyezni: — Jobb lenne, mylord, 
ha nem ezt venné föl, mert katonának nézik és a francziák 
megesküdtek, hogy angol katonát nem fogadnak be.

— Fogd be a szádat, kölyök, — kiáltott Józsi még 
mindig bátor arczczal, s erre nagy elszántsággal rántotta 
föl a kabátot. E hősies cselekedet közben találta Raw- 
donné, a ki éppen most jött Emilia látogatására és csen
getés nélkül lépett be az előszoba ajtaján.

Rebekka most is igen csinosan és divatosan volt 
öltözve, mint mindig; a nyugodt álom teljesen felüdítette
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és mosolygó arcza oly rózsás volt, hogy öröm volt rá
nézni egy ilyen napon, mikor az egész városban csupa 
halálra rémült arczot lehetett csak látni. Nevetve látta, 
hogy’ küzködik a kövér ember a feszes katonakabáttal, 
de azért ezt kérdezte: — A hadsereghez készül csatla
kozni, Sedley úr? Hát senki sem marad Brüsszelben, 
hogy megvédjen bennünket, szegény nőket?

Józsinak ez alatt sikerült belejutnia a kabátba, s 
pirúlva és hebegve kezdte magát mentegetni. — Hogy’ 
van a mai reggel izgalmai, meg a bál fáradalmai után?

Izidor eltűnt a meliékszobába ura virágos hálókön
tösével.

— Milyen szíves, hogy’ ezt kérdezi, — felelt Re
bekka, Józsi kezét két kezébe fogva s úgy szorítva meg 
gyöngéden. — Es milyen nyugodt, milyen higgadt ön 
most is, mikor mindenki meg van rémülve. Hogy’ van a 
mi kedves kis Emmink? óh, az rettentő válás lehetett!

— Szörnyű, — mondta József.
— Önök, férfiak, mindent ki tudnak állni. A válás 

vagy a veszély semmi önök előtt. Csak vallja be, hogy 
ön is a sereghez akart menni. Tudom. Megéreztem. Es 
a mint ez eszembe ötlött, (mert ha egyedül vagyok, gon
dolni szoktam önre), rögtön siettem ide, hogy lebeszél
jem, és megkérjem, hogy maradjon velünk.

Ezt a beszédet, az igaz, úgy lehetett értelmezni: 
— Uram, az esetre, ha az ellenség csakugyan meglepne 
bennünket, igen szívesen fogadnék el egy helyet az ön 
kényelmes hintójábán. — Nem bizonyos, hogy József 
kiértette-e mindezt a szavakból, de Rebekka mel
lőzése már régen fájt neki itt Brüsszelben. Fájt, hogy sen
kinek sem mutatták be Rawdon nagyúri ismerősei közül, 
Rebekka ebédjeire pedig jóformán sohasem hítták meg, 
mert jelenléte egyaránt untatta, bosszantotta Györgyöt 
is, Rawdont is; nem szerették, ha tanúja volt annak, mi
lyen játék járta közöttük. — Ógy-e, — gondolta Józsi, — 
most, hogy rám szőrűit, eljött hozzám. Ha senki sincs a 
városban más, akkor a szegény Sedley is jó. — De ennek 
daczára igen jól esett neki, hogy Rebekka olyan bátornak 
tartotta s egy hős magasztos higgadtságával mondta: —
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Szeretném végignézni a dolgot. Hisz láttam, láttam ilyes
mit Indiában is eleget, de még sem ilyen nagy méretűt.

— Önök férfiak a saját kedvtelésükért mindent föl 
tudnának áldozni. Crawley kapitány oly vígan vált el 
tőlem, mintha csak vadászatra indúlna. Mit törődik ő, 
mit törődnek önök mind, egy szegény, elhagyott nő ke
servével. (Ugyan, igazán el bírt volna menni ez a lusta 
nagyevő ember?) — Oh, édes jó Sedley úr, én vigaszta
lásért siettem önhöz. Egész délelőtt térdenállva imád
koztam. Rettegek csak gondolatára is annak a vésznek, 
melybe férjeink, barátaink, vitéz seregünk és szövetsé
geseink rohannak bele. S most, mikor védelemért jövök 
ide, azt kell látnom, hogy még egy jó barátom, — az 
utolsó, a ki megmaradt, — szintén oda akar rohanni.

— De kérem, asszonyom, — felelt Sedley csilla
podva, — ne ijedjen meg. fin csak azt mondtam, hogy 
szeretném látni a háborút; van-e brit, a ki azt nem sze
retné? De a kötelesség itt tart. Nem hagyhatom el azt a 
szegény teremtést ott! — fis ezzel Emília szobája felé 
mutatott.

— Derék, nemes testvér, — mondta Rebekka, sze
mére szorítva kendőjét és élvezve a kölni víz illatát, a 
mivel be volt fecskendezve. — Igazságtalan voltam ön 
iránt, önnek van szíve. S én azt hittem, hogy nincs.

— Becsületemre, van! — kiáltott Józsi, olyan gesz
tussal, mintha kezét a szóban forgó tárgyra akarta volna 
tenni. — Nem volt igaza, igazán nem, édes miss Crawley.

— Óh, most már tudom, hogy ez a szív hű a húgá
hoz. De emlékszem, hogy két évvel ezelőtt hozzám 
csalfa volt, — fejezte be szavait Rebekka, egy pillanatig 
rávetve szemét Józsira, aztán hirtelen elfordúlva.

Józsinak minden vére a fejébe szállt. Az a szerv, 
melynek Rebekka még a létezését is kétségbe vonta, 
hevesen kezdett dobogni a keblében. Eszébe jutottak a 
régi napok; mikor menekült Rebekka elől, aztán mikor 
lángra lobbant. Mikor együtt kocsikáztak, mikor Re
bekka a zöld selyemerszényt kötötte s mikor ö oly el
ragadtatva nézte féhér karját és csillogó szemét

— Tudom, hogy hálátlannak tart, — szólalt meg
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Rebekka halk, rezgő hangon; — minden ezt mutatja, 
hidegsége, elfordított tekintete, egész modora, mind első 
találkozásunk alkalmával, mind az imént, mikor belép
tem. De hát ,talán nem volt elég okom arra, hogy kerül
jem? Kérdezze meg a saját szívétől. Azt hiszi, hogy a 
férjem talán nagyon szívesen látta önt? Az egyedüli 
kemény szavak, melyeket valaha hallottam tőle (ez be
csületére legyen mondva), ön miatt voltak; oh és kegyet
len, nagyon kegyetlen szavak voltak azok!

— Jóságos ég! De hát mit tettem? — kérdezte 
Józsi az elképedés és az öröm különös vegyülékével.

— Hát a féltékenység semmi? Oh, mennyit kelleti 
ön miatt szenvednem. Pedig, — bárhogy éreztem is va
laha, azelőtt, — most egész szívem a férjemé. Most ártat
lan vagyok. Nem igaz, Sedley úr?

Józsefen hol a hideg, hol a meleg futott végig, 
a mint nézte azt, a ki az ő hódító varázsának áldozata. 
Egy-két jól választott szó; egy-két gyöngéd tekintet és 
Józsi szíve ismét lángban állt. De hát hiszen Bölcs Sa
lamonon kezdve a legokosabb emberek közül is hányat 
befontak, elbolondítottak már az asszonyok. — Ha a leg
rosszabb eset következnék be, — gondolta Rebekka, — 
legalább a visszavonúlásom biztos és lesz jobbkéz-felőli 
helyem a hintó hátsó ülésén. Józsefnek már-már az aj
kán lebegett a vallomás, mikor Izidor belépett, egyet- 
mást tenni-venni. Rebekkának is eszébe jutott, hogy 
voltaképp Emíliát jött meglátogatni és vigasztalni. — Au 
revoir, — szólt, csókot dobva kezével József felé, meg- 
fordúlt s az ajtóhoz lépve, csendesen kopogtatott rajta. 
A mint az ajtót betette maga után, József leroskadt egy 
székre, szeme forgott, sóhajtozott és elepedt. — Mylord- 
nak igen feszes már ez a kabát, — szólt hozzá Izidor, a 
sujtásokon jártatva szemét; de ura nem hallgatott oda: 
gondolatai másfelé kalandoztak: az egyik látomás a bű
bájos Rebekkába őrjítette, a másik pedig a nagybajuszú, 
féltékeny Rawdonnal ijesztette, félelmes párbaj-piszto
lyaival.

Emíliát Rebekka megjelenése egészen megrémí
tette, mert visszaterelte a valóságba s eszébe juttatta a 
tegnap történteket. A reggel félelmes izgatottságában
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szinte megfeledkezett szegény a féltékenységről, Re- 
bekkáról, mindenről, s csak azt látta tisztán, hogy férje 
a veszedelemnek megy neki. De most, hogy ez a vak
merő, felületes teremtés megtörte ezt a varázst és be
nyitott, nekünk is szabad belépnünk abba a szomorú 
szobába. Óh, milyen sokáig térdelt ott a szegény gyer
mek, néma imádság közt, keserű kétségbeeséssel. A 
harczok írói, a kik a küzdelmeket oly ragyogóan festik, 
az ilyen gyötrelmekről nem igen szólnak. Ezek nagyon 
kicsinyes részletek lennének a nagy diadalmenethez ké
pest és az özvegyek sírását, anyák zokogását nem hal
lani meg a győzelmi ének tomboló ujjongása között. Pe
dig mikor nem jajdultak fel ezék az alázatos, megtört 
szívű tiltakozók, a kikre a diadalmenetben senkisem vet 
ügyet.

Emilia lelkében az első érzelem a rémület volt 
Rebekka láttára, de mikor ez azután odatartott feléje, 
kitárt karokkal, suhogó, új selyemruhájában, és mikor 
az a zöld szempár szinte világított a sötétben, — akkor 
egyszerre a harag érzése lett úrrá a lelkében, a halál
sápadt arcz lángra gyúladt és Emília oly szilárdan nézett 
Rebekka szeme közé, hogy vetélytársa szinte za
varba jött.

— Rosszul vagy, édes Emíliám, — mondta a lá
togató s kezet akart nyújtani. — Mi bajod? Nem volt 
nyugtom, míg meg nem tudtam, hogy’ vagy?

Emilia visszavonta a kezét. Mióta élt, tiszta lelke 
sohasem kételkedett a jóakarat vagy szeretet jelének 
igaz voltában. De most, most visszahúzta a kezét, s 
remegni kezdett egész testében. — Miért vagy te itt, 
Rebekka? — kérdezte aztán, s nagy szemével még min
dig mozdulatlanul nézett rá. Ez a tekintet határozottan 
zavarni kezdte a látogatót.

— Úgy látszik, észrevette, mikor György a levelet 
átadta, — gondolta Rebekka, majd így szólalt meg: — 
Ne indulj fel, édes Emíliám, csak azért jöttem, mert azt 
gondoltam, hogy talán, — hogy — mert látni akartam, 
jól vagy-e?

— Hát te jól vagy? óh igen, te jól érzed maga-
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dat. Hisz’ te előtted semmi a férjed. Nem szereted. Mit 
bánod te, ha meghal is? Mondd meg, Rebekka, mikor 
nyertél tőlem egyebet, mint szívességet.

— De, Emilia, soha, — felelt amaz és lehajtotta a 
fejét.

— Mikor nagyon szegény voltál, nem én barátkoz
tam veled egyedül? Nem voltam olyan, mintha test
véred lettem volna? Ismertél boldogabb napjaimban, mi
kor még György nem volt a férjem; akkor mindene én 
voltam; máskülönben miért mondott volna le vagyoná
ról, családjáról, hogy engem boldoggá tegyen. Miért tola
kodtál közém és szerelmem közé? Ki küldött, hogy szét
válaszd azokat, kiket Isten összeszerzett és hogy el
lopd tőlem az én drága kedvesem szívét, a férjemét? 
Azt hiszed, tudnád úgy szeretni, mint én? Az ő szerelme 
volt mindenem, egyetlen kincsem a világon! Te tudtad 
ezt és mégis meg akartál rabolni tőle. Szégyen, gyalázat, 
Rebekka; rossz-szívű, gonosz asszony; — csalfa barátnő 
és csalfa feleség.

— Emilia! Esküszöm az Isten előtt, hogy nem vé
tettem a férjem ellen, — szólt Rebekka, fejét elfordítva.

— És ellenem se vétettél? Nem sikerült, de meg 
akartad tenni. Kérdezd meg a saját szívedet, nem igaz-e?

— Nem tud semmit, — gondolta Rebekka e szókra.
— Visszatért hozzám! Tudtam, hogy visszatér. 

Tudtam, hogy sokáig semmi hízelgés, semmi ravaszság 
távol nem tartja tőlem. Tudtam, hogy visszatér hozzám. 
Imádkoztam érte, hogy így legyen. — A szegény gyer
mek oly átszellemülten, oly csodás lelkierővel mondta 
mindezt, hogy olyan volt, mint egy látomás és Rebekka, 
a ki sohasem képzelte ilyennek, most megnémulva állott 
előtte. — De mit vétettem ellened, — folytatta Emilia 
bánatosabb hangon, — hogy így el akartad rabolni tőlem? 
Hisz’ csak hat hétig volt az enyém! Azt az időt nem kel
lett volna sajnálnod tőlem! És mégis, másnapra az es
küvőnk után már eljöttél, hogy megzavard a boldogsá
gunkat. Most, hogy elment, azért jössz, hogy a boldog
talanságomban gyönyörködjél? Elég szerencsétlenné tet
tél a lefolyt két hét alatt; a mai napon megkímélhettél 
volna.
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— De, — de, — hiszen én sohasem jöttem el hozzá

tok, — szólt közbe Rebekka, szerencsétlenül választva 
meg a szót.

— Nem. Nem jöttél. Csak őt csaltad el innen. Most 
is azért jöttél, hogy elvidd ? — kérdezte csaknem önkívü
letben. — Itt volt, igen, itt volt, de már nincs itt. Ott a 
pamlag, azon ült még reggel. Hozzá ne érj! Ott ültünk be
szélgetve. A térdére vett, átkaroltam a nyakát és úgy 
mondtuk együtt: — Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben. 
— Itt volt, de eljöttek érte és elvitték, de visszajön; visz- 
szajön, mert megígérte.

— Visszajön, kedvesem, vissza, — mondta Re
bekka s akarata ellenére is meghatottságot érzett.

— Ide nézz, — mondta Emilia, — ez volt az övsza
lagja. Ugy-e szép szín? — s ezzel fölemelte a rojtos 
szalagot, hogy megcsókolja. A délelőtt valamelyik per- 
czében a derekára kötötte és most is ott volt. A mint 
elnézte a szalagot, szinte megfeledkezett vetélytársáról 
is. Mert csendesen, álmatagon, méla mosolygással az 
ágy felé tartott és György vánkosát kezdte simogatni.

Rebekka is indúlt, némán és lehajtott fejjel. — 
Hogy’ van Emilia? — kérdezte tőle Józsi, még mindig 
székén ülve.

— Jó lesz, ha valaki ott marad vele. Azt hiszem, 
nagyon rosszúl van, — felelt Rebekka és nagyon komoly 
arczczal távozott, visszautasítva még Sedley meghívását 
is, a ki tartóztatta, hogy maradjon ott ebédre, melyet ma 
korábbra rendelt.

A nyájas és emberséges természetű Rebekka elég 
jól tudta Emíliát szívelni. Még a mai kemény szavakat is 
minden bennük rejlő szemrehányással együtt hajlandó 
volt inkább hízelgőknek venni a részéről; olyan volt az 
csak, mintha egy teljesen földre tiport ellenség még 
szúrni próbál. Rebekka meglátta útközben O’Dowdnét. 
Ogy látszik, a prédikácziók még sem tudták teljesen 
megvigasztalni, mert szegény bizony meglehetős szo
morúan járt-kelt a parkban. Rebekka megszólította. Az 
őrnagyné meglepetése határtalan volt, mert Crawleyné 
nem igen kényeztette el udvariasság dolgában. Most
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azonban megszólította, és elmondta neki, hogy szegény 
kis Osborne-né kétségbe van esve és csaknem beleőrül 
a fájdalmába; egyúttal jóformán rendelkezni kezdett, 
hogy a jólelkű irlandi asszony menjen el a kedveltjét vi
gasztalni.

—- Nékem is megvan a magam baja, — felelt 
O’Dowdné komolyan, — meg aztán nem is gondoltam, 
hogy szegény Emilia valami roppantul kívánkoznék ma 
társaság után. De ha csakugyan olyan rosszul van, mint 
mondani tetszik és ha mégsem tetszik nála maradni, noha 
olyan igen nagy barátságban tetszett lenni vele, akkor 
majd elmegyek én, hogy meglássam, nem lehetnék-e 
valamiben szolgálatára. Azért hát alásszolgája! — És ez
zel az őrnagyné, O’Dowdné, önérzetesen fölvetett fejjel 
indult útnak, otthagyva a faképnél Rebekkát, a kinek a 
társaságát egyáltalán nem kereste.

Rebekka mosolyogva nézett utána. Mindig nagy 
érzéke volt a humor iránt, s most az a nyilalló tekintet, 
melyet O’Dowdné parthus katona módjára visszavonúló- 
félben lövelt reá, csaknem hangosan megnevettette. 
Peggy pedig ezt gondolta ez alatt magában: — Alásszol
gája, szépséges asszonyom, örülök, hogy olyan jókedv
ben látom. No, ez sem fogja ám búsúlásnak adni a fejét 
az ura miatt, nem ez! — Ezzel meggyorsította a lépteit 
s nemsokára odaért Mrs. Osborne lakásához.

Szegény kis teremtés, az még mindig ott állt az ágy 
szélénél, a hol Rebekka hagyta s igazán csaknem eszét 
vesztette a fájdalom miatt. Az őrnagyné, a ki sokkal erő
sebb lelkű asszony volt, elkezdte vigasztalni: — Nyu
godjál meg, kedves Emíliám, — mondta nyájasan, — 
mert nem szabad, hogy betegen találjanak, mikor a fér
jed majd érted küld a győzelem után. Lásd, nem te vagy 
az egyedüli asszony, a kinek a sorsa a jó Isten kezében 
van ma.

