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ELŐSZÓ 

A MAGYAR KIADÁSHOZ. 

Miután a Savoia-ház Olaszországot 1859— 
61-ben alkotmányos monarchiában egyesí-
tette, a hatalom egy csekélyszámú oligarchiá-
nak kezébe jutott, amely változó szerencsé-
vel kormányozta Olaszországot napjainkig, 
miközben hol ilyen, hol amolyan eszközökkel 
sikerült megvédelmeznie a maga helyzetét, 
amelyet egyre fenyegettek az utolsó nemze-
dékekben megerősödött demokratikus áram-
latok. Ez az oligarchia,-^melynek mindig ke-
zében volt a hatalom Jéuyége, mert ura volt 
a sajtónak, a közvéleménynek és a Parla-
ment két házának, csekélyszámú magasrangú 
közhivatalnokból, csekélyszámú nagyban-
kárból, nagyiparosból és nagybirtokosból, 
csekélyszámú tekintélyes és befolyásos poli-
tikusból és csekélyszámú intellektuelből áll, 
akiknek sikerült a magas tudományos állá-
sokat elfoglalniok. Olaszország első három 
királya alatt az Udvar volt az összekötő 
kapcsa és legfőbb támasza ennek az oligar-
chiának. 

Ez a regény történelmi és politikai szem-
pontból is értékes, mert első és egyetlen, 
amely néhány jellegzetes személyiségben raj-
zolja ezt az oligarchiát, éppen abban a pilla-
natban, amely ragyogásának talán utolsó 



pillanata volt, mielőtt még az aduai ütközet-
tel meg nem kezdődött a hanyatlása. 

Képviselve vannak ebben a regényben a 
nagy üzletemberek (Alamanni), akik rokon-
ságba keverednek és szövetségre lépnek az 
ősi arisztokrácia maradékaival, a hatalom-
ban részes intellektuelek (Guicciarelli), a 
plutokráciát és a hatalmasokat kiszolgáló 
ügyvédek (Malaguzzi), s az újságírók, akik, 
titkos egyetértésben a pénz hatalmasságaival 
és a kormánnyal, irányítják a közvéleményt 
s hogy ez a közvélemény kitombolhassa és 
szuverénnek higyje magát, időnkint odavet-
nek neki koncul egy-egy hangos pert, valami 
valóságos vagy képzelt bűnügy körül (Barge 
gróf). 

Crispi, aki a második kötetben jelenik meg, 
képviseli a politikusokat, akiknek föladata, 
hogy közvetítők legyenek egyrészt az Udvar 
és az oligarchia láthatatlan hatalmasságai 
közt, másrészt pedig a Parlament, a Kamara 
és a Szenátus között, olyképpen, hogy a Par-
lament megőrizze ugyan az Állam kormány-
zásának látszatát, a valóságban azonban en-
gedelmesen orránál fogva vezettesse magát 
az oligarchiával. 

Ebben a két első regényben a cselekmény 
háttere gyanánt elbeszélem a készülődést az 
afrikai háborúra, amely 1896-ban a tragikus 
aduai ütközettel végződött, amelynek törté-
nete a Regény III. kötetében kerül sorra. Ez 
az afrikai háború a jelenkori Olaszország 
történetének egyik legfontosabb epizódja, 
mert ezzel kezdődik az oligarchia lassú ha-
nyatlása, amely azóta sem állott meg: e ha-
nyatlás utolsó és záró jelenségeinek ma szem-
tanúi vagyunk. 



A könyv végéhez csatolt jegyzetek rész-
letesebb magyarázatokat adnak a szövegben 
említett személyekről, helyekről és esemé-
nyekről, amelyeket a külföldi olvasó nem is-
merhet. 

Guglielmo Ferrero. 





A mondottakból nyilván kiderül, hogy a 
költőnek föladata nem a megtörtént dolgok 
elmondása, hanem olyanoké, amelyek meg-
történhettek, a valószínűség vagy a kénysze-
rűség szerint. Ennélfogva a történetíró és a 
költő nem abban különbözik egymástól, hogy 
az egyik versben, a másik prózában beszél 
(Herodotos történelme, ha versbeli írta volna 
is meg, mégis csak történelem maradna s 
nem válnék költészetté); hanem abban, hogy 
az egyik megtörtént, a másik pedig lehetsé-
ges dolgot beszél el. Ez az oka, hogy a Köl-
tészet, amely az általánost fejezi ki, filozöfihu-
sabb és komolyabb, mint a Történelem, amely 
a részlegest fejezi ki: általánoson természe-
tesen azt értjük, hogy a valószínűség vagy 
kényszerűség törvénye szerint bizonyos adott 
ember hogyan cselekszik bizonyos adott kö-
rülmények között; részlegesen pedig azt, 
hogy például mit cselekedett Alkibiades, 
vagy mi minden történt vele. 

ARISTOTELES: 
POÉTIKA, 9, fejezet, 





I. 

Aki látta Rómát ama távoli kornak alko-
nyán, amikor a szállodák még nem voltak 
paloták, a paloták pedig még nem vedlettek 
szállodákká, a tizenkilencedik század utolsó 
évtizedében, az szemtanuja volt a Nyugat 
egyik tünedezőf élben levő csodájának: a vá-
rosnak, amely félálomban lebegett ég és föld 
között. Immár negyedszázada volt, hogy be-
vonult oda az új Királyság, minden Géniuszai-
val és Démonaival, amelyek bőven ontották 
a gazdagságot, a boldogságot, a hatalmat, 
ami ennek a századnak az öléből fakadt, 
amely Csodák, Szörnyek és Torzszülöttek 
termékeny méhe volt; a Szabadságot, a Ha-
ladást, a Forradalmat, a Tudományt, a Tő-
két, a Tüzet, amelyet Prometheus másodszor 
is elrabolt, a felséges és fegyveres Népet, a 
polgárság Hatalmát, a Törvény előtti egyen-
lőséget. De ha Róma meg is kapta mindezt, 
utolsónak az Idő és a Szerencse állandó, 
szüntelen váltakozásában, és ha nagysietve 
meg is osztotta az új Hatalommal múzeumai-
nak, kertjeinek, könyvtárainak, kútjainak, 
obeliszkjeinek, szobrainak, palotáinak, rom-
jainak és omladékainak mesés nászajándé-
kát, mégis mintegy negyedszázad óta szün-
telenül szembeszegezte ama Géniuszok és 
Démonok étvágyával, nagyratörésével, mohó-
ságával, kufár számításával, rohamával és 



vakmerőségével a Szent Városnak lanyha 
nemtörődömségét, terméketlen nagyszerűsé-
gét, merev büszkeségét, meddő, de tömör és 
felséges bronzát, márványát és aranyát, és 
tűrte, hogy az új csak úgy találomra és 
szeszélyesen hozzásimuljon, ráterpeszkedjék 
vagy beletolakodjék a régibe, és ügyet sem 
vetett a mindenfelől tátongó résekre. Még 
nem vonaglott az emberek és a kocsik forga-
tagában és rohanásában; még nem üvöltött 
vadállati módon éjjel és nappal a gépek tüle-
kedésében, amelyek mindenfelé zúgtak-zaka-
toltak; még alig-alig voltak benne szállodák, 
színházak, bankok, műhelyek s egyebek, mik-
nek szükségességét a későbbi idők hangoztat-
ták ; de duskálkodott mindama fölösleges dol-
gokban, amiket az újabb nemzedékek kezd-
tek újra számbavenni: csodálatos és elha-
gyatott kertekben, hatalmas és kongó székes-
egyházakban, nagyszerű és lakatlan paloták-
ban; isteni és álmos üresség ülte meg a leg-
eihagy atottabb városrészeket; a népesebb 
városnegyedekben ugyan még csak lehetett 
járni valahogy kellemetlenség és veszedelem 
nélkül; felséges és szennyes, bíboros és ron-
gyos, pazar és kényelmetlen, vénhedt és 
ifjonti, gyönyörű és rút, egyenetlen, renyhe, 
lanyha: Róma azért csak Róma volt: Nyu-
gatnak egyetlen városa, amely nem sietett; 
az egyetlen, amelyben együtt lakott két el-
lenséges Hatalom, amelyeknek mindegyike 
magát hirdette egyetlen úrnak és úgy tett, 
mintha nem látná a másikat. Egy Hatalom, 
amely minden áldott nap meg akart nyilat-
kozni az emberek között, még pedig az ő 
szájuk íze szerint kézzelfogható javakban, 
mint a rend, a munka, a gazdagság, a boldo-



gulás, a kényelem, az erő; és egy másik Ha-
talom, amely még ott rejtőzködött egy-két 
nagyszerű és fejedelmi palotában, láthatat 
lanul és titokzatosan, a nyitott, félig nyitott, 
zárt, csupa egyforma, csupa érzéketlen, csupa 
talányos, szürke vagy zöld függönyök hosz-
szúkás rácsa vagy ellenzője mögött, és a 
magasságból a haszontalan és csodálatos 
ragyogások zuhatagában nyilatkozott meg: 
övéi voltak a történelmi nyaralók, amelyek 
a babérfák, a fenyvek és a tölgyek 
egyforma zöldjével ruházták a telek 
pőreségét és százados fák sűrű árnyéká-
val enyhítették a nyári forróságokat; a kris-
tályos és friss források kifogyhatatlan erei, 
amelyek a mélyből buggyannak vagy a ma-
gasból zuhognak alá; a terek, a székesegyhá-
zak, a paloták, az oszlopcsarnokok, a hatal-
mas és szerény emlékek köveinek ünnepélyes 
és pazar barokk pompája. Ez a két Hatalom 
minden uccán és szinte minden házban talál-
kozott és soha össze nem ütköztek, legföljebb 
néhanapján ha súrolták egymást; s kettejük 
körül csoportosult a város, magánpalotáival, 
székesegyházaival, harangtornyaival, omla-
dékaival, kútjaival, tömör bérházaival, nyo-
mortanyáival, viskóival, odúival, mintha 
csak azt leste volna, hogy melyik kerekedik 
fölül; de ha a két Hatalom közül azidősebbik 
gőgösen megmerevedett sebzett büszkeségé-
ben, az ifjabbik aj donsült szerencséjének 
gyötrő nyugtalanságában hányta-vetette ma-
gát. 

Nyolcvan esztendeje volt immár, hogy a 
Monarchia és az Arisztokrácia visszahódí-
totta Európát, miután Németország, Francia-
ország és Belgium csataterein leterítették a 



felemás szörnyeteget, amely a Mult és a For-
radalom nászából született, amely nem volt 
sem a Szabadság, sem a Tekintély. Körül-
belül félszáz esztendeje volt, hogy a Monar-
chia és az Arisztokrácia szövetségre lépett a 
gazdagságot és hatalmat osztogató Géniuszok-
kal és Démonokkal s hogy ezt mekkora sze-
rencsével intézte, azt semmi diadalmi jel nem 
hirdette oly harsányan, mint ez a meghódí-
tott város. De húszegynéhány esztendeje, mi-
óta bevonult Rómába, ha nem is valamennyi, 
legalább néhány ilyen Géniusz meg Démon, 
— a Forradalom, a Haladás, a szuverén és 
fölfegyverzett Nép, az Újság, elkezdtek fész-
kelődni s. kissé túlságosan nyughatatlan-
kodni; ezért aztán a Monarchia, az Ariszto-
krácia és a még címertelen Gazdagságnak 
egy része, éppen a legpöífeszkedőbb és leg-
ravaszabb, úgy húsz esztendővel ezelőtt 
kezdte elsáncolni magát a társadalom csú-
csán a Demokrácia és a síkság ellen; és hogy 
a sánc magas és erős legyen, mindenki oda-
hordta azt, amit tudott S mindennek hasznát 
vették: ki a műveltségét, ki a dicsőségét, ki 
a hatalmát, ki a címerét, ki a bátorságát, ki 
az eleganciáját és jó modorát, ki a gazdag-
ságát és fényűzését, ki a művészetét, főran-
gúak és közrendűek ősi örökségét; s akinek 
nem volt egyebe, elhozta a maga léhaságát, 
tudatlanságát és könnyelműségét. . Megvetés-
ből a nép iránt, amely szerény volt erényei-
ben is, éppúgy mint bűneiben, és tanult, hogy 
fölemelkedhessék, nem kevesen akadtak oda-
fönt, akik abban tetszelegtek, hogy lekicsi-
nyelték a Múzsákat s költséges és nehéz bű-
nökből címert és sáncot vertek maguknak. Az 
új Hatalmat, amely északi szegényes szülő-