— Oh, tudom. Tudom, hogy nagyon gonosz és na
gyon gyönge vagyok. — Hiszen szegényke nagyon jól 
ismerte a maga gyöngeségét, de erősebb lelkű barátnője 
ottléte mérsékelni kezdte az őrjöngő fájdalmat és ez az 
ellenőrzés meg a másik nő társasága jót tett neki. Ott 
maradtak együtt két óráig, s lelkűk ez alatt nyomon kö-
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vette a haladó ezredet; követte halálos aggodalommal, 
mert hiszen ez a nő adója a háború részére. Egyformán 
megsarczolja a háború a férfit is, a nőt is; a férfinak a 
vérét követeli, a nőnek a könyjét.

Félkettőikor egy mindennap bekövetkező, de Sed- 
leyre mindennap egyaránt nagyfontosságú esemény kö
vetkezett el: az ebéd. Bement Emilia szobájába s biz
tatni kezdte, hogy jöjjön ki ebédelni. — Gyere ki, pró
báld meg, a leves igazán jó! — És ezzel megcsókolta a 
húga kezét. A menyegzője napját kivéve, ezt évek óta 
nem kapta meg Emmi tőle. — Nagyon köszönöm, hogy 
olyan jó vagy hozzám, Józsi; mind nagyon jók vagytok, 
de kérlek, engedd meg, hogy ma a szobámban maradjak.

A leves zamatja azonban olyan kellemesen csiklan
dozta az őrnagyné orrát, hogy engedett a meghívásnak 
és ott maradt Józseffel kettesben ebédelni. — Isten áldása 
legyen az ételünkön, — mondta O’Dowdné ünnepélye
sen. Szegény Misire gondolt, a mint most ott lovagol az 
ezred élén. — Ki tudja, micsoda nyomorúlt ebédet kap
nak, szegény fiúk, — sóhajtott föl, de aztán, mint filózóf- 
hoz illett, hozzá látott a maga ebédjéhez.

Józsi kedve emelkedni kezdett az ebéd haladtával. 
Mindenáron inni akart az ezred győzelmére; különben is 
Józsinak minden ürügy elég jó volt arra, hogy pezsgőt 
ihassak. — Igyunk értők, O’Dowdné asszony, jó lesz? 
Tölts pezsgőt a nagyságos asszonynak, Izidor.

De Izidor épp e pillanatban rezzent össze, és 
O’Dowdné is hirtelen letette kését, villáját. A délnek néző 
ablakok tárva-nyitva voltak s onnan, a napsütötte házte
tők fölött valami tompa, távolról jövő hang hömpölygött 
idáig. — Mi az? — kiáltott József. — Miért nem töltesz, 
ficzkó?

— C’est le feu! — kiáltott Izidor, az erkélyre sza
ladva.

— Uram, őrizz bennünket, ágyúznak! — kiáltott 
föl O’Dowdné, az inast követve. Az erkélyről kitekintők 
már száz meg száz sápadt arczot láthattak a többi házak 
ablakaiban mindenütt. S néhány perez múlva úgy tet
szett, mintha a város egész lakossága az utczára tódúlna.
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HARMINCZKETTEDIK FEJEZET.
József futása és a háború vége.

Mi, a békés londoni City lakosai, sohasem láttunk — 
és a jó Isten adja, hogy ne is lássunk soha — olyan zűr
zavart, mint a milyen Brüsszelben volt e napon. A nép 
rendetlen tömegekben rohant a Namur-kapuhoz, a mer
ről az ágyúdörgést hallották; sokan pedig az egyenes, 
sima „chaussée" mentén lovagoltak végig, hogy még 
előbb kaphassák a hírt Mindenki a szomszédját kér
dezte, mi hír van újabban, s még az is megesett, hogy 
angol főurak és főúri nők is szóba álltak olyanokkal, a 
kiket nem ismertek. A francziák pártján levő belgák dia
dalmasan járták be a várost s mindenütt a császár győ
zelmét jósolták. A kereskedők becsukták a boltokat és 
kiálltak az utczára a tömeget növelni. A nők a templomba 
szaladtak s ott imádkoztak zokogva; a ki be nem fért, 
ott rogyott térdre a lépcsőkön vagy az utcza kövezetén. 
Az ágyú tompa hangja pedig csak dörgött, dörgött egyre. 
Az utczákon megrakott kocsik jelentek meg; az emberek 
menekülni 'kezdtek a városból. A francziák diadaláról 
szóló jóslatok immár valóságnak látszottak. — Napokon 
elvágta egymástól a seregéket, — hangzott a hír. — 
Egyenesen Brüsszel felé tart. Még ma legyőzi az angolo
kat és este már itt lesz, — hangzott az újabb posta szava. 
— Legyőzi az angolokat s éjszakára itt is lesz, — rikol
tott Izidor a szobába rohanva s könyörtelenül hozva a 
Hiób-posták híreit a halálsápadt s egyre jobban remegő 
Sedleynek. A megtermett polgárt elővette a rémület. 
Semennyi pezsgőtől sem tudott bátorságra kapni. Alko
nyaiig akkorára nőtt izgatottsága, hogy valóságos öröme 
volt Izidornak. Most már bizonyos, hogy övé a kabát.

A két nő ott lenn volt a másik szobában. O’Dowdné 
alig hallgatta az ágyúzást egy perczig, rögtön eszébe ju
tott, hogy Emilia egyedül van és hozzá sietett, hogy bá
torítsa. Az a gondolat, hogy neki kell pártfogolnia ezt a 
gyenge, félérik teremtést, csak megnövelte a derék ir- 
landi asszony természetes bátorságát, öt óra folyásig
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voltak együtt, s O’Dowdné csak a kezét se eresztette el 
Emíliának. Pauline ezalatt a templomban imádkozott, 
hogy son hőmmé á elle egészségben térhessen haza.

Mikor az ágyúzás elhallgatott, O’Dowdné átment az 
ebédlőbe, a hol Józsi halotthalaványan ült az asztal
nál; két pezsgős üveg is állt előtte üresen, de látszott, 
hogy ma a szíverősítő sem fog. Józsi már benézett egy- 
párszor Emilia szobájába, s látszott, hogy szeretne va
lamit mondani. Az őrnagyné azonban nem mozdúlt Emi
lia oldala melltől s ő előtte Józsi szégyelte megváltani, 
hogy a menekülésen gondolkozik. De a mint az őrnagyné 
betette lábát a nappali szobába, föltárta előtte szívét.

— Nem Jenne jó, asszonyom, ha segítene Emíliának, 
hogy készen legyen?

— Mire? Sétára akarja vinni? Jaj, uram, nem tud 
az ma, szegény, megállni a lábán.

— Nem, hanem, — hanem, — már, — már megren
deltem a kocsit, meg a postalovakat. Izidor most ment 
érte.

— Miért vinné ma kocsikázni? Jobb neki az ágyban. 
Most vettem rá, hogy lefeküdjék.

— Hogy lefeküdjék? Én meg azt akarom, hogy föl
keljen, — felelt Józsi toporzékolva mérgében. — Min
dennek vége, és —

— Es mit?
— Es én megyék Qentbe. Mindenki megy, önnek 

is lesz hely. Egy félóra múlva indulunk.
Az őrnagy felesége határtalan kicsinyléssel mérte 

végig Sedleyt: — Én innen addig el nem mozdulok, míg 
O’Dowd ki nem adja a kommandót, hogy: „Indulj!" Ha 
akar, mehet, Sedley úr, de azt megmondom, hogy Emilia 
meg én nem megyünk. Egy tapodtat se!

— Emilia el fog jönni, — kiáltott Józsi ismét top
pantva. O’Dowdné csak odaállt a hálószoba ajtaja elé 
összefont karokkal.

— Az édesanyjáhol akarja vinni? Vagy tán maga 
kívánkozik a mamához, Sedley úr? No, Istennek ajánlom! 
Szerencsés útat, mind a vízig szárazon! Bon voyage! 
mint itt mondják, hanem a bajszát jó lesz levétetni, 
aszondom, mer’ olyan csávába kerül, hogy megemlegeti.

Thackeray: Hiúság vására. I. 24
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Józsi elkáromkodta magát tehetetlen mérgében, de 

a küszöbön ekkor jelent meg a kiizzadt, kifáradt inas.
— Pás de chevaux, sacrebleu! — sziszegte dühösen. 
Hja, persze, nem Sedley volt az egyedüli, a ki ezen a 
napon a menekülésre gondolt.

De hát lett még az este folyamán szegény Józsi 
riadalma nagyobb is. Mondottuk már, hogy a kis bonne, 
Pauline, son hőmmé á elle-ie is táborba szállt Napoleon 
ellen. A gyerek brüsszeli fiú volt, belga huszár, s bizony, 
történeti tény, hogy honfitársai ebben a háborúban ugyan
csak nem szereztek becsületet Belgiumnak a bátorságuk 
révén. A fiatal Van Cutsum, Pauline imádója, pedig sok
kal jobb katona volt, semhogy ellenszegült volna az ez
redese parancsának, mikor ez arra adott parancsot, hogy 
szaladjanak meg. Regulus (a forradalom idején született, 
így adták rá ezt a nevet) a béke idejét legnagyobbrészt 
Pauline konyhájában töltötte és mikor ma búcsút vett 
zokogó kedvesétől, a zsebe meg a táskája bőven meg 
volt rakva mindenféle jóval.

A Regulus ezredére nézve a háborúnak immár vége 
volt. Az orange-i herczeg hadosztályához tartozott az 
ezredük és a kardok meg a bajszok hosszúságában nem 
is lett volna hiány s ha csak ezen múlt volna, meg a ru
házat fényes voltán, akkor Regulus és társai csapatánál 
délczegebb hadfiakat soha trombita nem hívott volna üt
közetne; de mikor Ney tábornok rárohant a szövetséges 
seregek előcsapataira, mielőtt a Brüsszelből jövő had
sereg megérkezett volna, hogy a Quatre Bras napjá
nak sorsát eldöntse, s mikor így Ney egyik pontot a má
sik után foglalta eh: akkor a belga hadsereg is gondolt 
egyet s óriási gyorsaság, erély és buzgalom kifejtésével
— futásnak eredt. Meg nem álltak volna, ha egyszer 
nem jönnek velük szembe a most érkező angolok. Az 
ellenség, (igazán, hogy’ is lehet valaki ilyen megátal
kodott), most aztán nemsokára közel jutott volna a bel
gákhoz, de ezek keresztül törtek az angolok hadsorain 
és rohantak hanyatt-homlok; meg sem álltak Brüsszelig. 
Az ezred meg volt semmisítve. Nem létezett többé.

Regulus egyszerre csak egyedül találta magát, több 
mérföldnyire a csatamezétől; hol talált volna jobb mene-
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déket, mint azon konyhában s karok között, a hol s a 
melyek közé Pauline annyiszor befogadta őt? Este tíz 
óra tájt kardcsörgetés hallatszott a ház lépcsőjén, mely
nek emeletén Osborne-ék laktak. Kopogás hallatszott a 
konyhaajtón és szegény Pauline, a ki nem rég jött haza 
a templomból, majdnem elájult, mikor ismét maga előtt 
látta az ő huszárját. Olyan halott-halavány volt, mint az 
éjféli dragonyos, a ki Leonórát zaklatni jár a balladában. 
Pauline sikoltani szeretett volna, de félt, hogy rájönnek 
ott benn, ki van a konyhában, azért csak csöndesen ve
zette be a hőst; leültette és sört adott elébe, meg a finom 
ebéd minden maradványát, a mit Józsi már nem mert el
fogyasztani. A huszár megmutatta, hogy nem szellem, 
hanem élő ember, tömérdek húst és sört elfogyasztott s 
falatozás közben elmondta a nap történetét. Hogy az ö 
ezredük csodákat művelt a vakmerőségben 1 s jó ideig 
egymaga állt szemben rendületlenül a teljes franczia had
erővel. De végre mégis legyőzte őket a túlerő, mint a 
hogy’ legyőzték eddig már az angolokat is. Ney minden 
ezredet tönkretett, a mely szembe került vele. A belgák 
hasztalanul léptek közbe, hogy az angol sereg lemészár
lását megakadályozzák. A Brunswick-csapatokat szét- 
szalasztották; a herczeg maga halva maradt. Általános a 
debacle. Mikor aztán mindezt elmondta, igyekezett honfi 
búját sörbe fojtani.

Izidor, a ki időközben kijött a konyhába, s meg
hallott egyet-mást, sietett a hírt megvinni urának. — 
Mindennek vége, milor, — kiáltotta, — a herczeg fogoly, 
a braunschweigi meghalt, az egész sereg megfutamodott, 
csak egy ember menekült meg, az itt van a konyhában. 
Jöjjön, hallgassa, mit beszél. — Sedley erre kitámoly- 
gott a konyhába, a hol a huszár az asztalon ült s ugyan
csak nyakalta a sört. Józsi, legjobb tehetsége szerint, de 
ugyancsak törve a franczia nyelvet, mindent elmondatott 
a huszárral. A baj szörnyen nőtt, a mint Regulus beszélt, 
ö lett seregének egyetlen hírmondója. Látta elesni a 
braunschweigi herczeget, a fekete huszárok megfutamo- 
dását s a mint a skótokat elsöpörték az ágyúk.

— Hát a mi ezredünk? — dadogta Józsi.
— Megölték egy szálig, — felelt a huszár, mire

24*
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Pauline sikoltozni kezdett: — Óh, az én szegény úrnőm; 
óh, ma borne petite dame! — s ezzel olyan görcsös zo
kogásba tört ki, hogy majd fölverte vele az egész házat.

Szegény Sedley igazán nem tudta, mit csináljon. 
A konyhából az ebédlőbe szaladt és nézte, nézte Emilia 
ajtaját, de azt O’Dowdné bizony bezárta belülről. Eszébe 
jutván, hogy’ bánt vele az őrnagyné, egy kis ideig várt, 
aztán arra határozta magát, hogy kimegy az útczára, 
először reggel óta. Felvett tehát egy gyertyatartót és 
szobájába ment; aranypaszomántos sapkája ott volt a 
szokott helyén, a tükör előtt, a hol Józsi illegetni szokta 
magát, s mielőtt emberek elé ment volna, mindig meg
csavargatta, meg az arczába simogatta kétoldalt a 
hunczutkáját, aztán a sapkáját is mindig a tükör előtt 
tette föl, hogy lássa, elég kaczkiásan van-e a szemére 
vágva. És ime, a szokás hatalma oly nagy volt, hogy 
szegény odaá'llt a tükör elé ma is. Jaj, csakhogy milyen 
halálnak vált arcz meredt onnan a tükörből elébe! Meg 
aztán a bajusza is megrémítette. Hogy’ megnőtt hét hét 
alatt, mióta a világon volt. És még igaza lesz annak a 
haszontalan Izidornak; bajba kerül a katonás bajúsza 
miatt. S visszavánszorogván háló-szobájába, erősen 
megrángatta a legényéhez szolgáló csengetyűt.

Izidor rögtön bejött, s ott látta gazdáját egy széken, 
nyakkendője leoldva, gallérja eldobva, ingmelle feltépve; 
két keze a torkán.

— Coupez-moi, Isidor, — kiáltotta, — vite, coupez 
moi!

Izidor azt hitte hamarjában, hogy urát valami pil
lanatnyi elmezavar lepte meg, s most a torkát akarja 
elvágatni.

— Les moustaches! Coupy, rosy, vite! — mert hát 
ilyen volt az ő francziasága, elég folyékony, de nem va
lami szabatos.

Izidor pár pillanat alatt learatta a bajuszt s boldo
gan hallotta a parancsot, hogy egyszerű polgári kabátot 
és kalapot hozzon. — Ne porty ploo — habit militair- 
bonny — bonny a voo, — prenny déhors — ezek voltak 
Józsi szavai. — A kabát és kalap végre Izidoré volt.

Józsi előkeresett egy fekete kabátot, meg mellényt,
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fehér nyakkendőt kötött, és sima selyem kalapot tett. Ha 
háromszögletű kalaphoz jut, biztosan azt is fölteszi. 
Olyan volt, mint jó színben levő, vaskos anglikán esperes.

— Venny maintenong, — folytatta, — sweevy — 
ally — party — dong la roo! — S ezzel lesietett az ut- 
czára.

Noha Regulus esküdözött, hogy az egész ezredből, 
sőt az egész szövetséges seregből ő az egyetlen, a kit 
Ney serege életben hagyott, ez a jelentés mégis tévesnek 
bizonyúlt, s az áldozatoknak híreszteltek közül jókora 
csapat élte túl a mészárlást. Regulus czimboráí közül 
sokan visszakerültek Brüsszelbe, s azt hirdetve, hogy alig 
menekültek meg, az egész várost megtöltötték azzal a 
hírrel, hogy a francziák szétverték a szövetségeseket, 
mert Ney tábornok teljesen szétszórta őket. A francziák 
bevonulását minden órán várták; a rémület nőttön nőtt. 
Józsinak még mindig nem volt lova, Izidor pedig a husza
dik helyről is azzal jött vissza, hogy nincs ló! Talán gya
log próbálkoznék meg az úttal, gondolkozott Sedley, de 
erre még a félelem se vehette rá azt a súlyos testet.

Józsi ott járt a parksoron levő házak alatt, mert az 
angolok leginkább ott laktak s a félelem vagy a kíván
csiság sokakat oda hozott. Némelyik család sokkal sze
rencsésebb volt; azok már szert tettek kocsira, lóra és 
lázas sietséggel robogtak ki a városból; de akadt hozzá 
hasonló szerencsétlen is, a ki hasonló bajban volt: sem 
szép szóval, sem ígérettel nem bírt alkalmat találni a me
nekülésre. Ilyen volt a többek közt Bareacres grófné is, a 
ki ott ült a leányával együtt a hintóbán a kapu alatt. Min
den készület meg volt már téve a menekülésre, csak ép
pen a lovak hiányzottak a kocsi elől.

Rebekka ugyanebben a szállóban lakott, s már nem 
egyszer esett közte meg a grófnék közt ellenséges ter
mészetű találkozás. Bareacres grófné mindig köszönés 
nélkül haladt el Rebekka mellett, ha a lépcsőn találkoz
tak, s a hol csak kiejtette valaki előtte a Crawleyné ne
vét, mindig megtette a magáét arra nézve, hogy ezt le
tegye a sárga földig. A grófné ugyanis roppant megbot
ránkozással nézte, hogy a tábornok milyen bizalmas lá
bon áll a hadsegéde feleségével. Blanche kisasszony pe-
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dig úgy kerülte, mint a bélpoklost. Csak az öreg gróf 
tartotta fenn vele ravaszul az itt-ott megújuló ismeretsé
get, ha a hölgyek nem látták.