földjének egyszerűségéből, amelyben felnö-
vekedett ott a hegyek lábainál, néhány esz-
tendő alatt a szent Város haszontalan és cso-
dálatos ragyogásai közé emelkedett, amely be-
telepedett egész sor olyan nagyszerű palotába, 
amelyeket a régibb Hatalom emelt, — most 
valami kísértés gyötörte, amely nem hagyott 
neki nyugtot... Hogy a várost meghódítsa, 
meg kellett nyilatkoznia mindenki előtt, oda 
kellett adnia magát mindenkinek s lent a hegy 
lábánál magának is a Forradalom és a Tizen-
kilencedik Század Néphatalmává kellett vál-
nia; hát nem válhatik ő is láthatatlanná és 
titokzatossá, nem nyilatkozhatik meg onnan a 
magasból, azokban a palotákban, a nyitott, 
félig nyitott, zárt, csupa egyforma, csupa ér-
zéketlen, csupa talányos, szürke vagy zöld 
függönyök hosszúkás rácsa vagy ellenzője 
mögül ? Hát ezek a haszontalan és csodálatos 
ragyogások nem válnának be a fenyegetett 
fellegvár bevehetetlen sáncának? De a Géniu-
szok és Démonok, akik északról és a hegyek-
ből a szent Város kapujáig ösztökélték s ve-
zették őt, izgultak és bizalmatlankodtak; iz-
gatta őket a régi Hatalomnak ama titka és 
rejtelme, amely ott lebegett a város felséges 
csendje, álmatag üressége, egyenetlen össze-
visszasága fölött; és nem bíztak ebben a ha-
szontalan és csodálatos ragyogásban, mert 
olyan nagyságnak látható jele volt, amelyet 
nem vassal, hanem tollal szereztek, olyan el-
vitathatatlan tekintélynek, amely a maga ősi-
ségében megszabta a jónak és rossznak törvé-
nyét, nem pedig holmi nagyratörő és mohó 
akaratnak, amely idők folyamán talán úgy 
alkotta volna meg ezt a törvényt, amint leg-
inkább megfelelt volna szenvedélyeinek. Ezért 



gyakorta átkozták az ódon szent Várost és ha 
módjuk volt benne, pusztították. Ó,Villa Ludo-
visi százados fái, ledőltetek már e rombolók' 
fejszecsapásai alatt, midőn ez a történet kez-
dődik. De a megmaradt villák káprázatos 
nagyszerűsége, a kutak halk csobogása, a pa-
lazzók és székesegyházak pazar pompája, a 
terek és utak monumentális magányossága, az 
emlékek fülledt levegője, a romok közömbös-
sége ama parányi idő iránt, amely oly mér-
hetetlen értékű kincse minden embernek, le-
győzte a virrasztó és őrjöngő Géniuszokat és 
Démonokat. Sutba dobták a barbár csákányt 
és fejszét s megragadták a tollat, hogy elékte-
lenítsék a várost, amelyet immár nem mertek 
lerombolni; és zsoldjukba fogadtak költőket, 
regényírókat, régiségbúvárokat, kritikusokat, 
újságírókat s mindazt a ragyogást, amelyet itt 
mások egy zord és igazságos Isten, a gonoszok 
ostora és a jók vigasztalása, dicsőségének ma-
gasztalására megteremtettek, fölajánlották a 
Gazdagságnak, a Hatalomnak, a Kéjnek, bi-
rodalmuk, székhelyük és kertjük gyanánt. 
Róma, a szerelmek, az előkelőségek, a művé-
szet, a fényűzés, a szerencse, az erő, a paran-
csolás városa! Az Antikrisztus lett úrrá abban 
a városban, amelyben valaha Krisztus paran-
csolt: ennek következtében minden dolognak 
kétféle mértéke volt, ami megzavarta mind a 
két Rómát, mivel szemtől-szemben élt egy-
mással minden dolog s minden dolognak az 
ellenkezője s egyik sem tudott fölébe kere-
kedni a másiknak; mindegyik tétovázott és 
kényelmetlenül érezte magát s ugyanakkor, 
hogy önmaga és mások előtt leplezze tétová-
zását és kényelmetlenségét, a rajongásig eltelt 
önmagával. 



Ez időkben, amelyek távolibbak már az em-
berek lelkében, mint az évötödök és évtizedek 
rovásán, éspedig pontosan az 1895. év január 
huszonegyedikén, hétfőn, midőn ez a történet 
kezdődik... mivelhogy ez is történet: nem 
nagy történelme — értsük meg egymást! — 
páratlan eseményeknek és hasonlíthatatlan 
embereknek; hanem kicsinyke történet, afféle„ 
aminők minduntalan ismétlődnek minden idő-
ben s mindenütt. Ennek megírásában a szerző 
segítségért és fölvilágosításért a Történelem-
hez folyamodott, amely csalhatatlan módszer-
rel bizonyosságot szerez afelől, ami megtör-
tént; de — és ezt őszintén megvallja, mivel 
nem akarja megcsalni olvasóit — egy inkább 
kezeügyébe eső és kevésbbé fontoskodó bo-
londsághoz is folyamodott: a Költészethez: 
nem ahhoz, amely verseket ütemez és rímeket 
párosít, hanem ahhoz, amely a jövőbe lát, át-
lelkesít és teremt. Mondottuk tehát, hogy az 
1895. év január havának huszonegyedikén — 
abban a pompás lakásban, amelyet az Ala-
manni-család elfoglalt a régi Róma egyik hí-
res patriciusi palotájának első emeletén, az 
ebédlő melletti kis szalonban, Augusto Ála-
manni szenátort az ebédre várta felesége és 
fia, ámbár negyedkettőre járt már az idő. 
De sem donna Edvige, sem Oliviero nem 
csodálkozott e hosszas és szokatlan késésen, 
mert tudták, hogy még a legkitűnőbben kor-
mányzott házak zsarnoka, az óra is kénytelen 
volt egy-egy negyedórát engedni jogaiból, az-
zal a személyiséggel szemben, akivel a várva-
várt férfiú ebben a pillanatban beszélgetett; 
titokzatos személyiség volt ez, akinek nevét 
csak félhangon suttogta Rómában az a néhány 
ember, aki ismerte, s akit az Alamanni-házban 
Ferrero: A két igazság 2 



úgy hívtak, hogy a „Commendatore". Elég az 
hozzá, hogy a szenátor csak akkor érkezett 
meg, mikor az óra mutatója éppen a huszadik 
percre ért; belépett a szalonba, a megkésett 
emberek szokásos vidám mérgelődésével, de 
elégedetten, hogy pompásan használta fel az 
idejét. 

— Bocsáss meg, Edvige — kezdte. — 
De hiszen tudod, kivel beszéltem és gondol-
hatod, miről.. . Kárpótlásul a késésemért, 
hozok egy jó hírt, sőt kettőt. De először is 
üljünk asztalhoz, hiszen ti már bizonyosan 
odáig vagytok az éhségtől. 

Donna Edvige sudár, karcsú termetével, 
szőke hajával, hosszúkás Madonna-arcával, 
amelyben két égszínkék szem csillogott, oly 
friss, fiatalos, leányos volt — bár akadt egy-
két korai ránc a halántékán, egy-két fehér szál 
hajának aranyában, s bár éppen ekkortájt 
töltötte be negyvenkettedik évét — hogy gya-
korta megesett vele, hogy a San Lorenzo sze-
gényei „kisasszonynak" szólították. Oliviero 
szakasztott mása volt, már amennyire egy 
ifjú huszártiszt mása lehet az anyjának, aki 
túl van a negyvenkettőn és körülbelül har-
mincat mutat; anyjára vallott a termete, a 
haja, a szeme; a vonásai pedig, amelyek any-
jának arcáról a Madonnát juttatták az em-
ber emlékezetébe, valamely Apollo-szobor 
kissé férfiatlan szépségét idézték. Az apja 
viszont egészen más fajta: középtermetű, zö-
mök, haja és szakálla fehér, a szeme eleven, 
a homloka ráncos és gondolatokkal terhes. 
A bejelentett jó hírt nem mondta meg mind-
járt; megvárta, míg az inasok fölszolgálták 
az ebéd első fogását és kimennek a háznagy-
gyal együtt, mint rendszerint minden fogás 



után: büszkén emlegette, hogy ezt a szokást 
ő hozta Rómába, barátjának, a belga király-
nak udvarából, és hogy II. Frigyes porosz 
király volt a föltalálója, aki nem igen bízott 
szolgáinak füleiben. 

— Nos tehát — szólalt meg, amint ma-
gukra maradtak, mint aki végre-valahára 
szerencsésen a végére ért valami nagy fára-
dalomnak —, ha Isten is úgy akarja, ez az 
ügy rendben van. A miniszterelnök meg-
ígérte, hogy a jövő héten beszél Őfelségével 
és nyomban utána minisztertanács elé viszi 
a javaslatát. Ha az ördög bele nem ártja ma-
gát, ezúttal célhoz érünk. 

De itt megállt, ránézett feleségére és mo-
solyogva folytatta: 

— Neked pedig egy más hírt hoztam, 
amelynek jobban fogsz örülni ennél. Egy per-
cig sem akarom elhallgatni előtted. A Vád-
tanács,* ha ugyan máris meg nem tette, hol-
nap vagy holnapután fölmenti Susannát. 

— Végre! Boldog lesz Áccolti! — kiáltott 
fel donna Edvige, akit a második hír szem-
látomást csakugyan jobban fölvillanyozott az 
elsőnél. 

— A Commendatore mondotta neked! — 
kérdezte Oliviero. 

— Eltaláltad! A Vádtanács meggyőző-
dött róla, hogy a per alaptalan. 

— Győztünk! Győztünk! A kétes szavazat 
a mi javunkra esett! — kiáltott anyjára pil-
lantva Oliviero, akin meglátszott, hogy éppen 
úgy igyekszik örülni a második hírnek is, 
mint az elsőnek. Aztán odafordult atyjá-
hoz: 

— A Vádtanács bírái közül egy ellenünk 
volt, egy mellettünk, egy pedig ingadozott. 