Rebekkának ma aztán nagy elégtételt szolgáltatott 
a sors. Híre ment ugyanis a szállóban, hogy Crawley ka
pitány lovai itt maradtak s ezért a grófné átküldte le- 
ereszkedőleg a szobaleányát azzal az izenettel, mi az 
ára a lovaknak. A mire Crawleyné aztán vissza küldte 
a feleletet, hogy szobalányokkal nem szokása az ilyen 
ügyeket tárgyalni.

Ez a kurta felelet aztán oda vitte az öreg grófot is 
Rebekkához, de ez sem tért vissza kedvezőbb felelettel.
— A szobaleányát küldeni hozzám! — szólt Rebekka 
nemes haraggal; — miért nem parancsolta a grófné mind
járt azt is, hogy fogjam be a lovakat? ö méltósága maga 
akar elmenekülni, vagy csak ő méltósága szobaleánya?
— Ez volt az egész felelet, a mit a gróf kaphatott.

Szükség törvényt ront. Bizony nemsokára jött ám 
szépen a grófné is, hogy tiszteletét tegye Crawleyné ő 
nagyságánál. Kérte, hogy maga szabja meg, milyen árt 
akar; még azt is megajánlotta, hogy meghívja Beckyt a 
kastélyába, ha ez most módot nyújt neki arra, hogy oda 
visszatérjen. Crawleyné maró gúnynyal mosolygott e 
szavakra.

— Köszönöm; nem szeretném, ha bérruhás tör
vényszolgák és végrehajtók szolgálnának ki;*) különben 
is, valószínűleg sohasem fog a grófné hazajutni; — leg
alább nem a gyémántjaival együtt. Az mind a francziáké 
lesz. Ezek itt lesznek két óra múlva, én pedig feleúton 
leszek Gent felé, önnek el nem adnám a lovaimat a 
legnagyobb két gyémántjáért sem, a mit a bálban viselt.
— A grófné akkor már csak úgy reszketett a dühtől meg 
a félelemtől. A gyémántjai mind a ruhájába voltak bele- 
varrva, meg a gróf kabátjának, mellényének vattaréte
gébe. — Asszony, a gyémántjaim mind a bankárnál van
nak; arra a két lóra pedig szükségem van. Akarom! —

♦ Az angol törvény szerint, ha egy család csődbe jutott, törvényszolgákat 
és végrehajtókat helyeztek el a házban, de néha a főúri családok, ha nem akarták 
magukat megadni, még ekkor is tartottak estélyeket s a törvény embereit öltöz
tették bérruhába. Thackeray a család nevével is jelzi tréfásan a rossz vagyoni 
helyzetet: Bareacres — Pusztatelki.
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Rebekka erre aztán a szeme közé nevetett. A dühöngő 
grófné lerohant s bele vetette magát a kocsiba s ott ült 
a leányával meg a komornával együtt, míg szobaleánya, 
inasa, férje, lovak után nyargaiászott szanaszét a város
ban. Kezdtek már visszatérni eredmény nélkül. Jaj annak, 
a ki utóljára jön közülök! Mylady el volt szánva, hogy 
mihelyt lovakat kap, indul, akár a férjével, akár a nélkül.

Rebekka látta ott ülni a grófnét a mozdúlatlan ko
csiban, s erre aztán, hangosan, hogy minél többen meg
hallják, elkezdte, hogy: — Milyen baj, hogy nem kapni 
lovat. Aztán csak elgondolni is, hogy a gyémánt-éksze
rek mind oda vannak bevarrva a kocsipárnákba. Micsoda 
zsákmány lesz ez a francziáknak! Már mint hogy a ko
csi meg az ékszerek. Nem a bennülő hölgy. — Bareacres 
grófné úgy érezte, hogy le tudná lőni ezt az asszonyt 
onnan a kocsiból. Rebekka éppen el akart már menni az 
ablakból, mikor egyszerre Sedley Józsit pillantotta meg, 
a ki mihelyt meglátta őt, feléje tartott. A rémült, halálra 
vált arcz elég ékesszólóan mondta el Józsi terveit s Re
bekkának rögtön ez jutott eszébe: — Ez az, a kivel meg
vetetem a lovakat. A kanczát tartom meg magamnak.

Mikor azonban Józsi fölment hozzá s százszor is 
megkérdezte, hogy nem tud-e valahol eladó lovakat, Re
bekka így vágott közbe: — Hogyan, ön is menekül? 
Hisz én azt hittem, ön az összes ittlevő hölgyek védel
mezője.

— De — de — végre is én nem vagyok katona, — 
dadogott Sedley.

— Hát Emilia? Ki fogja oltalmazni szegény kis hú
gát? Csak nem fogja elhagyni?

— Úristen, de hát mi hasznomat veszik, ha, ha az 
ellenség jön? A nőknek nem lesz bántódásuk, de azt 
mondják az átkozott gazemberek, hogy férfit nem hagy
nak élve egyet sem.

— Irtózatos, — szörnyűködött Rebekka, gyönyör
ködve Sedley kínjában.

— De meg aztán nem is akarom én elhagyni. Van 
hely számára a kocsimban, és van önnek, édes Craw
leyné asszony, csak már lovakat tudnánk kapni! — só- 
hajtá.
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— Nekem van két eladó lovam, — felelt Rebekka, 

a mire szegény Sedley aztán majd hogy a nyakába nem 
borúit. — Izidor, a kocsit! Van ló! Mehetünk!

— Igen ám, de az én lovaim sohasem voltak be
fogva, — tette utána a lady. — A Madár szétrugdosná a 
hintó oldalát, ha befognák. De hátaslónak . . .

— És szelíd?
— Mint a bárány. És gyors, mint a nyúl.
— És engem is megbírna? — kérdezte Józsi, a ki 

képzeletben már lóháton ült, nem is gondolva szegény 
Emíliára. Ugyan van-e lókupecz, a ki az ilyen pompás 
alkalmat el tudná szalajtani?

Rebekka arra kérte, jöjjön be a szobába, a hová 
József követte is, hogy minél előbb megköthessék az al
kut. Szegény Sedley! Ritkán költött el egész életében 
egy félóra alatt annyit, mint most. Rebekka, Józsi nagy 
buzgalmát meg a lovak nagy hiányát mérlegbe vetve, 
olyan árat mondott, hogy még Sedley is visszahökkent. 
Rebekka ezt is hozzátette: — Vagy mind a kettőt, vagy 
egyiket sem! Külön nem adja el. S Rawdon meghagyta, 
hogy egy fillérrel sem olcsóbban. Bareacres gróf minden 
pillanatban megadja azt az árat. És bármennyire szereti 
és tiszteli is az egész kedves Sedley-családot, azt be kell 
látnia Józsinak is, hogy a szegény embernek is kell élni.
— Szóval, az egész alkudozás alatt maga volt a szere- 
tetreméltóság, de a szilárdság is.

Józsi persze végre is belement az alkuba, de 
az összeg akkora volt, hogy egy kis időt kért az előte
remtésére; Rebekka pedig már kiszámította magában, 
hogy ez a pénz, aztán a Rawdon holmijának az ára, meg 
az özvegyi nyugdíja, ha a férje el találna esni, egészen 
független helyzetet biztosítanának neki s egész nyugod
tan nézhet szembe gyászával.

Igaz, hogy a nap folyamán Rebekka is gondolt né
hányszor a menekülésre, de aztán esze jobb tanácsot 
adott. Ha jönnek is a francziák, mit árthatnának egy tiszt 
szegény özvegyének? A szabad fosztogatás ideje lejárt.
— Ha aztán a vihar elvonúl, haza is mehetek, vagy akár 
itt is maradhatok, mert kedélyesen megélhetek abból, a
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mim van — gondolta. Józsi erre rögtön elküldte Izidort az 
istállóba a lovakért, maga pedig hazasietett, hogy felké
szüljön az indúlásra. Meghagyta Izidornak, hogy rögtön 
nyergeken.

Ennek titokban kellett megtörténnie, s Sedley 
nem szeretett volna szeme elé kerülni O’Dowdnénak, 
vagy Emíliának, most, hogy szökni készült. Mire az 
alku teljesen meg volt kötve Rebekkával, már a reggel 
sem volt nagyon messze. Józsi lement az utczára, de bár 
éjfél is rég elmúlt már, sehol sem volt nyugalom. Az ut- 
czákon izgatott tömegek hömpölyögtek, az ablakokból 
mindenünnen világosság látszott. A különböző hírek is 
egyre jöttek; az egyik azt mondta, hogy a poroszokat 
teljesen leverték; a másik szerint az angol sereg volt az, 
a melyet tönkre tettek; a harmadik szerint pedig az an
golok helyt álltak az ellenséggel szemben. Lassanként 
ez az utóbbi hír kezdett hitelt nyerni. Francziának mind
eddig színét sem látták s ezek helyett angolok kezdtek 
érkezni szórványosan, mindig kedvezőbb és kedvezőbb 
híreket hozva. Nemsokára pedig egy hadsegéd lovagolt 
keresztül a városon, a térparancsnoknak hozva híreket. 
Ez aztán nemsokára fölragasztatta a hivatalos jelentést 
minden utczasarkon. Ezek a falragaszok azt hirdették, 
milyen győzelmet arattak Quatre Bras mellett az egye
sült seregek, s hogy a francziákat, Ney tábornok összes 
katonáit teljesen visszaverték hat órai küzdelem után. 
A hadsegéd bizonyosan az alatt jöhetett, míg Józsi és 
Rebekka alkudoztak.

Sedley a szállóba érve, látta, hogy a lakók közül 
vagy húszan-harminczan ott állnak az utczaajtóban a 
hallott hírről beszélve. Most már nem volt felőle semmi 
kétség. Józsi sietve ment be a hölgyekhez, hogy a hírt 
tudtukra adja, de nem tartotta szükségesnek, hogy azt is 
elmondja, mennyire keresett lovakat, sőt vett is, és hogy 
már éppen szökőfélben volt.

A győzelem vagy vereség azonban kisebb gondjuk 
volt azoknak, a kik szeretteikért aggódtak.

Emilia a győzelem hírére még izgatottabb kezdett 
lenni.. Azonnal oda akart menni, a hol a sereg van. Rö-
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nyörgött bátyjának, hogy vigye oda. Kétsége, borzalma 
még csak most érték el tetőpontjukat s miután egész nap 
magába merült volt, a szegény gyermek most föl s alá 
szaladgált a szobában, majd sírva,majd kaczagva, iga
zán szívet facsaró látvány volt. A harcztér összes hősei 
közül azok, a kik megsebesültén ott vonaglottak a harcz- 
téren, tizenöt mérföldnyire innen, nem szenvedtek töb
bet, mint a maga módja szerint ez az ártatlan áldozat. 
Józsi nem bírta sokáig nézni, s ott hagyta a keményebb 
fából faragott őrnagyné gondjai alatt. Lement a kapu 
elébe, hol az emberek még mindig ácsorogva várták a hí
reket.

Nemsokára már teljesen kivilágosodott és az em
berek még mindig ott álltak az utczán. Sőt az élénkség 
mindegyre nőtt, mert most már egyre többen szállingóz
tak haza, olyanok is, a kik tettleg részt vettek a harcz- 
ban. Majd kocsik és hosszú falusi szekerek jöttek a város 
felé, tele sebesültekkel; — minden kocsiból borzalmas 
jajgatás, hörgés hallatszott ki és a szalma közül szen
vedő, halálsápadt arczok tekintettek ki szomorúan. Sed
ley Józsi kínos kíváncsisággal nézte a kocsikat, mikor 
egyszerre egyik, a melyből talán még irtózatosabb jajga
tás, nyögés hallatszott, — ott állt meg éppen a szálló 
előtt, mert egy gyönge hang onnan a szalma közül meg
álljt mondott a kocsisnak.

— Ez György lesz! Tudom, hogy ö, — sikoltott 
Emilia s egy szempillantás alatt az erkélyen volt. De 
nem Györgyöt hozták, csak híreket felőle. A kis Stubble 
tiszthelyettes volt ott a kocsiban; az, a ki huszonnégy 
órával ezelőtt olyan délczegen ment ki a városból, a 
zászlót vive. Azt a zászlót meg is védte derekasan sze
gény fiú, mert, noha egy franczia dzsidás a lábaszárába 
döfte a fegyverét s a fiú erre elesett, a zászlót még akkor 
is keményen tartotta. Az ütközet végével helyet szerez
tek a szegény fiúnak egy szekéren, a mely aztán ide 
hozta.

— Sedley úr! Sedley úr! — próbálta kiáltani a fiú 
gyönge hangja, mire Józsi odalépett épp olyan halvány 
arczczal, akár a sebesülté, mert nem képzelhette, ki szó
lítja. De most a kis Stubble kinyújtotta onnan lázas, erőt-
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len kezét s így kezdte: — Engem ide kell bevinni a szál
lóba. Osborne meg Dobbin kapitány úr parancsolta. És 
hogy ön adjon a kocsisnak két aranyat: édes anyám 
majd megfizeti. — Szegény gyereket a lázas álmai oda
vitték szüleihez, a régi papiakba, melyet csak egy pár 
hónapja hagyott el, és ezalatt még a kínjait sem érezte.

A szálló tágas volt, a benne lakók szívesek, úgy, 
hogy a kocsiról csakhamar valamennyi sebesültet felvit
ték egy-egy lakásba. A kis Stubble Osborne-ékhez ke
rült. Miikor O’Dowdné megismerte a fiút az erkélyről, 
leszaladt Emíliával hozzá, hogy segítsenek a felhozatal
nál. Képzelhetni, mit érzett a két nő, mikor meghallot
ták, hogy az ütközetnek vége és hogy mindkettőjük férje 
ép és egészséges! Egymás nyakába borúltak zokogva, 
majd térdre hulltak, hogy hálát adjanak a mindenhatónak, 
ki férjüket megőrizte. Emília nyugtalan, izgatott kedély
állapotára keresve sem lehetett volna jobb orvosságot 
találni, mint a mit a sors hozott elébe, O’Dowdnéval 
együtt mindig a sebesült mellett volt, a ki nagyon szen
vedett. Emilia tehát nem ért rá a maga nyugtalanságával 
annyit törődni, vagy magában tépelödni. Mikor a fiú egy 
kicsit felüdült, elmondta, hogyan ment végbe a nap. Ezre- 
düknek meleg napja volt. Nagyon sok tisztet és közle
gényt vesztettek. Az őrnagy alól kilőtték a lovát, mikor 
az ezred rohamra indúlt, s már-már mindenki azt hitte, 
hogy az őrnagynak vége és Dobbin veszi át az őrnagyi 
tisztet, míg aztán a rohamról visszatérve, ott találták 
O’Dowdot nyugodtan ülve lovának, Pyramusnak holt
testén, s jókat húzva a szíverősítőböl. Osborne kapitány 
volt az, a ki tevágta azt a franczia dzsidást, mikor ez a 
fiút megsebezte. Emilia erre úgy elsápadt, hogy 
O’Dowdné intett a fiúnak, ne beszéljen erről többet. Mikor 
azonban vége volt a napnak, — folytatta a fiú, másra 
térve át, — Dobbin kapitány volt az, a ki, — noha maga 
is meg volt sebesítve, ölben vitte el őt az ezredorvoshoz, 
onnan pedig a szekérhez, az előbb már elmondott pa
rancscsal; azt is ő hagyta meg a fiúnak, hogy a mint 
odaér, rögtön tudassa Osborne-néval, hogy a férje él és 
nem sebesült meg.

— No hát, a’ mán igaz, hogy az a Dobbin legény a
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talpán; oszt milyen jó szíve van, — ha mindig nevet is 
rajtam.

A kis Stubble erre fogadkozni kezdett, hogy olyan 
tiszt nincs még egy a világon, és magasztalta szerény
ségét, jó szívét, és bámulatos nyugalmát a harcztéren. 
Emíliára nézve ezek a részletek teljesen kárba mentek; 
az ö számára csak egy ember volt a hadseregben. Az 
az egy él és nincs baja; — a többi bizony, meg kell val
lanunk, nem nagyon érdekelte; csak akkor figyelt oda, 
ha Györgyről volt szó, egyébkor róla gondolkozott. A 
következő nap nem múlt nagyon lomhán: ápolta a bete
get, s gondolata az egyetlen férfin járt, a ki rá nézve a 
seregben létezett; a míg annak jól ment a sora, a felesé
gét nem nagyon érdekelték a sereg mozdulatai. Az új meg 
új hírek sem izgatták föl, melyeket Józsi nagy buzgalom
mal hordott be neki, noha ezt magát is eléggé fölizgatták, 
valamint sokakat a városban is. Igaz, hogy a francziá- 
kat visszaverték, de csak igen nehéz küzdelem után és 
csakis egy hadosztályt. Napoleon maga, a sereg zömé
vel, távol volt, Lignyben, a hol a poroszokat teljesen 
leverte, s most már nyitva van az útja, hogy seregét a 
szövetséges hadak ellen vezesse. Wellington herczeg 
visszavonulóban volt a főváros felé és valószínűleg ennek 
a falai alatt lesz a döntő összecsapás és ennek a ki
látásai igen kétségesek. Wellington herczegnek csak 
húszezer embere van, a kikre biztosan számíthat, mert 
a németeké nem rendszeres hadsereg, csak behívott, 
hiányosan begyakorolt tartalékosok; a belgák meg
bízhatatlanok e harcz dolgában és ö herczegsége 
ezzel a maroknyi néppel lesz kénytelen ellentállni a száz
ötvenezer francziának, a kik betörtek Belgiumba, Napo
leon vezetése alatt. Napoleon alatt! Hát van-e hadvezér, 
bármilyen híres és ügyes, a ki ilyen küzdelemre rászán
hatná magát?