Ennek a beszélgetésnek a megértéséhez 
tudnunk kell, hogy az előző év tavaszán vala-
melyik toszkánai kisváros közelében, egy 
pompás kastélyban különös és feltűnően rö-
vid betegség után titokzatos görcsök között 
meghalt egy dúsgazdag családból való fiatal-
ember, Alberto Cavalieri; halálának oka felől 
magának a családnak körén belül gyanú tá-
madt s a föltevések, suttogások és rágalmak 
egész raja kezdett keringeni városszerte; s 
addig-addig keringett és oly szívósan, hogy 
végül az Igazságszolgáltatás, amely rend-
szerint kissé szunyókálni szokott, hirtelen 
fölriadt és vizsgálatot indított. De niíg a vá-
ros legtudósabb orvosa, akit az utolsó napon a 
beteg ágyához hívtak, kijelentette, hogy Ca-
valieri vérmérgezésben halt meg, a kezelő-
orvos viszont kereken kijelentette, hogy az a 
gyanúja, hogy valami alkaloiddal megmér-
gezték; Martina pedig, a Cavalieri-ház régi 
cselédje elmondta, hogy mikor a haláleset 
előtt két nappal belépett a betegszobába, 
rajtakapta Alberto feleségét, Susannát, amint 
éppen valami titokzatos fehér port öntött az 
egyik orvosságba; másnap a beteg, anyjának 
jelenlétében, egyszerre csak rákiáltott fele-
ségére, hogy ő mérgezte meg. És ámbár az 
anya megerősítette a cseléd vallomását, az 
Igazságszolgáltatás mégis ingadozott, nem 
tudván, kinek adjon hitelt; és ekkor egy-
szerre a kezelőorvos, akit a másik orvos meg-
vádolt, hogy elhibázta a diagnózist és a 
gyógykezelést, megfelelt neki az egyik helyi 
lapocskában, ráduplázott a vádra, határozot-
tan kijelentvén, hogy az az alkaloid minden 
bizonnyal sztrichnin volt; erre a másik orvos 
egy másik újságban alaposan visszavágott; 



minthogy pedig az egyik orvos a tartomány 
egyik pártjának a vezető embere volt, a má-
sik pedig a másik pártnak a feje, barátaik 
és párthíveik az uccákon, a kávéházakban, 
az összejöveteleken, otthon szenvedélyesen 
védelmére keltek vezéreik álláspontjának; 
míg végre az Igazságszolgáltatás belebódult 
ebbe az éktelen zsivajba s tanácsért és fel-
világosításért Rómába fordult, a Tudomány 
egyik hírneves Tekintélyéhez. És Guicciarelli 
szenátor, a toxikológusok mestere és csillaga, 
tudós szakértői véleményében kiderítette, 
hogy Cavalieri igenis méregtől halt meg, de 
nem sztrichnintől vagy egyéb alkaloidtól, ha-
nem pikrotoxintól; olyan méregtől, amely 
nem alkaloid ugyan, de éppen úgy hat, mint 
az alkaloidok. 

Az Igazságszolgáltatás és a Közvélemény 
a csalhatalan Orákulum fölvilágosítása után 
immár nem habozott. Minthogy a Tudomány 
kiderítette, hogy Cavalieri méregtől halt 
meg, ebből szükségképpen következett, hogy a 
mérget csupán valamelyik kedves hozzátar-
tozója adhatta be neki, akiben feltétlenül 
megbízott: tehát vagy a felesége, vagy az 
anyja; ennélfogva a felesége. És Susanna 
Cavalierit letartóztatták. Éirenzébe vitték, 
vád alá helyezték. És ekkor valami különös 
dolog történt, ami módfölött ámulatba ej-
tette az ifjú Alamannit. Az Alamanni- és 
a Cavalieri-család ismeretségben volt egy-
mással. Sőt Oliviero akaratlanul is közvetí-
tője lett ennek a szerencsétlen házasságnak, 
minthogy két évvel azelőtt, mikor Solcióban 
nyaralt, ő mutatta be a Belgirate-ban nagy-
nénjeinél nyaraló Susannát Cavalierinek, aki 
Stresában nyaralt. Tanúja volt ébredező és 



robbanékony szerelmének; tudniilik Oava-
lieri két napra rá, hogy Susannát megis-
merte, kijelentette Olivierónak hogy ha nem 
veheti a leányt feleségül, megöli magát; és 
egy hét sem telt bele, megkérte a kezét, bár 
az anyjának cseppet sem volt ínyére. Egy 
szó mint száz, barátja volt Cavalierinek és 
meglehetősen jól ismerte Susannát; tudta, 
hogy Susanna nemeslelkű, szerény, jóságos 
>s igen-igen félénk leány volt, Cavalieri el-
imben pökhendi, fura, erőszakos, bogaras, 
meghibbant agyú ember. A barátai azt mond-
ták rá: hiányzik az egyik kereke. S mégis, 
néhány hét multán az újságok cikkeiben s az 
emberek száján, mintapolgárrá vedlett; Su-
sanna lett az új Lucrezia Borgia, férfiak és 
nők, nagyok és kicsinyek réme és borzalma. 
Az a titokzatos, ismeretlen és furcsa nevű 
méreg, amelyet csak véletlenül fedeztek fel 
és csak azért, mert a világ egyik leghíresebb 
tudósa beleavatkozott a dologba, megriasz-
totta a közönség képzeletét; ennek nyomán a 
félsziget egyik végétől a másikig kirobbant 
a gyűlölet a szerencsétlen asszony ellen s ki-
buggyantak a legszörnyűbb rágalmak, ame-
lyeket mindenki tódított, színezett, terjesz-
tett, az asszonyka gyalázatára; ezeket a 
nagyjából összetákolt híreszteléseket amelyek 
az újságokba is bekerültek, később aztán el-
szörnyűködve, valóságos kinyilatkoztatások 
gyanánt olvasták éppen azok, akik ha csak 
távolról is és a sorozatos bizalmas közlések 
és túlzások hosszú láncolatán át, öntudatla-
nul is az értelmi szerzőik voltak. Mindenki 
tudta, hogy az asszony ártatlanságát hangoz-
tatta, de ezzel ugyan senki sem törődött. 
Soha senki nem tette föl a kérdést, hogy Su-