Sedley mindezt végig gondolta s remegett. De re
megett egész Brüsszel is, mert érezték, hogy a tegnapi 
harcz csak előjátéka volt annak, a mi ma következik. 
Mert az egyik sereg már szét volt szórva azok közül, 
melyeket a császár elé küldtek. Az a néhány angol, a ki 
megteszi azt, hogy szembe áll vele, ott fog elveszni a
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helyszínén s a győztes császár a testükön keresztül vo
nul be a városba. És Brüsszelben már készítették a szó
noklatokat, a hivatalos személyek már tanácskoztak ti
tokban a tennivalók felől; — már gyártották a franczia 
zászlókat és diadalmi jelvényeket, hogy annak idején 
kellőleg hódolhassanak ő felségének, a közeledő császár
nak és királynak.

A kivándorlás még mindig tartott s a hol csak kerít
hettek lovat a családok, mentek mind a városból. Mikor 
Sedley junius 17-én délután odament Rebekkához, látta, 
hogy végre Bareacres-ék is kerítettek lovat, mert a ko
csijuk kigördült a kapu alól. És bizony Lajos, a Várvavárt 
is csomagolta a ládáját, hogy meneküljön, mert úgy lát
szott, hogy a Balszerencse igazán fáradhatatlanúl üldözte.

Józsi érezte, hogy a tegnapi időnyerés csak rövid 
lélékzetvétel, s igyekezett drága paripáit biztonságba he
lyezni a katonák elől. Míg az angol hadsereg Brüsszel és 
Napoleon közt állt, nem kellett futvást futnia, de lovait 
mégis odavitette a vendégfogadó istállójába, hogy szeme 
előtt legyenek. Izidor folyvást az istálló-ajtóban őrködött, 
s mi több, föl is nyergelte a lovakat, mert hiszen az ura 
futását senki sem várta nehezebben nála.

A tegnapi fogadtatás után Rebekka ma már nem 
óhajtott közelébe menni drága barátnőjének. Levágta 
György bokrétáján a szárak végét s aztán friss vízbe 
tette a virágot, majd elővette György levelét, s újra átol
vasta: — Szegény nyomorult kis teremtés, — gondolta 
ujjai közé csavarva a papírszalagokat, — hogy’ össze
zúzhatnám ezzel a levéllel! És egy olyan emberért, ki 
ostoba, üresfejü, a mellett igazi léha ficzkó, ez itt 
szenvedi azt a szívfájdalmat; — egy olyan emberért, a 
ki nem is szereti azt az asszonyt. Az én szegény jó Raw- 
donom tíz ilyennel fölér. — S ezzel aztán azon kezdett 
gondolkozni, mit is tenne ő, ha — ha szegény jó Raw
dont valami érni találná és hogy milyen szerencse, hogy 
a lovait itthon hagyta.

A nap folyamán az is eszébe jutott Rebekkának, 
Hogy Bareacres grófné talán mégsem ok nélkül tette meg 
mindazt a nagy elővigyázattal való készülődést a gyé-
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maiitokat illetőleg s ezért, mikor nagy bosszúságára azt 
kellett látnia, hogy a Bareacres grófék kocsija mégis csak 
elmegy, maga is hozzáfogott egy kis varráshoz. Éksze
reit, bankjegyeit belevarrta a rajta lévő ruházatba, jól el
osztva s a mint ezzel elkészült, úgy érezte, hogy készen 
van egyszersmind arra is, hogy a győzőt fogadja, legyen 
az akár franczia, akár angol. És bizony nem tudom, hogy 
aznap éjjel nem álmodta-e magát már herczegnének 
vagy tábornagynénak. Rawdon pedig ezalatt, köpenyébe 
burkolózva ott ült a tábori tűz mellett, esőben, és szíve 
egész erejével gondolt az ő otthon hagyott asszonyká
jára.

Másnap vasárnap volt. És ekkor reggel O’Dowd 
őrnagynénak meg lehetett az az elégtétele, hogy mind a 
két betegét felüdültnek, megerősödöttnek látta néhány 
órai jó álom után. Maga O’Dowdné csak úgy aludt egy 
karosszékben, hogy ha valamelyikük hívná, mindjárt 
mellettük lehessen. Reggel végre hazament, oda, a hol 
el voltak szállásolva; itt aztán nagy díszbe öltözött, a 
vasárnaphoz méltóan. És valószínű, hogy míg odabenn 
volt a szobájában, a hol a férje hálósapkája még mindig 
ott volt a vánkoson, a pálczája pedig a sarokban, ima 
szállt fel az ég felé a derék vitézért, O’Dowd Mihály 
őrnagyért.

Mikor ismét visszament Emíliához, magával vitte 
az imádságos könyvét, meg nagybátyjának, a kanonok
nak szentbeszédeit. Minden vasárnap olvasgatott ezek
ből; talán nem is mindent értett, és úgy lehet, nem is 
mindig ejtette ki helyesen azokat a hosszú latin szava
kat, melyek a nagytudományú kanonok előtt oly nagy 
kedvességben állottak; de azért csak olvasta, olvasta, 
rendületlenül, mázsás hangsúlylyal és egészbe véve elég 
jól. Szegény Misi, — gondolta, — hányszor hallgatta 
ezeket, mikor a hajó-kabinban olvastam neki! Elhatá
rozta, hogy ma megint tart ilyen istentiszteletet s a gyü
lekezet Emmiböl meg a Stubble-gyerekből fog állni. 
Ugyanilyen istentiszteletet legalább húszezer templom
ban tartottak ez órán s a brit férfiak és asszonyok milliói 
álltak térden, hogy védelmét könyörögjék le mindnyá
junk atyjának.
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De ezek nem hallották a zörejt, mely a 'brüsszeli kis 

gyülekezetét fölzavarta. Midőn Mrs O’Dowd legszebben 
recitálta a könyörgéseket, megdördültek a Waterlooi 
ágyúk, hangosabban a múltkoriaknál.

Mikor Józsi ezek hangját meghallotta, átlátta, hogy 
nem élhet örökké ilyen rettegésben, hanem menekülnie 
kell. Betoppant a beteg szobájába, hol a mi három embe
rünk könyörgött, s így esett Emíliának:

— Emmi; én ezt nem állom tovább! Gyerünk! Vet
tem neked lovat, hogy milyen áron, az mellékes; öltözz 
fel; Izidor mögött fogsz lovagolni.

— Isten bűnül ne vegye, a mit mondok, Sedley úr. 
hanem maga se egyéb ám, mint egy gyáva nyúl; — szólt 
közbe O’Dowdné, a szent könyvet letéve.

— Gyere, mondom; ne hallgass rá, miért engedjük, 
hogy a francziák lemészároljanak bennünket?

— Hát a mi ezredünk? — szólalt meg a kis Stubble, 
a sebesült hős az ágyban. — És — és — úgy-e, asszo
nyom, nem hagy el engem? — fordult O’Dowdné felé.

— Nem, édes gyermekem, — felelt ez, és megcsó
kolta a fiút. — Ne félj addig, míg engem látsz. Én innen 
egy tapodtat se megyek, míg Misi a kommandót ki nem 
adja. No, szép figura is lennék lóháton, kettős nyeregben 
Sedley mögött.

Ez a kép hangos hahotára fakasztotta a beteg fiút, 
sőt még Emilia is elmosolyodott. — Senki se kérte, hogy 
jöjjön, — mordult rá Sedley. — De téged, Emilia, utoljára 
kérdezlek, jössz-e vagy sem?

— A férjem nélkül, József? — kérdezte Emilia, el
csodálkozva, s ezzel csak odanyujtotta kezét némán az 
őrnagynénak. Most már aztán Józsi is kifogyott a türel
méből.

— Maradjatok magatoknak, — kiáltotta, öklével fe
nyegetve s becsapva maga után az ajtót. Most már való
ban elrendelte, hogy induljanak.

O’Dowdné az erkélyről látta, hogy’ lovagolnak ki 
nagy patkócsattogással Józsi meg Izidor s nem egy gú
nyos megjegyzést suhintott rájok. Ezen már rajta volt az 
aranyzsinóros sapka. A pihent lovak alig fértek a bőrükbe,
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úgy ficzánkoltak s szegény Józsi, a gyáva és gyakorlat
lan lovas, nem nyújtott valami megragadó képet. — 
Nézd, Emilia, nézd csak, hogy’ vágtat bele mindjárt abba 
az üvegajtóba. Sohasem láttam ilyen esetlen lovast — 
Egy perez múlva a két lovag eltűnt a fordulónál, mely a 
genti útra vezetett. S a míg csak látta őket, híven követte 
gúnyos, kicsinylő megjegyzéseivel.

Az ágyú csak dörgött, dörgött egész nap szakadat
lanéi, még naplemente után is; de mikor egészen besöté
tedett már, akkor egyszerre hirtelen megszűnt.

Hogy ekkor mi történt, azt mindnyájan tudjuk. 
Minden angol könyvnélkül tudja és te meg én, a kik a 
nagy csata idején apró gyerekek voltunk, sohasem únjuk 
meg a nagy haditett újra meg újra való meghallgatását, 
vagy elmondását. Azoknak a derék vitézeknek utódjai 
pedig, a kik akkor a csatát elvesztették, ma is fájó seb 
gyanánt érzik ezt. Azok ma is bosszúért lihegnek még, 
és ha egy újabb összeütközés valaha az ő diadalukkal 
végződnék s a gyűlölet és düh átkos örökségét reánk 
hagynák, vége-hossza nem volna az úgynevezett dicső
ségnek és szégyennek, s a váltakozó szerencséjü gyilko
lásnak, a melyben a két bátor nemzetnek lenne része.

Hiszen mi angolok és a francziák, még századokon 
át is ölhetjük egymást, megtartva derekasan az Ördög 
törvénykönyvének a becsületre szóló pontjait.

Az ezred minden embere úgy viselkedett, mint fér
fiakhoz illő. Míg az asszonyok tíz mérföldnyire onnan, 
buzgón imádkoztak, a rettenthetetlen angol gyalogság 
sorai szakadatlanéi fogadták és verték vissza a franczia 
lovasság elvakult dühvei való támadását. Az ágyulövé- 
sek, melyeket az otthonmaradtak hallottak, százakat sö
pörtek el övéik közül, de a támadt hézagot a bajtársak 
azonnal kitöltötték a sorban. Estefelé a francziák roha
mának heve lankadni kezdett. Más ellenséggel is szembe 
kellett talán szállniok, vagy a végső, döntő rohamra ké
szültek? Végre ez is megjött. A császári gárda felvonult 
a Saint-Jean-domb lábáig, hogy ilymódon, hosszú csata
sorba fejlődve, majd felrohanhassanak és egyszerre lesö
pörjék onnan az angolokat, a kik egész nap meg tudták 
tartani ottani hadállásukat. Most, meg nem rémítve attól
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a mennydörgésszerű ágyúzástól, a melylyel az angol 
tüzérség a halált zúdította rájuk, a hosszú, sötét vonal 
csak nyomúlt fölfelé, egyenest a hegynek. Már majdnem 
a tetőig értek, mikor egyszerre megrendült a hadsor és 
egy perczig szinte hullámzani látszott. Ekkor megállt is
mét, szembenézve a lövésekkel. Erre az angol csapatok 
lerohantak arról a pontról, a honnan semmi ellenség el 
nem tudta őket mozdítani, a gárda pedig megfordult és 
futásnak eredt.

Brüsszelben nem hallottak több ágyúzást ezután; 
mert a visszavonuló sereg meg az üldözök seregének 
árja egyre messzebb hömpölygött. A városra és a harcz- 
mezőre ráborult az éj sötétje; és Emilia imádkozott 
Györgyért, a ki ott feküdt, arczczal a földre borulva, hol
tan, golyótól átlőtt szívvel.

HARMINCZHARMADIK FEJEZET.
Miss Craivleyért rokonai nagyon aggódnak

A nyájas olvasó talán lesz oly jó megemlékezni ar
ról, hogy mialatt a győztes angol hadsereg Flandriából a 
franczia határ felé tart, hogy ott az erődítményeket el
foglalja, előzetes munka gyanánt az egész ország meg
szállása előtt: azalatt többen békésen éldegéltek Angliá
ban azok közül, a kik e történethez tartoznak, s a kiknek 
jussát ki kell adnunk ez elbeszélésben. Crawley Mathild 
a csaták és veszedelmek napjai alatt még mindig Brigh- 
tonban volt s a történelmi nagy események csak annyi 
fontossággal voltak reá nézve, hogy az újságokat elég 
érdekessé tették. Briggs olvasta föl neki a harcztéri tu
dósításokat s így akadtak rá arra is, hogy Crawley Raw
don nagyon vitézül viselkedett és ezredessé léptették elő.

— Hát nem halálos vétek, hogy az a fiú olyan meg
bocsáthatatlan lépést tett? — mondta Mathild. — A mos
tani rangjával megkaphatta volna valami dúsgazdag sör
főző leányát, olyant, mint a Granis-leány, a kinek ne
gyedmillió font hozománya van. Vagy akár főúri házból 
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is kaphatott volna feleséget. Előbb-utóbb az én pénzemet 
is megkapta volna, vagy a gyerekei kapták volna meg 
legalább, — mert annyit mondhatok, Briggs kisasszony, 
hogy én nem sietek el ebből a világból, bármennyire 
szeretne is már maga tőlem szabadulni; — no és most az 
a csacsi e helyett koldússá lesz és elvesz egy balett- 
tánczosnőt.

— S az én szeretett úrnőm ne tekintene kegyesen 
ismét a hősre, a kinek neve benne lesz országunk hadi 
dicsőségének évkönyveiben? — szólt Briggs, boldo
gan, hogy a Waterlooi hírek alkalmat adtak a költői be
szédmód használatára. — Avagy nem vitt végbe a kapi
tány úr, — azaz, hogy az ezredes úr, olyan tetteket, me
lyek a Crawley-nevet dicsőséggel tetézik?

— De nagy bolond maga, Briggs. Crawley ezredes 
úr egyszerűen a sárba hurczolta a Crawley-nevet. El
venni egy rajztanító lányát; — elvenni egy társalgónőt, 
mert hiszen nem is volt az itt egyéb; semmivel se volt 
több magánál, Briggs; az volt, a mi maga, csak fiatalabb 
és sokkal szebb meg okosabb. Ügy-e, hogy magának is 
része volt abban, hogy az a szegény fiú áldozatúl esett? 
Tudom. De azt is mondhatom, hogy leesik majd az álla, 
ha a végrendeletemet meghallja. Jaj, igaz, írjon csak az 
ügyvédemnek, Waxy úrnak, hogy jöjjön el.

Ezt az ügyvédet az utóbbi időben szakadatlanul 
hívatta, mert most, hogy az első végrendeletét Mathild 
megsemmisítette, nagy zavarban volt, hogy mi is lenne 
hát a legjobb?

Az utóbbi Hetek alatt különben igen megerősödött 
ismét, a mit abból lehetett látni, hogy Briggs-et megint 
sokkal többet gyötörte. Ez pedig tűrte azzal a szelíd
séggel, gyávasággal és megadással, a mely részint lelki
erőre, részint képmutatásra vallott; — egyszóval azon a 
rabszolgai módon, a mit az ő sorsában levő nők kényte
lenek tanúsítani zsarnokaik iránt. — Ugyan ki ne látott 
volna köztünk olyan nőt, a ki egy másik nőt gyötör a 
durvaságával? Mi a férfiak szenvedése ahhoz, a mit né
mely asszony tűr napról-napra, kegyetlen és megvető 
bánásmód alakjában egy másik nőtől.
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De eltérünk tárgyunktól, pedig annál kellene ma
radnunk, hogy Miss Crawley lábbadozása alatt különö
sen zsémbes és kiállhatatlan volt; — de hát a seb is ak
kor viszket legjobban, mikor gyógyul.

Míg Mathild, mindnyájunk örömére, így közeledett a 
teljes gyógyulás felé, az egész idő alatt Briggs volt az 
egyedüli áldozat, a ki a lábbadozó mellett tartózkodott, 
mert egyedül csak ezt bocsátotta be, hanem azért távol 
élő rokonai százféle izenetben, emlékben, ajándékban is 
jelét adták annak, hogy nem feledkeztek meg róla s hogy 
remélik, ő sem róluk.

Szóljunk először Rawdonról. Néhány héttel a Wa
terlooi csata után, mikor Rawdon előléptetése már benne 
volt a Katonai Közlöny-ben, a Dieppe-ből jövő hajó egy 
csomagot hozott Mathildnak Brightonba, meg egy tiszte
letteljes levelet unokaöcscsétől, az ezredestől. A csomag
ban egy pár franczia tiszti vállrojt volt, a becsületrend 
egy keresztje, meg egy törött kard; csatatéri emlék; a 
levél pedig elmésen, tréfásan írta le, hogy ez utóbbi a 
császári gárda egyik tisztjéé volt, a ki esküdözött, hogy: 
— a sereg meghal, de nem adja meg magát, s egy 
angol közlegény épp abban a pillanatban fogta el. A 
kardját is ez törte ketté a muskétájával, s Rawdon ekkor 
kerítette hatalmába a csonka kardot. A kereszt meg a 
vállrojt egy franczia lovassági ezredesé volt, s ez magá
nak Rawdonnak a kezétől esett el. Ezeket nem tudja 
másnak elküldeni, mint az ő legjobb, legnagyielkűbb 
rokonának. Szabad lesz-e írnia tovább is; például Pá- 
risból. Érdekes újságokat írhatna a franczia fővárosból, 
Miss Crawley egynéhány régi ismerőséről, a kikhez a 
Miss olyan jó volt nélkülözéseik idején.

Mathild erre utasította a társalgónőjét, hogy írjon 
néhány udvarias és kegy teljes sort Rawdonnak és báto
rítsa a további levelezésre. Olyan jól mulatott első leve
lén, hogy örömmel várja a folytatást. — Nagyon jól tu
dom, — tette hozzá Mathild, — hogy Rawdon csak oly 
kevéssé tudna ilyen jó levelet írni, mint maga, lelkem. 
Persze, hogy az a haszontalan, agyafúrt jószág íratta 
vele, az a Rebekka, — de mindegy; miért ne mulattat

ja
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nának el? Hát csak hadd higyje, hogy egészen jó ked
vemben vagyok.