sanna honnan ismerte és honnan szerezte ezt 
a különös mérget, amelyet senki sem ismert; 
de még csak azt sem, hogy mi indíthatta férje 
megmérgezésére. Elejétől fogva mindenki 
föltételezte, hogy szerelem és szerető van a 
dologban; és ámbár az Igazságszolgáltatás, 
miután sokáig hiába kutatott a gyanúsított-
nak életében és fiókjaiban, hogy az egyiket s 
a másikat fölfedezze, talált egy végrendele-
tet, amelyben a férj a feleségét jelölte meg 
vagyona felének örököse gyanánt, és ekként 
beérte azzal a föltevéssel, hogy az asszony 
azért mérgezte meg urát, hogy előbb hozzá-
jusson az örökséghez, azért mégis mindenki 
továbbra is szentül hitte, hogy Susannának 
— most már mindenki csak a keresztnevén 
hívta, mint valami családtagot — nem egy, 
hanem sok szeretője volt, mégpedig igen ha-
talmas emberek, akik nem hagyták cserben 
ebben a szerencsétlenségében. Mikor később 
az újságok, amelvek hosszú hónapokon át teli 
voltak ezzel a bűnüggyel, hírét hozták, hogy 
Susanna egy milanói bankárnak a leánya, 
aki még kis gyermek volt, mikor az apja 
anyagi zavarai miatt öngvilkos lett, min-
denki készen volt a következtetéssel, hogy 
szegény és kapzsi leány létére kacérságával 
hálójába kerítette a vigyázatlan fiatalembert, 
aki feleségül vette őt egyetlen garas hozo-
mány nélkül, elhalmozta drágaságokkal és 
gyöngédségekkel, s akinek ő azzal fizetett, 
hogy előbb gyalázatot hozott reá aljas er-
kölcstelenségeivel, aztán furfangosan ki-
csalta tőle azt a végrendeletet s végül méreg-
gel itatta. Rómában, ahol a Cavalieri-család 
rendszerint a telet töltötte s ahol sok barátja 
volt, senki nem mert kételkedni az asszony 



bűnében, egyetlenegy rokona, Bernardo 
Áccolti gróf kivételével, aki nyiltan védel-
mére kelt és donna Edvige kivételével, aki 
ismerte Accoltit és Susannát; a többiek, azok 
is, akik jól ismerték az igazságot, együtt 
üvöltötték a szájaskodó tömeggel, egyetlen 
szegény cselédleány kivételével. Susanna 
szobalánya, Marietta, elmondta az újságírók-
nak és a vizsgálóbírónak, hogy Cavalieri go-
nosz, féltékeny, dühös, hirtelenkezű ember 
volt; hogy Susanna nem szívesen ment hozzá 
feleségül; hogy valóságos szent módjára, bé-
kén tűrte a durva bánásmódot, a szidalma-
kat s végül a verést is, és igenis, nem egy-
szer beszélt gyilkosságról, de arról, hogy ön-
magát öli meg, hogy mindennek véget ves-
sen. Azért mégis mindenki azzal vádolta, 
hogy ringyó és kerítőnő; a vizsgálóbíró meg-
fenyegette egy kis fegyházzal; szóval az 
egyetlen tanúnak, aki az igazat vallotta, 
senki sem hitt. 

Oliviero megdöbbent az igazságnak ettől a 
megcsúfoltatásától és mivel azt hitte, hogy ez 
csupán a tudatlanság eltévelyedése, igyekezett 
az elvakult elméket józan okokkal megvilágo-
sítani. És ámbár sok emberrel vitára szállt, 
egyetlenegyet sem győzött meg, még atyját 
sem, aki ha nem is állt be a vádlott asszony 
ellenségeinek sorába, mégis szüntelenül ugyan-
azt a gondolatmenetet hajtogatta: „Ha van, 
akit megmérgeztek, kell lennie méregkeverő-
nek. Ez pedig ki más lehetne, mint Susanna! 
Ha megtaláljátok a méregkeverőt..." És et-
től nem tágított akkor sem, mikor Accolti 
megmagyarázta neki, hogy nincs itt sem mé-
reg, sem méregkeverő, hogy Guicciarelli téve-
dett és hogy Cavalieri merevgörcsben halt 



meg: a cagliari-i egyetem két tanára vállalko-
zott rá, hogy bebizonyítja. Alamanni csak a 
fejét rázta és még akkor is azt felelte, hogy 
Guicciarelli szenátor Európa legelső toxikoló-
gusa! Az Igazságszolgáltatásnak és férjének 
ez a váratlan pálfordulása volt tehát az oka 
donna Edvige és Oliviero élénk örömének. 

— Rögtön értesíteni kellene Accoltit — 
szólt donna Edvige. 

— Tegnap Firenzébe utazott — felelte Oli-
viero. — Még pedig éppen azért, mert tudta, 
hogy küszöbön a döntés. 

— Mégis, mégis... — szólalt meg pillanat-
nyi csend után Alamanni szenátor, mintha 
valami gondolatát folytatná. Aztán egy szem-
pillantásra megállt, tétovázott, s végül ezt 
mondta: — Nem, ennyire mégsem szabad té-
vedni. 

— Accolti azt állítja — vágott közbe Oli-
viero —, hogy ez nem elszigetelt eset. Sok 
mérgezési bűnügyben . . . 

— . . . egy világhírű toxikológus lámpának 
nézi a mécsest? — vágott szavába gúnyosan 
az apa. 

— Nem — felelte a fiú mosolyogva. — De 
itt van egy kissé titokzatos és hirtelen halál 
s itt van azok közt* a személyek közt, akik a 
halottat körülállják, a gyűlölködés, a félté-
kenykedés, a vetélkedés... Ezek aztán elkez-
denek suttogni, hogy a dolog nem világos, 
hogy ez a halál gyanús, hogy ennek méreg 
az oka; aztán találgatni kezdik, ki lehet a mé-
regkeverő; aztán arra a személyre szegeződ-
nek a szemek, aki ebben a kis csoportban a 
többiek előtt a leggyűlöletesebb. Ő volt az! Ez 
az asszony volt az! Előbb vagy utóbb az Igaz-
ságszolgáltatás is enged a befolyásnak . . . 



— De ilyesminek nem volna szabad meg-
esnie korunkban — fontoskodott Alamanni. — 
Mire volna jó a Tudomány, ha nem erre? 
Mért költöttünk annyi pénzt a római Toxi-
kológiai Laboratórium alapítására? Hogy a 
tudatlanok tücsköt-bogarat összebeszélnek a 
mérgekről, azt még csak értem. Megértem Ca-
valieriné őnagyságát is: ő legalább hóbortos. 
De Guicciarelli szenátor? Számára nincs 
mentség. Még megjárná, ha nem találta volna 
meg a mérget, amely csakugyan benne van az 
áldozatban. De megtalálni, mikor nincs is 
benne! Kiváncsi vagyok rá, mit szólnak majd 
hozzá a szenátusban és egész Rómában. 