Azt azonban mégsem találta ki Mathild, hogy nem
csak a levél volt Rebekka fogalmazása, hanem az aján
dékot is ez küldte. Az utczán vásárolta össze pár franc
ért egy házalótól; mert persze, hogy ezek rögtön keres
kedni kezdtek az effajta holmival. A regényíró mindent 
tud, tehát ezt is. Mathild levele persze új reményeket szí
tott Rawdonék lelkében és a víg, mulattató levelek egy
mást érték Párisból, hova, mint Rawdon írta, a győzel
mes sereggel csakugyan bevonúltak.

Crawley Butenéhez is, ki vállpereczét tört férjének 
ápolására ment haza a Queen’s-Crawley-i paróchiára, 
szintén szállingtak levelek Mathildtól, de távolról sem ily 
biztató természetűek. Az történt ugyanis, hogy mialatt 
ez az élénk, erélyes, úrhatnám természetű asszony ott 
volt a betegnél, elkövette a legnagyobb hibát, a mit va
laki csak elkövethetett. Nemcsak elnyomta őt és egész 
háza népét, hanem úntatta is. És ha Briggsnek lett volna 
esze, az a levél, a melyet asszonya Crawleynénafc íratott 
vele, bizonyosan boldogsággal és diadalérzettel tölti el, 
mert a levélben az volt, hogy Crawley kisasszony egész
sége igen sokat javúlt azóta, hogy Butené asszony eltá
vozott s éppen ezért kéri is, hogy miatta semmiesetre se 
foszsza meg saját családját a maga jelenlététől és 
ne fáradjon újra hozzá. — Minden nő boldog lehetett 
volna, ha ilyet írhat valakinek, a ki iránta mindig gőgösen 
és lenézően viselkedett. De hát Briggs nem volt eszes, és 
így mihelyt azt látta, hogy az ellenség meg van alázva, 
rögtön szánakozni kezdett rajta.

— Be kár volt, — gondolta Butené igen helyesen, — 
a guineai pulykákat kísérő levelemben figyelmeztetnem 
Miss Crawleyt, hogy visszakészülök. Ott kellett volna 
termenem egy szó írás nélkül s kimentenem a bárgyú 
Briggs és a hárpia szobaleány karmaiból. Óh, Bute, Bute, 
mért kellett éppen most eltörnöd a vállpereczedet?

Hát persze, ez baj volt. Mikor kezében volt az ütő
kártya, Butené, láttuk, jól játszott; de annyira maga alá 
hajtotta Miss Crawley háza népeit, hogy meg kellett la-
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kolnia, mihelyt erre alkalom nyílt. Otthon persze mindenki 
úgy tekintette a dolgot, és Mártha maga is, hogy ön
feláldozó szolgálatait rút hálátlansággal viszonozták. 
Rawdon sikere is nagy riadalmat okozott Mártha lelké
ben; most, hogy ez történt, ezredes lett, érdemrendet 
is kapott, ki tudja, nem jut-e Mathild kegyébe ennek 
révén még az a rettenetes asszony, Rebekka is? írt is a 
férje helyett egy mennydörgő prédikácziót a harczi di
csőség hívságos volta és a gonoszok diadalmaskodása 
felöl, a melyet Bute úr gyönyörű, érczes hangon olva
sott fel, érteni azonban mentül kevesebbet értett belőle. 
Hallgatói közt ott volt unokaöcscse, Crawley Pitt is, a 
ki két mostohatestvérével, a két leánynyal jött át a 
templomba, persze, most is az atyja nélkül.

Mióta Rebekka elment a báróéktól, a vén bűnös 
megint visszasülyedt régi rossz életének szokásai közé, 
nagy megbotránkozására a környéknek és néma rémü
letére a fiának. A pinczemester leánya, Horrocks leány
asszony egyre jobban felpántlikázva kezdett járni. Az 
úri családok irtózattal kerülték a kastélyt. Pitt báró 
pedig, ha kimaradt a házból vásárkor, meg ha a bérlői
től akarta a pénzt beszedni, itta a vízzel kevert rumot 
mindenkivel és mindenütt. Akárhányszor látták bemenni 
a városba négylovas hintóval és a Horrocks leány ott 
ült benn a hintóbán a báró mellett. Már mindenki csak 
azt várta, szegény Pitt is néma halálfélelemben, hogy 
mikor közli már a helyi lap az új házasság hírét. Bizony, 
ez az új csapás nagyon megnehezítette a szegény Piti
nek minden dolgát. Ha a munkásgyűlésen, vagy a maga 
imaházában az iszákosság ellen beszélt, a hallgatói néha 
összesúgtak: — Ez annak a vén korhelynek a fia, a ki 
most is ott iszik a sarki kocsmában. — Mikor pedig 
egyszer arról beszélt, milyen sajnálatos állapot az és 
milyen szégyene az emberiségnek, hogy még mindig 
vannak, a kik, mint például a timbuktu-i király, sok fe
leséget tartanak, — erre meg aztán éppen közbekiáltott 
valaki, hogy: — Hát otthon az úr apjának a házánál hány 
asszony van? — A mi meg a két leányt illeti, azok csak 
úgy nőttek föl, mint a páréi, senki se törődött velük, 
(a báró ugyanis megfogadta, hogy az ő házába
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többé nevelőnö be nem teszi a lábát), s csakis Pitt fe
nyegetésének sikerült az öreget rávenni arra, hogy a 
két leányt iskolába küldje.

Bármi lett légyén is az eltérés Crawley kisasszony 
rokonainak-gondolat- és érzelemvilágában, azt az egyet 
meg kell adni nekik, hogy betegeskedő rokonukat egy
forma buzgósággal részesítették gyöngéd megemlékezé
sekben. Butené például fáczánt küldött, meg valami igen 
finom fajta karfiolt; most egy tűpárnát, majd horgolt er
szényt, a leányai ajándékát, a kik szintén kértek egy pa
rányi helyett a kedves Mathild néni szívében. Pitt őszi- 
baraczkot, szőlőt meg vadat küldözött, de néha maga is 
lement Brightonba, részint azért, hogy a nagynénjénél 
tisztelegjen, részint pedig, mert volt ott más vonzóerő is. 
Itt lakott ugyanis Sheepshanks Janka grófkisasszony, 
nővéreivel és édes anyjával, Southdown grófnéval, a kit, 
mint rendkívül erősakaratú hölgyet, jól ismertek a ko
moly világban. A grófné ő méltóságáról és családjáról 
kénytelenek vagyunk elmondani néhány szót, mert jelen 
és jövendő kötelékek csatolják őket történetünk szerep
lőihez.

A család ekkori feje, Clement Vilmos, a negyedik 
Southdown gróf, belekerült a parlamentbe, (még mint 
lord Wolsey) Wilberforce befolyása folytán s egyideig 
becsületére is vált politikai pártfogójának, mert igen ko
moly fiatal ember volt, de aztán, egy idő múlva, — óh, ki 
írhatná le kiváló anyja érzelmeit, mikor nemsokára férje 
halála után, alig hogy a fia átvette a czímet és a birtokot, 
az derült ki róla, hogy nagyban kártyázik, váltókat ír alá, 
négy lovat hajt, páholyt tart az operában, a hol a legve
szedelmesebb legénytársaságot gyűjti össze., Ettől 
kezdve a tékozló fiú nevét csak sóhajtva ejtették ki a 
családi körben.

A legidősebb lány volt Emma; közte meg az öcscse 
közt elég nagy volt a korkülönbség. Emmát jól ismerték 
a komoly körök, mint vallásos iratok és szent-énekek 
szerzőjét. Mivel már érettkorú hajadon volt, a házasság 
eszméje pedig nem igen állt eléje eddig határozott alak
ban, szívének minden szeretetét a négerek foglalták le. 
Azt hiszem, neki köszönhetjük ezt a magasztos verset is:
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Dél szigetjét körbe folyja 
Oczeánnak dús özönje, 
Ott örök az éj mosolyja, 
Ám örök a néger könyje.

Levelezésben állott Kelet- és Nyugat-India majd 
minden hittérítőjével, s úgy beszélték, hogy titokban 
nagytiszteletű Honnblower Silas úrért rajongott, a ki a 
Csendes-tenger déli szigeteiről tetováltan jött haza.

Janka, a húga, a kinek Crawley Pitt udvarolt, sze
líd, piruló, csöndes, félénk kis teremtés volt; az egyedüli 
a családban, a ki a bátyját megsiratta, mikor bajba jutott, 
és a ki, bármint szégyelte is, de még mindig szerette. 
Még most is írogatott neki sietős kis leveleket s ezeket 
maga dobta mindig nagy titokban a postaszekrénybe. Az 
ő lelkére is súlyosúlt egy nagy titok; az, hogy egyszer 
elment az öreg kulcsárnéjukkal a bátyját, Southdown 
grófot meglátogatni az Albany-clubban, a hol néhány 
szobája volt és ekkor ott találta — azt a gonosz, drága, 
szegény elhagyatott bűnöst egyedül, szivarozva; előtte 
egy üveg curacao. A kis Janka a néniét, Emmát bámulta, 
az. anyját imádta, Crawley úrról azt tartotta, hogy ez a 
legtökéletesebb ember, az ő bátyja, a bukott angyal 
után. Nénje és anyja, a kik igazán felsőbbrendü nők vol
tak, mindent elintéztek Janka számára, a nélkül, hogy 
valaha megkérdezték volna; ezek szabták meg, milyen 
ruhát viseljen, mit olvasson, mit gondoljon. És nézni pe
dig nézték azzal a nyájas szánakozással, a miből azok a 
„felsőbbrendű asszonyok" olyan bőven tudnak juttatni 
mindenkinek. Az anyja talán ma, huszonhat éves korá
ban is ujjas kötényben járatta volna a leányát, ha ezzel 
nem kellett volna ünnepélyesen végezniük, mikor Jankát 
az udvari bálon bemutatták Sarolta királynőnek.

Elsőízben, hogy Pitt Brightonba utazott, csakis a 
grófnőnél tett látogatást, nagynénje házánál pedig csak 
névjegyet hagyott hátra, néhány szíves kérdést téve 
Bowls-hoz, a ki ajtót nyitott neki. Ugyanez nap Pitt Jan
kával sétált az utczán és egyszerre csak látják ám Briggs 
kisasszonyt, a mint a kölcsönkönyvtár felől jőve, haza
felé tart egy rakomány regénynyel. Crawley úr szokat
lant elpirult és előre lépve, melegen szorított kezet a
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nénje társalgónőjével, aztán így fordult a fiatal leányhoz: 
— Grófnő, engedje meg, hogy bemutassam önnek nagy- 
néném legkedvesebb barátnőjét és leghívebb ápolóját, 
Briggs kisasszonyt, a kit különben a grófnő mint költőt 
is ismer a Csattogámydanák révén, a melyeket annyira 
megszeretett. — Janka grófné is elpirult s nyájasan nyúj
totta oda gyöngéd kis kezét, aztán valami nagyon ke
véssé értelmes választ rebegett el, valamit a mamá
ról, majd meg arról, hogy nagyon szeretné tiszteletét 
tenni Crawley kisasszonynál; aztán rátekintett búcsú- 
zásúl Briggsre szelíd galambszemével, mialatt Pitt oly 
mély meghajlással tüntette ki, a milyent ő magassága 
Pumpernickel herczegnö tiszteletére szokott volt végbe
vinni attaché-korában.

Igazán ravasz diplomata volt, méltó tanítványa a 
Macchiavelli-jellemű Binkienek. Hát nem ő maga hozta el 
Queen’s Crawleyből Briggs költeményeit? A kötet ott 
hevert olvasaflanúl, mióta Briggs odaadta azt a második 
bárónénak; de Pitt most kiásta a porból és Jankának 
hozta el; mialatt a postakocsiban ült, azalatt olvasott 
belőle életében először, de rögtön megjelölt többet is, s 
így adta át aztán Janka grófnőnek. Pitt vázolta South
down grófnő előtt azt is, milyen előnyös következmé
nyekkel járhatna az, ha barátságba keverednének Craw
ley kisasszonynyál, most hogy ennek előbbi kedveltje 
úgy eljátszotta a nénje jóakaratát a könnyelműsége foly
tán; Crawley Butené pedig elkeserítette és lázadásra 
bírta. Ó maga eddig nem igen volt rajta a gyakori érint
kezésen, de most kettős czél kívánná ezt; az egyik az, 
hogy nénje lelkét megmentsék a kárhozattól, a másik 
pedig, hogy a család fejének biztosítsák a vagyont; — 
hogy ez éppen ő maga, az persze mellékes.

Ezt a tervet az erős akaratú grófnő is helyeselte s 
lélekben már térítette a nénit. Mert a hitnek e magas és 
erős oszlopa, a grófné maga, két birtokán, Southdown- 
ban is, Trottermoreban is, mindig mint hittérítő szere
pelt. Nyitott kocsiban járta be a falvakat, s a paraszt
házak előtt elhaladva, lovas fullajtárjai csomójával haji- 
gálták be az udvarba a vallási iratokat. Gaffer Jonesra 
úgy ráparancsolt, hogy megtérjen, mint Goody Hicksre,
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hogy vegyen be egy James-port; sem kifogás, sem apel
láta nem ért semmit. A férje, egy egyszerű eszű és nya- 
valyatörős öreg úr, ahhoz volt szokva, hogy mindent he
lyeseljen, a mit a Mathildája tesz és gondol. S bármilyen 
hévvel térített meg valakit, teszem azt egyszer a pres- 
biteriánus vallásra, ha időközben a maga nézetei változ
tak meg és a wesleyánus vallás felé kezdett húzni, azt 
kívánta, hogy a többi is rohanjon utána hanyatt-homlok 
az üdvözülés útján. És ezek az ingadozások gyakoriak 
voltak, mert hiszen a grófné a legkülönbözőbb felekeze- 
tek papjait fogadta a házánál, néha M’Nitret, a skót pres- 
biteriánus egyház papját, máskor Luke Waters tiszte
lendő urat, a szelíd wesleyánust, majd Jowls Giles urat, 
a felvilágosodott vargát, a ki éppen úgy csak önmagát 
nevezte ki tisztelendő úrnak, mint a hogy’ Napokon 
maga tette a fejére a koronát. A grófné aztán vallás
különbség nélkül valamennyinek az imájára térdre pa
rancsolta egész háznépét. A beteges öreg grófnak az 
istentiszteletek alatt meg volt engedve, hogy a szobájá
ban maradjon, a hol a napilapokat olvasták fel neki. A 
szegény öreg úr Jankát szerette legjobban; mert ez sze
rette és ápolta a maga szelíd, gyöngéd modorában; 
Emma is jót akart tenni a sír szélén álló öreg úrral s ezért 
oly épületes, megrázó prédikácziókat tartott neki az íté
letnapjáról, az örök kárhozatról, és a túlvilági bűnhödé- 
sekről, hogy a szegény meggyöngült elméjű grófot ren
desen minden szentbeszéd után kitörte a nehézség.

— Okvetetlenül elmegyek, — mondta a grófné biz
tatóan.— Ugyan ki az orvosa Crawley kisasszonynak? 
— Pitt Mr. Creamer nevét említette. — Édes Pitt, az az 
ember tudatlan kontár. Engem a gondviselés küldött több 
ízben, hogy még idejekorán eltávolítsam a betegek mel
lől s magam vegyem át a kezelést. Néhány esetben, igaz, 
már későn érkeztem. Szegény Glanders tábornokot már 
nem menthettem meg; már haldoklott Creamer kezelése 
folytán. A Podger-féle pirulákkal rövid időre életet tud
tam belé verni, de nem soká tartott. Hanem legalább 
megtért a halálos ágyán. Édes Pittem, a maga néniének 
nem szabad Creamer kezelése alatt maradnia.

Pitt nem mondott ellent, nemes rokonának s jővén-
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dőbeli anyósának erélye őt is leigázta, ő is végigpró
bálta már Saunders Mac Nitret, Luke Waterst, Giles 
Jowlst, Podger labdacsait, Rodger piluláit, Pokey élet- 
elixirjét, egyszóval a méltóságos grófné valamennyi lelki
testi gyógyszerét, melyekből a grófné, ha hazulról el
ment, egész rakást czipelt magával.

Óh, társaim a hiúság e vásárában, melyikteket 
nem gyötri ilyen jóindulatú zsarnokság. Hiába azt mon
danod: kérem szépen, tavaly a kegyed tanácsára szed
tem Podger-pirulákat, mért cseréljem most fel Rodger- 
félékkel? Hiába. A fáradhatlan proselyta-szerző, érvei 
fogytán, sírva fakad, s kénytelen-kelletlen beadod dere
kadat: Hát jól van, lenyelem a Rodger-féléket.

— És lelkiállapota sem maradhat úgy, a hogy’ most 
van, — csevegett a lady. — Minden pillanatban bevégez
heti szegény annak a kontárnak a kezelése alatt, és mi
csoda sötétség fog a lelkében honolni. Janka, írj csak 
hamar tisztelendő Irons Bertalan úrnak; harmadik sze
mélyben, hisz nem vagyunk baráti viszonyban vele; és 
kérd meg, hogy legyen szerencsém ma este félhétkor 
teára. Ennek még ma este oda kellene menni; nem sza
bad megengedni, hogy Crawley kisasszony addig elalud
jék. Emma, nézd, angyalom, te pedig készíts össze né
hány könyvet. Legjobb lenne a Szózat a kárhozat füzé
ből, aztán az Intő trombitaszó Jericho városának, meg 
az Összetört húsos fazekak, vagy a megtért emberevő.

— Hát a Finchley-falvi mosónő, mama? Az kezdet
nek enyhébb volna.

— Bocsánat, hölgyeim, — kezdte Pitt, a diplomata; 
— bármily tisztelettel és bámulattal vagyok is eltelve a 
grófné működése iránt, ez esetben meg kell említenem, 
hogy nénémmel nem lehetne rögtön valami ilyen komoly 
dolgot kezdeni. Gondoljanak gyönge egészségére, s arra, 
hogy szegény bizony eddig nem sokat törődött saját lelki 
üdvösségével.

— Annál jobban kell sietnünk, Pitt, — felelt Emily 
és már fogta a hat könyvet.

— Attól félek, elijesztjük a sok komoly olvas-
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mánynyal. Eléggé ismerem a nagynéném világias gon
dolkozását, hogy belássam, mily könnyen elriaszthat
nánk a nagyon is hirtelen alkalmazott lelki orvossággal. 
El fogjuk riasztani s csak az lesz az eredménye, hogy 
hallani sem akar majd azokról, a kik a könyveket küldték.

— óh, Pitt maga éppen olyan világias, mint a 
nénje, — szólt Emma, a fejét méltatlankodón vetve föl s 
ezzel sértetten suhant ki a szobából.

Ekkor aztán Pitt így szólt bizalmasan a grófnéhoz: 
— A grófné előtt nem kell hangsúlyoznom, hogy néném 
esetében a legcsekélyebb gyöngédtelenség is végzetes 
hatású lehetne. Ne feledjük, hogy hetvenezer fontja van; 
és emlékezzünk rá, hogy milyen idős és hogy milyen 
ingerlékeny, öcsémet, Crawley ezredest is egy hirtelen 
fölindulásában tagadta ki. Nekünk azt a fölháborúit lelket 
nyugtatnunk kell, nem izgatnunk. És így talán megérti a 
grófné, ha azt tanácslom, hogy — hogy —

— Igen, igen, — vágott közbe a grófné. — Janka, 
szívem, hagyd csak azt a levelet; nem lesz rá szükség. 
Ne izgassuk tehát. Holnap magam látogatom meg.

— És ha szabadna esedeznem, talán jobb lenne, 
ha a mi szellemes és kiváló tehetségű Emmánkat nem 
vinnénk el; Emmát elragadja a hév; hanem helyette a 
mi kedves és szende Janka grófnőnk jöhetne el.

— Igaza van, Pitt. Emma mindent elronthatna, — 
nyugodott meg a lady, elállván rendes szokásától, mely 
szerint, mint a hogy’ a francziák ostromát mindig nagy 
ágyúzás előzte meg, úgy Southdown grófné is, mielőtt 
személyesen lecsapott volna valakire, hogy megtérítse, 
a veszélyben forgóra először is a nyomtatványokat zú
dította rá, aztán jött ő maga, de most az egyszer elállt 
ettől.

Másnap a Southdownék czímeres nagy családi 
hintója (grófi korona alatt haránt vonallal osztott zöld 
czímermezőben három ezüstbárány lépegető helyzetben, 
mellette vörös czímerpalásttal takart fekete mezőben 
három vörös tubákpikszis, a Binkie grófok családi jöl- 
vénye) teljes pompában odahajtott Miss Crawley kapuja 
elé s a megtermett, ünnepélyes arczú inas Mr. Bowlsnak
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kezébe adta a grófilé ő méltósága névjegyeit, egyet Craw
ley Mathild s egyet Briggs kisasszony számára. Mellesleg 
mondva, hogy a dolog mégse maradjon abba egészen, 
Emma még előtte való este küldött néhányat az enyhébb 
iratok közül Briggs kisasszony épülésére, néhány erő
sebbet pedig a cselédségnek, például ezeket: Morzsák 
az éléskamrából; A konyhatűz és a kárhozat tüze, és A 
bűn szolgálatában.

HARMINCZNEGYEDIK FEJEZET.
Mikor egy pipa dohány nem ér egy pipa dohányt.

Mr. Crawley szeretetreméltó modora s a lady Jane 
által való szíves fogadtatás nagyon jól esett Miss Briggs
nek, a ki az utóbbiról egypár jó szót szólt, miután a név
jegyeket átadták. Gondolhatni, hogy a szegény, magános 
társalkodónő a hetedik mennyországban volt, mikor el
gondolta, hogy egy grófné nála is hagyott névjegyet. 
— Mi juthatott a grófnénak eszébe, hogy még a maga 
részére is hagyott névjegyet, Briggs? — kérdezte a 
nagy demokrata, mire Briggs aztán szelíden felelte: 
hogy: — Talán nem hiba egy magasrangú úrnő részéről, 
ha egy szegény de nemesi családból származó nőről is 
tudomást vesz. — S ezzel bement a szobájába, hogy a 
névjegyet odahelyezze legdrágább ereklyéi közé. Utóbb 
aztán részletesen elmondta Mr. Crawleyvel s mátkájával 
való találkozását, valamint azt is, hogy Janka grófnőn 
milyen egyszerű, hogy ne mondja, igénytelen ruha volt, 
s leírta a kalapjától a czipőjéig, azzal a pontossággal, a 
hogy’ csak nők tudnak megjegyezni ilyesmit.

Mathild tűrte fecsegését, szinte félbeszakítás nélkül. 
Mióta jobban volt, igen ráéhezett már egy kis társaséletre. 
Creamer úr, a háziorvos, azonban hallani sem akart ar
ról, hogy visszatérjen Londonba. Az aggszüz hát nagyon 
boldog volt, hogy társaságra tesz szert Brightonban. A 
névjegyek küldését még másnap viszonozta, nagy pontos
sággal és Fittet meg is hívta. Pitt nem jött egyedül, ha-
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nem elhozta a grófnét és Jankát is. Az özvegy grófné 
megállta, a nélkül, hogy bármi czélzást is tett volna Ma- 
thildnak a homályban való tévelygésére, hanem beszélni 
kezdett az időről, a háborúról, a korzikai szörnyeteg bu
kásáról, s különösen a doktorok megválasztásának nagy 
veszedelmétől, feldicsérve Podger doktort, a kit ekkor
tájt éppen pártfogásába vett.

Beszélgetés közben Pitt fényes jelét adta annak, 
hogy ha diplomácziai pályájának a mellőzés nem sza
kítja végét, mindjárt e pálya kezdetén, akkor Pitt bizo
nyára magasra tud emelkedni rajta. Southdown grófné 
ugyanis kitört Napoleon ellen, mint a hogy’ azt a nap 
divatja kívánta és elmondta, micsoda minden bűnnel 
megbélyegzett szörnyeteg ez, micsoda gyáva zsarnok, 
a ki nem méltó arra, hogy éljen és így tovább. Pitt azon
ban síkraszállt a Végzet emberéért. Leírta, mikor mint 
első consult Játta Párisban az amiens-i béke alkalmával; 
akkor, mikor szerencséje volt (már mint Pitinek) megis
merhetni Fox-ot, a nagy államférfit is, a kit, — még ha 
néhány dologban elvileg ellenkezik is felfogása az övé
vel, — csodálattal kénytelen nézni; — és ime, ez a ki
váló államférfi is mindig rendkívül jó véleménynyel volt 
Napoleon felől. Majd méltatlankodva beszélt a szövetsé
ges hatalmak szószegéséről a trónfosztott uralkodó iránt, 
a kit, — mikor ez nemes bizalommal adta meg magát 
neki kegyelemre, — aljas száműzetésre ítélték, mialatt 
a vakbuzgó s a pápában hivő csőcselék zsarnokilag ti
porta le Francziaországot. A katholikus babonától való 
orthodox-irtózat egyszerre jó színbe hozta Pittet a grófné 
előtt, míg Fox és Napóleon iránt kifejezett hódolata révén 
Crawley Mathild becsülésében emelkedett óriásilag. Ma
thild barátságát Fox iránt már jóval előbb is említettük. 
Mint igazi whig, Mathild a háború egész tartama alatt kár
hoztatta ezt, s noha a császár bukása éppen nem zavarta 
meg Mathildot semmi kedvtelésében, azért mégis nagyon 
tetszett neki, hogy Pitt így kidicsérte az ő két bálványát.

— Hát önnek, kedvesem, mi a véleménye, — for
dáit most Mathild Jankához, a ki mindjárt az első pilla
natban megtetszett neki, mint a szép és szerény fiatal 
leányok rendesen, habár az is igaz, hogy ezek az érzel-
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mek legnagyobbrészt épp oly hirtelen tűntek el, mint a 
hogy’ támadtak.

Janka mélyen elpirúlt, s aztán zavartan mondta, 
hogy sajnálja, de nem ért a politikához, és bár a mamá
nak mindenesetre igaza van, de azért Crawley úr gyö
nyörűen beszélt. — Mikor aztán a búcsúzás kezdetét 
vette, Mathild arra kérte a grófnét, hogy küldje el hozzá 
néha a leányát, ha nélkülözheti egy-egy rövid időre; 
hadd vidítson fel néha egy ilyen szegény, elhagyatott, 
beteg öregasszonyt. Ezt a grófné nagy nyájassággal 
Ígérte meg és erre igen barátságos hangulatban váltak el 
egymástól.

Pitinek pedig, mikor egyszer egyedül voltak, ezt 
is megmondta Mathild: — Tudod, Pitt, azt a Lady South- 
downt magát ne hozd el többet. Fontoskodó és ostoba, 
mint mindenki az anyád családjában. Azért volt, hogy 
azokkal sohase tudtam megférni. Hanem azt az édes, 
jó kis lelket, a kis Jankát, hozd el minél többször. — Pitt 
megígérte, hogy e szerint fog cselekedni. Nem mondta el 
Southdown grófnénak, milyennek látta őt a nagynénje, 
mert a grófné pláne azt hitte, hogy fenségével meghódí
totta Miss Crawleyt.

Janka grófnő nem bánta, hogy egy beteges, koros 
hölgyet kell mulattatnia, sőt talán örült is, hogy néha ott
hagyhatta tisztelendő Irons Bertalan úr kietlenül komoly 
társaságát, meg a hízelgő élősdieket, a kik úgyszólván 
körültérdelték az édesanyja zsámolyát, ha odasereglet- 
tek; — elég az hozzá, hogy a fiatal grófnő gyakori láto
gatója lett Mathildnak; elkísérte, ha kocsikázni ment, 
és sok magános estéjét derítette fel. Mindenkihez oly 
szelíd volt és nyájas, nem szándékosan, kicsinált módon, 
hanem természeténél fogva, hogy még a komorna se félté- 
kenykedett rá, Briggs pedig azt kezdte tapasztalni, hogy 
ha Janka grófnő jelen van, Mathild vele, Briggs-szel is 
nyájasabban bánik. Az öreg kisasszony viselkedése 
lanka iránt pedig egyszerűen- elragadó volt. Mesélt neki 
érdekesen száz meg százféle eseményről, arról, mikor 
még fiatal volt; óh, de milyen más hangnemben folytak 
ezek, mint a mit azzal az istentelen kis Rebekkával sut
togtak együtt. Janka grófnő ártatlanságában volt valami,
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a mivel szemben a léha vagy trágár beszéd egyszerűén 
szentségtörés lett volna, és Crawley Mathild sokkal in
kább úrinő volt, hogysem ezt a lelki tisztaságot meg
bántotta volna. A leány pedig, atyját meg a bátyját ki
véve, soha senkitől sem részesült sok szívességben, s 
ezért Crawley kisasszony engőument-iát igaz, szívből 
jövő szeretettel és barátsággal viszonozta.

Jöttek az őszi esték (Rebekka ezalatt Párisban 
parádézott, mint a legvígabb a víg hódítók között; — 
Emilia pedig, a nri kedves, sebhedt lelkű Emíliánk — 
óh, hol volt az ezalatt?) és Janka grófnő ott ült Crawley 
kisasszony szalonjában alkonyattájt és énekelt neki édes, 
csengő kis hangján, egyszerű kis dalokat, meg szent éne
keket, mialatt a nap hanyatlott és a tenger zúgott a 
parti szirteken. Mikor a dal elhallgatott, az öreg kisasz- 
szony hirtelen felébredt és kérte, hogy: — még! — 
Briggs boldogan, — elérzékenyűlten és sűrűn könnyezve 
kötött, vagy úgy tett, mintha kötne, és míg kinézett a sö
tétedő tengerre, meg az ég kigyúló aranyfényű világaira; 
— olyan boldog volt, és annyi könnyet ontott, hogy csak 
Isten a tudója.

Pitt ezalatt ott marad az ebéd végeztével a nagy 
ebédlő-asztal mellett; előtte valami komoly röpirat a 
gabonatörvényről, vagy a hittérítés legújabb vívmányai
ról; e mellett azonban a földi emberek ebédutáni foglalko
zásának is szentelt időt és — madeirát iszogatott, majd 
ábrándokat szőtt és olyan szerelmes volt Jankába, mint 
még soha az elmúlt hét év alatt, mióta tudniillik mátkasá- 
guk tartott, a legkisebb türelmetlenség elárulása nélkül 
Pitt részéről. A madeira meg az álmodozás következtében 
persze, hogy el is aludt néha s mikor aztán megjött a 
kávé ideje, Bowls szándékosan nagy robajjal jött be a 
szobába, hogy észrevétesse magát Pitt nagyságos úrral, 
a ki ezalatt koromsötétben volt „a röpiratokba elme- 
rülve“.

— Úgy szeretném, édes szívem, ha tudnék keríteni 
valakit, a ki piquet-et játszanék velem, — mondta Ma
thild, mikor Bowls behozta a gyertyákat meg a kávét; — 
tudja, szegény Briggs nem ért hozzá, olyan ostoba,
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(Mathild mindig a cselédek fülehallatáira ócsárolt mást) 
pedig azt 'hiszem, még aludni is jobban tudnék, ha ját
szanám egy kicsit.

— Én, — én, — tudok egy-egy kicsit játszani, 
Crawley kisasszony, — mondta Janka és elpirult parányi 
kis füle és szép fehér újjacskái hegyéig; — mert, — mert 
szegény jó papával rendesen én játszottam.

— Jöjjön ide, 'hadd csókoljam meg. Jöjjön ide tüs
tént, maga édes jó kis teremtés, — kiáltott fel Mathild 
lelkesedéssel és Pitt így találta őket összeölelkezve, 
mikor feljött az ebédlőből, könyvét kezében tartva. Sze
gény kis Janka! Hogy’ pirúlt és milyen nagy zavarban 
.volt egész este.-----------

Ne gondoljuk, hogy Pitt furfangos térfoglalása ki
kerülte a Queen’s-Crawley-i papiakban élő rokonok 
figyelmét. Hampshire és Sussex nincsenek oly messze 
egymástól, hogy Bute-ék brightoni ismerőseik révén ne 
értesülhettek volna arról, mi történik nénjük házában. A 
hír szerint Pitt egyre gyakrabban van ott. Már hónapok 
óta a lábát se tette be az apai házba, hol az apja, az a vén 
világrossza, teljesen nekiadta magát a pálinkaivásnak, 
meg a Horrocksékkal való barátkozásnak. Pitt sikerének 
hírére felforrt a Crawley Butené epéje, s egyre jobban 
sajnálta, hogy úgy magára haragította Mathildot, a cse
lédség iránt olyan szűkmarkú volt, hogy azok bizony 
így, egy „isten fizessé“-ért nem küldözgettek neki hí
reket. De azért mások előtt nem váltotta be, milyen ön
vádat érez és inkább ezt hangoztatta: — Mindennek az 
uram kulcscsontja az oka. Én a kötelesség áldozata va
gyok, meg a te igazán nem paphoz illő vadász-szenve
délyedé, Bute!

— Vadász-szenvedély! A manót! Az az egész, hogy 
megijesztetted, Mártha, — felelt Bute. — Nagyon okos 
asszony vagy, azt meg keli adni, de nagy természet lakik 
benned, a pénzedet pedig rettentően lakat alatt tartod.

— No, hisz ne tartottam volna csak, most már rég 
téged tartanának lakat alatt, az adósok börtönében.

— Tudom, lelkem, igazad van, — felelt Bute jó
kedvűen. — Nagyon okos asszony vagy, mondom, de
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nagyon is jól akarsz mindent csinálni, aztán túllősz a 
czélon; — s ezzel a vallás jámbor szolgája egy pohár 
malaga-borban keresett vigasztalást.

— Aztán meg, mit talál azon a Pitten, meg nem 
foghatom, —kezdte az asszony ismét, némi szünet után.
— Egy olyan máié, mint az. Emlékszem, mikor gyerekek 
voltak, az öcscse, Rawdon, a ki legalább mégis férfi, úgy 
elverte sokszor, hogy Pitt sírva szaladt a mamájához. 
Akármelyik fiam félkézzel földhöz teremtené. Jim mondja, 
hogy Oxfordban még mindig Crawley kisasszonynak 
hívják.

— Hanem te, Mártha, mondok én neked valamit!
— vágott közbe a tiszteletes rövid szünet után.

— Ugyan mit? — tudakozta Borbála, a körmét rág
csálva.

— Ugyan miért ne küldhetnénk el Jimet Brigh- 
tonba, hátha menne valamire az öreggel. Nemsokára el
végzi az egyetemet; csak kétszer bukott meg a vizsgán; 
szakasztott úgy, mint én, de elég az hozzá, hogy egye
temi nevetést kapott; jó lábon áll a legkiválóbb fiúkkal;
— az oxfordi csónakversenynek ő az egyik legjobb eve
zőse. Aztán csinos a gyerek. Uszítsuk rá az öregasz- 
szonyra, Fittet pedig verje el, ha az beleártja magát a 
dologba. Hahaha!

— Igaz, igaz, Jim odamehetne! Hej, csak a leányok 
közül betudhatnék egyet a házba; de hát persze, Mathild 
nem sokra tartja őket, mert azt mondja, nem szépek sze
gények. — Ezalatt is, míg az anya ezt mondta, a szom
szédszobából hallani lehetett a jól nevelt leányokat, a 
mint nagy hangon kalapálnak ki kemény ujjaikkal egy 
igen nehéz darabot a zongorán; — mint a hogy’ egész 
napon át mindig foglalkoztak, vagy a zongorával, vagy 
a testegyenesítővei, a történelemmel, a földrajzzal; jaj, 
csakhogy hát mit érhet el mindezzel a Hiúság Vásárá
ban egy alacsony, szegény, semmitmondó arczú és rossz 
arczbőrű leány? Az anyjuk egyedül a káplánban mert 
bizakodni, hogy az talán majd leveszi a vállukról egynek 
a gondját.