— Szegény Susanna! — sóhajtott donna 
Edvige. — Csakugyan vannak hát emberek, 
akik rossz csillagzat alatt születnek. Az után, 
ami kisgyermekkorában történt vele, meg-
érni húszéves korára ilyen rettenetes megpró-
báltatást! 

De a férje más véleményen volt. Fejét rázta 
és megszólalt: 

— Borura derű. Néha a rosszból is szár-
mazik valami jó. Susanna húszéves, nem 
csúnya, és egy nagy bűnügynek rokonszenves 
hőse volt. Ki tudja, mennyi levelet kap majd 
a börtönben? És ne feledjük, hogy most már 
gazdag is, mert a fölmentés érvényesíti a vég-
rendeletet. Fölteszem, hogy egy esztendő sem 
telik bele és fényesen férjhez megy. Mindent 
összevéve, ez a bűnügy számára nem is volt 
olyan rossz üzlet... Nem mondom éppen, 
hogy még egy ilyenfajta szerencsét kívánnék 
neki, de hát elvégre néhány hónapi fogság 
még nem a világ. Sokkal rosszabb lett volna 
rá nézve, ha a férje életben marad. Egy szó 
mint száz: ha már oly szerencsétlen volt, hogy 



rossz házasságot kötött, legalább olcsón ki-
menekült belőle. És most talán rátérnénk egy 
kissé arra a másik ügyre, a magunk ügyére 
is? A Susannátokon már eléggé kisopánkod-
tátok magatokat. De mindenekelőtt kóstoljuk 
meg ezt a tengeri nyelvet, amit a mai menu 
ígér. Csak annyit mondok még, hogy ma este 
bezárul az ülésszak. A Kamara föloszlatása 
elhatározott dolog, bár Saracco hallani sem 
akar felőle. De hála az égnek, Crispi ezúttal 
is föléje fog kerekedni. A politikában is jól 
áll a szénánk. Csak sok pénzre van szükség, 
mert bizony kemény lesz a küzdelem! 

És szólította az inasokat, hogy hozzák a má-
sodik fogást. 

Alamanni szenátornak bankja volt Kómá-
ban, néhány szövőgyára Venetóban és Pie-
montban, vashámora Lombardiában, hatal-
mas birtokai Emiliában és Apuliában, renge-
teg háza Milánóban, Genovában, Rómában; 
igazgatója és elnöke volt mindenféle társaság-
nak; némelyek azt rebesgették, hogy húsz, má-
sok hogy harminc, vagy negyven, mások pe-
dig, akik szeretik túlozni a felebarátaik pén-
zét, hogy nem kevesebb, mint százmillió kész-
pénzvagyon szerepel a könyveiben. És bizo-
nyára megelégedett ember volt. . . 

„Mi az ördög!" — mondja majd ezen a pon-
ton nem egy értelmes olvasóm. — „Még csak 
az kellene, hogy ez az úr százmilliós vagyon-
nal zúgolódjék a Sors ellen!" 

Csakhogy az olvasó tévedne, ha azt hinné, 
hogy ez az ember megelégedett, mivel egy 
római herceg palotájában lakott, nyaralók-
kal, fogatokkal és lovakkal rendelkezett, ina-
sok és lovászok serege állott szolgálatára s 
hatalmas pusztáin kedvére vadászhatott. 



Kétségbeesett volna ugyan, ha mindezeket a 
javait elvesztette volna, de nem azért volt 
boldog, hogy mindez az övé volt, hanem va-
lami sokkal mélyebb okból: mert meggyőző-
dése volt, hogy tökéletes ember. Csakis ezért. 
Milánóban még emlékeztek arra, hogy Ala-
manni nagyapja az egyik patricius-házban 
szolgált; hogy az apja, ez a tanulatlan, de 
nagyon eszes ember, Ausztria alatt gazdago-
dott meg gabonakereskedésből és hadsereg-
élelmezésből; hogy a fiuk, aki a ragyogó re-
ménységek és vakmerő elhatározások lángo-
lásában növekedett, amely 1850 és 1870 kö-
zött Olaszországot történelmének új korsza-
kára ébresztette, mikor az apja meghalt, 
1862-ben, harmincéves korában annyit örö-
költ, amennyivel a legtöbb ember visszavo-
nult volna, hogy élvezze a semmittevés any-
nyira áhítozott gyönyörűségeit, a nyugalmas 
révből nyomban újra tengerre szállt, még-
pedig sokkalta nagyobb hajóval. Merészen 
kiszélesítette apjának óvatos üzletkörét; 
egyike lett az új királyság legnagyobb köz-
munka-vállalkozóinak; bankot alarútott; vá-
sárolt, eladott, visszavásárolt földeket, háza-
kat, gyárakat, értékeket, részvényeket. És 
nem vonult vissza, mint az apja, hogy titok-
ban simogassa pénzeszsákjait. Egy palota 
Milánóban, egy kastély a Lago Maggiore part-
ján, a fogatok, a vacsorák, a vadászatok, az 
ünnepségek, az ajándékok azoknak a nőknek, 
akikről egy szent azt mondotta, hogy „úgy 
élnek, mintha szeretni is lehetne őket", hama-
rosan világgá kürtölték az új uraságnak mér-
hetetlen gazdagságát; és oly jól kikürtölték, 
hogy az új uraság 1872-ben, negyvenéves 
korában, fél Európa arisztokráciájával ro-