Jim ebben a szempillantásban lépett a szobába, az 
Thackeray: Hiúság vására. I. 26
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istállóból jövet, az ablakon át; tafota-sapkájába kis rö
vid szárú pipa volt dugva, s a hogy’ benn volt, apja tüs
tént a st.-legeri futtatásról kezdett vele beszélni, s így a 
beszélgetésnek a lelkész és neje közt vége szakadt

Mártha nem valami nagy reményekkel nézett a 
vállalat elé, sőt inkább kétségbeeséssel. Mi több, a fiú 
sem igen gondolta, hogy valami mulatságos lesz az ilyen 
küldetés, a melynek a rejtett czélja oly komoly, de azt 
gondolta, hogy legalább egy kis ajándékot mégis majd 
kap a nagynéniétől, s így tán kifizethet egyet-kettőt a leg
sürgősebb számlákból, ha az új egyetemi év elején 
visszamegy Oxfordba. így aztán ráadta a fejét a kirán
dulásra, és beleült a postakocsiba, egy nagy kosár major
sági termékkel, a mit mint ajándékot kellett a néninek 
átadnia. Mivel már késő este volt, mire Jim odaért Brigh- 
tonba, nem lett volna tanácsos a beteget zavarni s ezért 
megszállt egy kocsmában, néniét pedig másnap kereste 
föl, a délelőtt Vége felé.

Mikor Mathild utóljára látta az unokaöcscsét, 
'Jimet, ez akkor éppen olyan se kicsi se nagy, félérett 
siheder volt, abban a korban, mikor a hangjuk majd föl
döntúli, czérnavékony hang, majd meg öblös, mintha a 
pinczéböl jönne; — mikor az arczbőrüknek dézsa
számra volna szükséges a pattanások ellen hirdetett 
szépítővíz; — mikor a fiúk titokban borotválkozni kez
denek a nővéreik ollóival; mikor minden leány látására 
halálos rémülettel menekülnek; mikor nagy, esetlen ke
zük, lábuk, mind olyan messze kint van a hirtelen kinőtt 
ruhából; mikor a társaságban mindenkinek útjában van
nak; ebéd után a hölgyek, a mint az asztaltól felkelve a 
szalonba vonulva suttognak, az ilyen fiú előtt nem mer
nek beszélni, mert már nem gyerek; — az uraknak 
meg, a kik tovább iddogálnak még az asztalnál^ azért 
van útjában, mert még gyerek; és mivel féket kell 
tenni a nyelvükre a félszeg ártatlanság láttára, a papa 
a második pohár után már elkezdi, hogy: — Jani, fiam, 
eredj ki csak, nézd meg, nem esik-e? — és ilyenkor 
aztán a fiú boldogan, hogy szabadulhat, de mégis sértő
dötten, hogy még nem tekintik férfiúnak, elvonul a be
fejezetlen lakoma mellől. Most azonban az egyetemről
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jőve nemcsak az egyetemi nevelés látszott meg rajta, ha
nem az a fesztelen modor is, a mit a fiatal embereknek az 
ád meg, mikor már adósságaik vannak s mikor már is
kolai kicsapáson, egyetemi megbukáson is keresztül 
mentek.

De hát szép fiú volt és Mathildnál ez mindig ajánló 
levél számba ment; az a kis zavar meg pirulás pedig, a 
mi még el-elfogta a fiút itt-ott, éppen nem volt kárára, 
sőt Mathildnak még tetszett is. Jim azt mondta, hogy 
egy egyetemi tanulótársát jött látogatni pár napra s egy
ben tiszteletét tenni nagynéniénél, a kit apja is tiszteltet, 
remélve, hogy jól szolgál egészsége. Pitt éppen nagy
nénje szobájában volt, mikor ezt a kamaszt bejelentet
ték s egészen leesett az álla. Mathildnál azonban sohasem 
hiányzott a tréfára való érzék és rettentően gyönyörkö
dött az ő hibátlan viselkedésű Pitt öcscsén, hogy igy 
kizökkent a kerékvágásból. Csak azért is nagy szíves
séggel kérdezősködött Jimtől mindenkiről az otthon lévők 
közül, olyasmit emlegetve, hogy szándéka őket megláto
gatni. Majd elkezdte a fiút a szemébe dicsérni, hogy mi
lyen jó alakja van, mennyire előnyére változott és milyen 
kár, hogy a nővéreinek nem jutott az ő jó vonásaiból; 
mikor pedig meghallotta, hogy itt van szállva valamelyik 
vendéglőben, megmondta, hogy ezt a világért sem en
gedheti, okvetlenül hozzá kell szállnia és Bowls még ma 
elmegy a holmijáért. — És, — folytatta erre Mathild, — 
ide figyeljen, Bowls; ha odamegy, fizesse is ki a nevem
ben Crawley úr számláját.

Aztán kárörvendő pillantást vetett Pitire, a ki majd 
megpukkadt kínjában. Akárhogy’ behízelegte is magát ez 
nagynéniénél, sohase vitte annyira, hogy szállással meg
kínálják, ezt a fiatal szeleburdit meg egyszeribe befo
gadják.

— Kérem alássan, — mondta erre Bowls, mélyen 
meghajolva Jim előtt, — melyik fogadóba küldjem Ta
mást a podgyászért?

— Oh, hagyja csak, — riadt föl Jim megzavarodva, 
— majd magam megyek.

k — Hogy’is ne! — kiáltott közbe Miss Crawley.
26*
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— Óh, — a — Pintes Pohár-ban vagyok szállva, — 

mondta James elpirulva.
Erre aztán Mathild kaczagásba tört ki, s mint a 

ház régi és bizalommal megtisztelt szolgája, Bowls is el- 
kaczczantotta magát, de a derültség többi részét magába 
temette. A diplomata beérte egy finom mosolylyal.

— Mert — nem tudtam itt jobbat, — felelt Jim, a 
szemét lesütve. — Sohasem voltam itt ezelőtt és a ko
csis tanácsolta, hogy oda szálljak. — óh, a ravasz! Az 
egészből annyi igaz, hogy Crawley James úrfi a kocsin 
Tutbury Petivel találkozott, a ki azért igyekezett Brigh- 
tonbe, mert fogadott Rottingdean Fiberrel, s James elra
gadtatva Peti társaságától, evvel a tudós férfival és ba
rátaival tölté az éjszakát.

— De, — de talán legjobb lesz, ha magam megyek 
kifizetni a számlát, — mondta Jim. — Nem gondoltam 
arra, hogy a nénivel fizettessem ki, — tette hozzá, a 
mire Mathild aztán még jobban nevetett.

— Menjen csak Bowls, hozza rendbe a dolgot, az
tán adja át a számlát nekem, — mondta, kezével távo
zást intve a pinczemesternek. Szegény asszony, nem 
tudta, mennyi pénztől szabadúl meg!

Erre aztán az egész társaság elkezdett kaczagni, 
még Briggs és lady Jane is, a ki eddig az egész találko
zás alatt csendesen ült. Bowls pedig egy szót se szólt 
tovább, csak sietett ki a szobából.

Se vége, se hossza nem volt beczézgetésének és 
bókjainak, ha egyszer rágyújtott. Fittet ebédre hívta, Ja- 
mest elvitte kocsikázni; a hintóbán maga mellé ültette; 
idézett a franczia és olasz költőkből, a mitől szegény Jim 
aztán teljesen megrökönyödött; majd annak a meggyőző
désnek adott kifejezést a nagynéni, hogy Jim is bizonyo
san ki fog válni mindebben és hogy a vizsgálaton ő kapja 
a „primus1** czímet.

— Primus, hahaha! — kaczagott James, bátorságra

• Primus vagy Senior Wrangler annak a neve, a ki Cambridgeben a 
mathematíkából legjobban vizsgázik. Jim azért nevet, mert mint oxfordi hal- 
gató ezt nem kaphatja meg.
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kapván a bókok özönétöl. — Azt a czímet a másik bolt
ban árulják.

— Miféle boltban, édes gyermekem? — kérdezte a 
tisztes nő.

— Hát Cambridgeben, — felelt emez felsőbbséggel 
és talán még többet is mondott volna, de ekkor egy kasos 
kocsi jött velük szembe és azon Peti meg Fibber fehér 
flanell-ruhában, tallérnyi gyöngyházgombokkal. Más há
rom e fajta ismerős is volt velük és ezek valamennyien 
tüntetőleg köszöntek be Jimnek a kocsiba. Erre aztán 
a mi nyíltszívű fiatal emberünkbe belefagyott a szó és 
harapófogóval se lehetett kihúzni belőle egy árva szót 
sem az egész kocsizás alatt.

Mikor hazaért, szobáját már készen találta, ott volt 
a holmija is, de ha ránézett volna Bowls úr arczára, 
mikor ez felvezette a szobájába, észrevehette volna azt 
a szánalomból, csodálkozásból és elkomolyodásból álló 
különös kifejezést ennek az arczán. Csakhogy Jim nem 
méltatta most figyelmére Bowls urat, mert azon töpren
gett, hogy’ is állja ő majd ki itt, a hol be van ékelve egy 
csomó öreg kisasszony közé, a kik olasz meg franczia 
verseket idéznek neki. — No, én ugyan jó helyre jutot
tam, a ki lelke van! — káromkodott a szerény gyermek, 
a ki a legigénytelenebb nőre sem mert ránézni, még 
Briggsre se, de káromkodni meg úgy tudott, akár egy 
kefekötő.

Mikor magas gallérjától meg fehér nyakkendőjétől 
fulladozva lement, megmondták neki, hogy Janka gróf
nőt vezesse az ebédhez; Briggs és Pitt pedig Mathilddal 
jöttek utánuk, hurczolva ennek párnáit, kendőjét s egyéb 
holmijait. Briggs idejét az ebédnél felerészben az asz- 
szonya kényelme foglalta le, felerészben meg a kutya, 
mert ennek számára csirkehúst kellett apróra vagdalnia. 
Jim nem sokat beszélt az ebédnél, csak abban fejtett ki 
erőt, hogy a hölgyeket mind unszolta borivásra. Mi
kor pedig Crawley ráköszöntött a poharával, elfogadta 
a kihívást és ivott is erősen, majdnem egy egész üveg 
pezsgőt. Mikor a hölgyek visszavonúltak, Pitt, az ex- 
diplomata, egyszerre igen nyájas lett Jimhez; érdeklődés-



406 THACKERAY
sei kérdezősködött egyetemi életéről, jövő terveiről; sze
rencsét és sikert kívánt néki, egyszóval roppantál nyájas 
és barátságos volt. James pedig, a kinek ebéd után az 
oportói bor megoldotta a nyelvét, egész életét elmondta, 
reménységeit, adósságait, balszerencséjét a vizsgákon, 
minden összeveszését a professzorokkal, e közben szor
galmasan töltögetve magának, fürge-vígan tért át az 
oportóiról a madeirára.

Crawley Pitt is megtöltöttte a maga poharát s aztán 
így kezdte: — Tudod, Jim, a ki azt akarja, hogy Mathild 
néni szívesen lássa, annál az a fő, hogy teljesen otthon 
érezze magát. Ez itt a Szabadság Csarnoka, s Miss Craw- 
leynek azzal lehet leginkább a kedvében járni, ha az em
ber úgy viselkedik, a mint legjobban ínyére van, s kér, a 
mire szüksége van. Tudom, eleget csúfoltatok, milyen 
tory vagyok; nos, Mathild néni elég szabadelvű. Teljesen 
republikánus elvei vannak és megvet minden rangot és 
czímet.

— De hát te, mondd csak, minek veszed te el egy 
gróf lányát?

— Édes barátom, ne feledd, hogy Janka grófnő, 
szegény, nem tehet arról, ha úricsaládból való, — felelt 
Pitt fejedelmi udvarba való modorral. — Nem tehet róla, 
ha főúri nő. Aztán meg tudod, hogy én tory vagyok.

— No, hát a mi azt illeti, a kék-vérben magam is 
hiszek; de hiszek ám, a teremtésit. Barátom, az a fő. 
Aszondom neked, nézd meg a csónakversenyen a fiúkat; 
vagy mikor ketten összemennek; vagy nézd el csak a 
kutyákat, mikor az ember patkányt fogat velük. Melyik 
nyer? Az, a melyik jobb vérből való. Izé, Bowls, hoz
zon csak még egy üveg oportóit, barátom; mer én en
nek tüstént a nyakára hágok. Hol is hagytam el?

— A patkányokról' beszéltél, — felelt Pitt, odatolva 
öcscsének az új üveget — Nesze!

— Az a, csakugyan a patkányoknál maradtam. Hát 
tudod, ha egyszer olyan kutyát akarsz látni, a melyik 
igazán ért a patkányfogáshoz, no hát, csak gyere le ve
lem Castle Streetbe, Tóm Corduroyhoz. Majd mutatok 
én ott olyat,-------Óh, az ördög vigye el! — szakította
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félbe magát James, kikaczagva önnön képtelen hadará
sát, — törődöl is te- a kutyákkal. Most jut eszembe! Te, 
Pitt, hisz te tán azt se tudnád, melyik a kutya, melyik a 
patkány.

— Nem biz én! — erősítgette Pitt, egyre barátságo
sabbá válva. — Várj csak, maradjunk annál, a miről be
széltünk. Arról, hogy az úri származás mégis előny.

— A vér, az minden! — jelenette ki Jim, jót húzva 
a rubinvörös borból. — Semmi föl nem ér a vérrel, Sir, se 
kutyánál, se lónál, se embernél. Hogy egyebet ne mond
jak : a múlt félévben, mielőtt hazaküldtek volna az egye
temről, akarom mondani, mielőtt megkaptam volna a 
bárányhimlőt, hahaha! Elmentünk egyszer a barátommal, 
Ringwood Róberttel — tudod, a Cinqbars gróf fiával — 
sörözni; oszt ott egyszerre látunk a parton egy bárkást; 
e meg aszondja, hogy két itcze borért akármelyikünket a 
földhöz teremtené. En nem állhattam ki; akkor is fel volt 
a karom kötve, mert a lovam harmadnapja vetett le 
Abingdonnel lovagoltomban, s azt képzeltem, eltört a ka
rom, — hanem elég az hozzá, hogy Róbert lehajította a 
kabátját. Nem tartott tovább három percznél. Te! ha lát
tad volna, hogy a negyedik összecsapás után az a ménkü 
nagy paraszt hogy zuhant a földre. Mint egy zsák. Csak
úgy puffant. Hja, a vér, barátom, a vér!

— De hisz te nem is iszol! Az én időmben az oxfor
diak közt sűrűbben forgott az üveg.

— Hohó, azt gondolod, nem látok keresztül a szi
tán? Engem akarsz berúgatni? Arra ugyan leshetsz, fiam. 
In vino veritas, öreg! Mars, Bacchus, Apollo virorum; 
mi? Ejnye, bár küldene a néni haza az öregemnek is eb- 
bül. Hunczutul jó bor!

— Miért nem kérsz tőle? — fondorkodott Macchia- 
velli. — Vagy legalább vedd hasznát magad, míg itt vagy. 
Hogy’ is mondja a költő? „Nunc vino pellite curas, Cras 
ingens iterabimus aequor.1* — Es ezzel a nagy dőzsölő 
fölhajtott egy gyűszünyi bort, mikor a föntebbi idézetet 
egy képviselőházi szónok komolyságával pergette le.

Otthon, a papiakban, mikor ebéd után a portóira 
Került a sor, a kisasszonyok csak egy-egy pohár ribizke-
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bort kaptak; anyjuk ivott egy pohárral az apa borából, 
Jim kettővel; de olyankor görbén nézett rá az atyja, ha 
még tovább is folytatni akarta; ezért aztán Jim vagy 
ráfanyalodott a ribizke-borra, vagy kiment és fenyő
pálinkával kárpótolta magát, a mit az istállóban ivott 
meg a kocsis meg a pipája társaságában. Oxfordban 
mennyiségre nézve több volt az ital, de a minőség volt 
sokkal gyöngébb; — de itt most egyszerre minőség is, 
mennyiség is egyesült, s így Jimnek nem kellett sok biz
tatás grra, hogy a második üveget is kiigya.

Mikor azonban eljött a feketekávé ideje és az urak
nak át kellett menniök a hölgyekhez, Jimnél megint egy
szerre vége lett a hangos jókedvnek és újra erőtt vett 
rajta az a gyámoltalanság, a miről nők társaságában nem 
tudott szabadulni. Egész társalgása igenből és nemből 
állt; azonkívül csak szótlanúl meregette a szemét Janka 
grófnőre; kávézás közben pedig végigöntött az asztalon 
egy csésze feketekávét.

De a milyen gyéren beszélt, épp olyan sűrűn ásí
tott, még pedig olyan gyötrelmes módon, hogy elron
totta az egész társaság esteli szórakozását; Miss Craw
ley Lady Jane-nal a piquet mellett, Briggs kötése köz
ben magukon érezték merev tekintetét s egyiknek sem 
valami jól esett ez az ittas pislogás.

— Csöndes, félénk, szerény fiúnak látszik, — 
mondta Mathild Pittnek.

— Férfitársaságban pedig ugyancsak közlékeny, — 
felelte Macchiavelli szárazon, mert nagy csalódás volt 
számára az, hogy Jim nem beszélt többet az oportói bor 
után sem.

Másnap reggel a délelőttnek egyrészét avval töl
tötte Jim, hogy haza írt, elmondva, micsoda végtelenül 
meleg fogadtatásban részesítették. Óh, de nem sejtette, 
hogy a mai nap micsoda veszedelmet rejt magában és 
hogy szerencséje milyen pünkösdi királyság lesz. Jim 
megfeledkezett egy mellékes, de mégis nagyjelentőségűvé 
vált körülményéről a fogadóban töltött estének. Mivel 
ugyanis már természettől fogva adakozó kedvű ember 
volt, poharazás közben meg már éppen bőkezűvé szó-
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kott válni, most is három-három nagy ivópohár forró
vizes fenyőpálinkával vendégelte meg a két birkózót, 
Tutbury meg Rottingdean városok jelöltjeit, meg ezek
nek három barátját; maga is bekebelezett ugyanany- 
nyit, szóval a számlában bizony nem kevesebb, mint 
tizennyolcz nagy pohár pálinka szerepelt; egyenként 
nyolcz penny értékben. Nem a pennyk, hanem a fenyő
pálinka mennyisége volt vádoló körülmény szegény Jim 
ellen, mikor Bowls, a kulcsár, asszonyának parancsál a 
hazahozatta a kifizetett számlát. A kocsmáros attól tar
tott, hogy ha megmondja, hogy’ traktált a fiatal úr öt ide
gen embert, talán ki se fizetik neki a számlát, azért hát 
váltig erősítette, a mint csak bírta, hogy a fiatal úr egy
maga itta meg azt a tizennyolcz poharat az utolsó 
cseppig. Bowls először is a komornának mutatta meg a 
számlát, a ki nagyon elszörnyedt, hogy annyi pá
linkát így elpazaroltak; majd Briggs kisasszonyhoz vit
ték, mint főellenőrhöz, a ki aztán azt gondolta, hogy ezt 
mindenesetre kötelességük megmutatni a princzipális- 
nak, Crawley kisasszonynak.

Ha a fiú tizennyolcz üveg claretet ivott volna meg, 
talán megbocsátják neki. Fox is, meg Sheridan is ittak 
claretet. De tizennyolcz pohár pálinka, még hozzá egy 
közönséges kocsma asztalánál, díjbirkozók társaságában, 
ez már csakugyan megbocsáthatatlan vétek volt. Sze
gény fiú, minden egyszerre ellene fordult. Mikor az is
tállóból jött, elfelejtett átöltözni s így istálló-illatot hozott 
magával; mikor pedig kivitte a kutyáját, a Fogdmeg-et 
sétálni, ez egyenesen nekirohant Crawley kisaszony 
elpuhult, kényeskedő, kövér pincsi-kutyájának, mely va- 
kogva húzódott Briggs oltalma alá, s a bulldog gazdája 
ekkor még azt a főbenjáró vétket is elkövette, hogy 
torkaszakadtából kaczagott.

S még mindennek tetejébe, az Isten tudja, mi a kő 
ütött a gyerekhez, de a szerénységét, szótlanságát is a 
szögre akasztotta; megeredt a nyelve és ebéd alatt úgy 
járt, mint a kereplő. Egypárszor tréfából jól végigvágott 
Pitten. Inni ugyanannyit ivott, mint tegnap, s mikor be
ment a hölgyekhez a szalonba, akkor, noha maga se 
tudta, hogyan történt, egyszerre csak elkezdett beszélni
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és egyre-másra hordta elő a legzamatosabb egyetemi 
történeteket és adomákat a hölgyek mulattatására. Ki 
nem fogyott a díjbirkozások részletezéséből, bőven el
mondta, hogy Molyneux meg a hollandi díjbirkozó, 
Samu, miben különböznek egymástól; majd fogadni 
akart Janka grófnővel, hogy melyik lesz a győztes az ő 
két birkózó ismerőse között és végre azzal tetőzte be a 
szellemeskedést, hogy megajánlotta Pitinek, álljanak ki 
birkózni ott, rögtön, akár keztyűvel, akár a nélkül. Ez
zel aztán jól a vállára csapott Pitinek és hangos hahotá- 
zással azt mondta: — Soh’se huzakodjál, czimbora, állj 
ki, az öregem úgyis föllovait rá, hogy rakjalak meg. Pénzt 
is tett a győzelmemre! — S míg ezt mondta, ravaszúl 
kacsintott oda Briggs felé, miközben erősen böködött 
Pitt irányában a hüvelykujjával.

Nem mondhatni, hogy Pittnek ez éppen nagyon 
tetszett volna, de viszont nem is bánta más oknál fogva. 
Szegény Jim, mikor már jól kikaczagta magát, bizonyta
lan léptekkel, botorkálva ment át a szobán, hogy a nagy
néniét kikísérje, mikor ez fölkelt, hogy aludni menjen. 
Reszkető kézzel adta át neki a gyertyát, a becsípett em
ber széles és valamelyest bamba mosolygásával nyúj
totta csókra a száját,; majd a maga gyertyáját vette ke
zébe s indult föl, a szobája felé, abban a boldog és biztos 
tudatban, hogy mai lebilincselő magatartása után az a 
vagyon csakis az övé lehet, inkább az övé, mint akár 
atyjáé vagy bárkié a családban.

Az ember azt gondolhatná, hogy most, mikor már 
szerencsére fönn volt a szobájában, nem ronthatott a 
dolgon még többet. A szerencsétlen fiú azonban bebizo
nyította, hogy erre is képes még. A mint ugyanis oda
könyökölt az ablakpárkányra és látta a nyitott ablakon 
keresztül a holdfényben csillogó tengert, rögtön az ju
tott eszébe, hogy hát még akkor milyen szép lenne 
mindez, ha az ember pipafüst mellett nézné. Senki se 
venné észre, mert kihajol az ablakon és a pipáját ottkint 
tartja a friss levegőn. Csak azt az egyet felejtette el sze
gény, mikor fölhevűlten bejött, hogy a szobaajtó meg 
tárva-nyitva áll, s hogy az így keletkezett léghuzam 
mind befelé hordta a füstöt és ez illatának és erejének
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teljes épségben tartásával szállt egyenesen Miss Crawley 
és Briggs szobája felé.

Ez aztán végleg befizetett Jimnek; és Crawley Bu- 
teék soha sem tudták meg teljesen, hány ezer fontjukba 
került az a pipa dohány. Firkinné, a komorna, beszaladt 
Bowls-hoz, a ki a szárnysegédének a Konyhatűz és a 
kárhozat tüzé-ből olvasott kísérteties, egyhangú szóval. 
A komorna olyan halálra vált arczczal kezdte a rémhírt 
huhogni, hogy azok eleinte azt hitték, tolvajt födözött föl 
az asszonyuk ágya alatt. Mikor azonban Bowls megér
tette a valódi helyzetet, felugrott, mintha puskából lőtték 
volna és nyargalt föl, hármasával ugrálva át a lépcső
fokokat; be, egyenest Jim szobájába. Ott aztán, a kü
szöbről, a rémülettől fojtott hangon kezdte, hogy: — Az 
Isten szerelmére kérem az úrfit, tessék azt a pipát el
dobni; minek is tetszett elővenni? Jaj, jaj, mit csinált az 
úrfi? Mikor az asszonyunk nem állhatja a füstöt.

— Hát nem is köll, hogy ö pipázzék, — felelt Jim 
rosszkor jött hahotával s azon tudatban, hogy jó tréfát 
csinált. De reggel aztán másképp vélekedett egy kicsit a 
helyzetről. Az a legény, a ki a fényesítési műtétet vé
gezte Jim czipőjén, behozta neki a meleg vizet, hogy le
borotválhassa azt a szakállát, melynek növését oly nehe
zen várta, és egyszersmind levelet is hozott neki Briggs 
kisasszonytól.

„Tisztelt uram, — hangzott a levél, — Crawley 
kisasszony rendkívül nyugtalan, rossz éjszakát töltött 
annak következtében, hogy a ház levegője úgy meg volt 
fertőztetve dohányfüsttel; megbízott azon izenet átadá
sával, hogy igen sajnálja, de nem mondhat önnek élőszó
val búcsút, mielőtt ön elmegy, mert sokkal rosszabbúl 
van, hogysem felkelhetne; — és különösen sajnálja, hogy 
kényszerítette önt a sör-házból az ő házába való átköltö
zésre, mert bizonyára sokkal kényelmesebben fogja ma
gát ott érezni brightoni tartózkodásának hátralévő ideje 
alatt."

És ezzel Jim jelöltsége nagynénje kegyében véget is 
ért egyszer s mindenkorra. Nem tudta, hogy csakugyan 
beváltotta azt, a mivel fenyegetőzött. Kiállt ugyanis Fit
tel, hogy meglássák, melyikük az; erősebb,
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De hol volt ezalatt az, a ki a pénzért, örökségért 

folytatott nagy versenyben győzőnek Ígérkezett? A Wa
terlooi csata után, mint mondtuk is, Rawdonék Párisba 
mentek a győzelmes hadsereggel és az 1815. év telét ott 
töltötték nagy fényben és vígságban, csupa mulatság kö
zött. Rebekka jól gazdálkodott s így az a pénz, a melyet 
szegény Sedley a lovakért fizetett neki, majdnem egy 
évig elég volt a háztartásukra. Így tehát nem volt rá szük
ség, hogy „pisztolyaimat, (melyekkel Marker kapitányt 
agyonlőttem), vagy a czobolyprémes bundát, vagy az 
ezüst toilette-készletet" pénzzé tegyék. A czobolyprém- 
bélésű kabátból Rebekka köpenyt csináltatott magának 
és ebben kocsikázott a boulognei erdő utain, mindenkinek 
nagy elragadtatására. Látni kellett volna azt, mikor Re
bekka először találkozott a férjével, a kinek utána ment 
Cambrayba; és mikor „szétfejtette magát", mint mondta, 
és előadta ruhája szegélyeiből, köpenye béléséből az 
ékszereket, bankjegyeket, sokféle drágaságot, s aztán el
mondta, hogyan készült fel a Brüsszelből való menekü
lésre, Tufto tábornok el volt ragadtatva; Rawdon neve
tésétől meg csak úgy rengett a szoba és az ezredes es- 
küdözött, hogy Rebekka mulatságosabb, mint akármilyen 
színdarab, a melyet életében valaha látott. Mikor meg az
tán azt mesélte el, hogyan kötötte rá Józsira a lovakat és 
az aztán hogy’ lovagolt ki a városból, Rawdon magán
kívül volt az elragadtatástól. Épp olyan föltétlenül hitt a 
feleségében, mint a francziák Napóleonban hittek.

Rebekka párisi sikere és diadala igazán nem min
dennapi volt. A franczia hölgyek egyhangúlag bájosnak 
jelentették ki. Rebekka csodálatosan beszélte nyelvüket 
s egyszerre elsajátította kellemüket, élénkségüket, modo
rukat. A férje nehézkes volt persze, — minden angol az, 
— de hát Párisban az unalmas és lassú észjárású férj csak 
előnyös az asszonyra nézve.

A társaság úgy tekintette Rawdont, mint örökösét 
a gazdag és spirituelle Crawley Mathildnak, az ő jó is
merősüknek, a kinek a háza a forradalom után oly sok 
előkelő száműzöttnek nyújtott kellemes otthont. Ezért 
most viszont ők látták szívesen az ezredes feleségét a 
saját kastélyaikban. Egyik előkelő hölgy ma is jó em-
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lékben tartotta még a nagylelkű Crawley Mathildot, mert 
mikor a száműzetésben el kellett adnia csipkéit és éksze
reit, Mathild ugyanolyan árt adott értük, a melyen a 
herczegnő maga vette, s azonkívül ebédre is számtalan
szor meghítta a forradalom utáni szűk időkben. Ez most 
aztán levelet írt Miss Crawleynak. „Drága Miss, miért 
nem jön el ide barátaihoz, Tout le monde raffole a 
bájos Mistressért és az ő espiégle szépségéért. Igen, benne 
szinte megelevenedik előttünk újra a mi kedves Crawley 
Mathildunk bája, szelleme, tréfás elméje. Tegnap a Tuil- 
leriákban a király is figyelmére méltatta; azért pedig 
mindnyájan féltékenyek vagyunk rá, hogy Monsieur* 
mennyire kitünteti.

A múltkor egy kellemetlen és unalmas asszony, 
valami Bareacres grófné, a kinek sastollas kalapja, sas
szeme és sasorra mindig ott látszik minden gyülekezet
ben, valamennyiünknek a feje fölött, — olyan dühös volt 
rá, hogy majd megette, mert Madame**, az angouléme-i 
herczegnő ö fensége, azt a határozott kívánságát fejezte 
ki, hogy Crawleynét mutassák be neki, mint az ön ked
ves húgát és protegéeját, édes barátnőm, és mikor be
mutatták, a herczegnő neki köszönte meg mindazt a jót, 
a mit ön a forradalom utáni időkben velünk, franczia 
száműzöttekkel tett. Résztvesz minden összejövetelben, 
minden bálban; a bálban igen, de a tánczban nem, mert 
— és mégis, milyen érdekes és szép ez a finom kis te
remtés, a kit a férfiaknak annyi hódolata vesz körül, 
most, mikor nemsokára anyává lesz. A ki hallja, hogyan 
beszél önről; mennyi szeretettel, mennyi hálával, igazán, 
nem állhatja meg könnyek nélkül. Mennyire szereti önti 
És mennyire szeretjük mi is mindnyájan a mi szellemes, 
a mi nagylelkű Crawley Mathildunkat."

A párisi nagyvilági hölgynek ez a levele azonban, 
sajnos, a legkevésbbé sem mozdította elő Rebekka érde
keit rokonánál. Ellenkezőleg, az öreg kisasszony haragja 
nem ismert határt, mikor arról értesült, hogy Rebekka 
anya lesz, meg arról, hogyan bitorolta Rebekka az ö 
nevét, az ő tetteinek, egyéniségének emlékét, hogy e ré-

♦ A király fivére.
♦♦ A király leánya.
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ven az előkelő társaságba befurakodjék. Mivel mind tes
tileg, mind lelkileg sokkal jobban ki volt a kerékvágásból 
zökkentve, nem tudta erejét annyira összeszedni, hogy 
francziáúl fogalmazzon levelet, tehát angolúl írta meg 
nagy mérgesen mindazt, a mit csak Rebekka ellen való 
haragja sugallt neki. Óvta tőle a herczegnöt és az egész 
társaságot, mint a legálnokabb és legveszedelmesebb 
kalandornőtől. A baj csak az volt, hogy mivel a her- 
czegnő angliai tartózkodása, óta már húsz év múlt el, 
nem értett biz ő abból a levélből egy árva szót sem, ha
nem mivel látta a levélben Rebekka nevét, megelégedett 
azzal, hogy csak úgy találomra mondja el neki, mennyi 
szép és szeretetteljes dolgot írt neki Rebekkáróí a ekére 
Mees; a mire az aztán remélni kezdte, hogy talán még 
minden jóra fordul.

S az egész idő alatt igazán ő volt Párisban a leg- 
vígabb és a legünnepeltebb angol nő; fogadó-estéin pedig 
valóságos kis nemzetközi congressus volt nála, poroszok 
és kozákok, spanyolok és ángolok, mindenki, a ki csak 
Párisban volt; az egész Baker-Streetet elfutja az irigy
ség, ha látják, mennyi rendjel és szalag gyűl össze Re
bekka salonjában. A Bois de Boulogne-ban híres hadve
zérek lovagoltak a kocsija mellett és szerény kis operai 
páholyában csak úgy tolongtak a nevezetességek. Raw
don is elemében volt, mert itt a mulatságokat még nem 
zavarták meg a végrehajtók; naponként Vérynél vagy 
Beauvilliersnél ebédelt; játszott, a mennyit tetszett, és 
szerencsével. Tufto tábornoknak megcsappant a kedve, 
először is, mert a felesége utána jött épp oly hivatlanúl, 
mint a milyen váratlanúl. E contretemps mellett húsz tá
bornok is feszengett Becky széke körül, s színházba me
net egy tuczat bokrétában is válogathatott. Bareacres 
grófnét, meg a többi kifogástalan és szellemtelen nagy
világi hölgyet pedig epesztette az irigység ennek a jött- 
ment senkinek a diadalára; mert Rebekka csak úgy 
szórta a mérges élű megjegyzéseket, a melyek mind ta
láltak. A férfiak mind az ő pártján voltak s így Becky 
félelem nélkül küzdött az asszonyok ellen, a kik végre is 
egyedül az anyanyelvükön tudtak a botrányokról plety- 
kázni.
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Crawley Rawdonnénak ilyenmódon az 1815—16-iki 
tele ünnepeltetés, mulatság és jólét közepeit telt el; olyan 
pompásan beletalálta magát az előkelő életbe, mintha ősei 
századok óta a fashionable világban forogtak volna, s 
csakugyan rászolgált, hogy esze, akaratereje, 'képessé
gei révén kiváló helyre férkőzzék a hiúság vásárában.

Az 1816. év tavaszának elején Galignani Hirlap- 
jában a születések rovatában ez a hír jelent meg: „Craw
ley Rawdon testőr-ezredest felesége márczius 26-án 
fiúgyermekkel ajándékozta meg. Az ezredes fia és örö
köse a keresztségben a Rawdon nevet kapta".

Ezt persze az angol lapok is átvették, úgy, hogy 
nemsokára a reggelinél Briggs ezt is felolvashatta asz- 
szonyának. Ez a hír, mint azt sejteni lehetett, nagy vál
ságot hozott létre a Crawley-család ügyeiben. Az öreg 
dáma keserű haragja tetőpontjára ért, s lázas hevesség
gel abban a nyomban elküldött az öcscséért, Pittért; 
Southdown grófnét is elhivatta a Brunswick-térről és 
arra kérte őket, haladéktalanúl tartsák meg az esküvőt, 
mely a két család közt oly régóta a levegőben volt. Azt 
is megmondta, hogy addig, a míg él, évi ezer font ster
ling járadékot ad a fiataloknak, halála után pedig vagyo
nának legnagyobb részét Pitrre hagyja meg az ö kedves 
húgára, Janka grófnőre. Waxy ügyvéd lejött és meg
fogalmazta az iratokat; Southdown gróf volt a húga ki
adó násznagya az esküvőn, hol egy püspök beszélt az 
ifjú párhoz, nem pedig tisztelendő Irons Bertalan úr, a ki 
is igen feldúzta ezért az orrát.

Esküvő után Pitt szeretett volna — rangjához il
lőn, — nászúira menni, de nénje ekkor már annyira csüg- 
gött Janka grófnőn, hogy nem bírt tőle megválni. Ennél
fogva Pitt nejével együtt nagynéniéhez költözött. Persze 
szenvedett eleget nénje szeszélyeitől, nem kevésbbé 
Southdown grófnőtől, a ki a szomszéd házban lakott. 
Pitt igen méltatlankodva vette észre, hogy két tűz közé 
került, mert egyrészről ott volt Mathild, másrészről az 
anyósa. Ez aztán egyformán zsarnokoskodott Pitt, Janka, 
Mathild, Briggs, Bowls és Firkin fölött. Könyörtelenül 
adta be valamennyinek a dogmákat és a porokat. A régi 
orvost elmozdítva, Podgert iktatta be háziorvosnak s
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mindezek révén úgy megpuhította a zsarnok és sok
szor szívtelen Mathildot, hogy ez már Briggsnek sem 
mert egy árva goromba szót se mondani; hanem a 
húgához napról-napra melegebb, odaadóbb szeretettel 
ragaszkodott. Béke veled, te szíves és önző, hiú és nagy
lelkű öreg pogány! Ezután nem látunk már többé! — Re
méljük a valószínűt, hogy Janka grófné szerető szívvel 
és gyöngéd kézzel vezette ki innen a Hiúság Vásárának 
zsibongó tolongásából
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