konságba kerülhetett, mikor feleségül vette 
Savoia egyik ősi és főnemes családjának 
utolsó sarjadékát. E házasság után, részben 
a felesége, részben a vagyona kedvéért 
Európa leghitelesebb nemessége befogadta; 
és ha nem követte volna el azt a hibát, amely 
immár egészen megrögződött benne, hogy foly-
ton pénzt keresett (1875 után ő volt az elsők 
egyike, akik az iparra adták a fejüket és 
egyik titkos mozgatója volt az 1887. évi vám-
tarifáknak), maga is nagyúrrá vedlett volna. 
Milánóból Rómáb.a tette át székhelyét; mecé-
nássá és filantróppá változott; szobrokat és 
képeket vásárolt, kórházakat és iskolákat, 
menedékhelyeket és otthonokat alapított és 
tartott fenn, munkásainak és mindenféle Ínsé-
geseknek; grófokkal, hercegekkel, fejedel-
mekkel, a Hatalom és a Tudás csúcsaival 
érintkezett: a Diplomáciával, az Akadémiák-
kal, a magas Államhivatalokkal, a Szenátus-
sal, a Kamarával, a Minisztériummal, de 
mindig csak olyan párthoz tartozókkal, ame-
lyeket fölülről jó szemmel néztek. Fölvették 
a Vadász-Társaskörbe; befurakodott a pá-
risi Jockey-Clubba; részese lett a mennyei 
és láthatatlan Rómának, amely a földi és lát-
ható Olaszországot kormányozta: felöltötte a 
bíborszegélyes tógát, amely abban az időben 
még nem volt túlságosan összegyűrve*; bérbe 
vette egy római hercegnek a palotáját; és 
végül magának a Koronának barátja lett, ő, 
a kereskedő fia, a szolga unokája. Ismerte a 
belga királyt és a német császárt; egyike 
volt ama kiválasztottaknak, akik évente két-
szer vagy háromszor bejutottak aKvirinálba; 
és mindannyiszor, valahányszor egy-egy ki-
rályi kihallgatásról jött, betanult könnyed-



séggel és kimondhatatlan gyönyörűséggel 
mesélgette a Vadász-Társaskör valamelyik 
szögletében: „Ma Őfelsége különösen jó han-
gulatban volt. Kérdezősködött Oliviero felől, 
vájjon még mindig állj a-e elhatározását, 
hogy katona lesz., Hihetetlen, de még a ne-
vére is emlékszik. Micsoda emlékezőtehet-
ség!" Sőt ennél nagyobb szerencsében is 
része volt, ami fenn volt tartva a kiválasz-
tottak kiválasztottjainak: egy-egy estére meg-
hívást kapott a Piazza dell' Esquilino bizo-
nyos kicsiny palotájába*, ahol. . . De itt a 
Történelemnek el kell hallgatnia, mert külön-
ben a fecsegés vádját vonja magára. 

Egy szó mint száz: Augusto Alamanni sze-
nátor hatvanhároméves korára egyike volt 
kora leggazdagabb, legbefolyásosabb, legha-
talmasabb embereinek; a megingathatatlan 
nagyság boldog állapotában élt; az úri bő-
kezűség mintaképe gyanánt magasztalták; 
szépséges, okos, erényes felesége volt, akihez 
semmi pletyka nem ért; és olyan fejedelmi 
magánpalotában lakott, amilyent a modern 
gazdagság csak Rómában tud szerezni magá-
nak. De mindezt a gyönyörűséget megédesí-
tette az a meggyőződés, hogy valamennyit 
meg is érdemelte. Alamanni szenátor vissza-
nézhetett múltjába, újra meg újra föltúrhatta 
lelkiismeretének rejtekeit, összemérhette ma-
gát a rángjabeliekkel, még a legtekintélyeseb-
bekkel is: minden vizsgálatnál újra kiderí-
tette, hogy nincs benne hiba, nincs benne folt, 
nincs benne semmi önvád, semmi lelkiismeret-
furdalás, és fölér a legderekabbakkal. Sőt 
egyenesen meg volt győződve, hogy ha vagyo-
nát halmozza, még tovább halmozza, szüntele-
nül halmozza, azzal tulajdonképpen föláldozza 



magát a közjónak. Vájjon atyjának halála 
után nem adhatta volna a fejét ő is mulatós 
életre! Mi egyébért kerülte az álmot és a nyu-
galmat, holott már dúsgazdag volt, ha nem 
azért, hogy hazáját szolgálja, gazdaggá tegye, 
a „haladás" útjára vezesse, hogy utóiérje a 
többi nemzeteket, amelyek már útnak indultak 
a század hajnalán, mikor Olaszország még 
aludt! Gyakran kiáltott fel így: „Bár mind-
azok, akik nagy vagyont örököltek, úgy csele-
kedtek volna, mint én!" És ha ujjongott is 
örömében, hogy valóságos római herceg-
számba megy, legalább is a palotája és a mű-
kincsei révén, hogy a Keresztes Háborúk ide-
jéből származó grófi család leányát vette 
feleségül, hogy néhány bizalmas és beavatott 
ember sorában neki is szabad bejárása volt 
a Kvirinálba, a Montecitorióra, a Braschi-, 
a Madama-palotába, amelyekben a Hatalom 
rejtőzködött, tiltakozott volna az olyanféle 
rágalom ellen, ha valaki azt merészelte volna 
mondani, hogy ebben az ujjongásában föl-
ismeri a fölkapaszkodott ember hiúságát, 
akit századának forgataga kapott fel a ma-
gasba. „Mi hárman elveszünk benne", — 
mondogatta szerényen vendégeinek, a palo-
tára célozván, amelyben lakott. — „A mai 
világban az ilyenfajta palota teher még an-
nak is, akinek megvannak hozzá az anyagi 
eszközei. Csakhogy ezek a római palazzók 
műemlékek és valakinek csak fel kell áldoz-
nia magát, hogy megtartsa őket a jövendő 
nemzedékek számára. Szégyen volna vala-
mennyit átengedni a chicagói disznókeres-
kedőknek!" Még most, huszonhárom év múl-
tán sem feledte el egészen, hogy donna Ed-
vigét egy nyárutói viharos föllángolásban 



vette feleségül, negyvenéves korában hirte-
len kirobbant szerelemmel. De nem csupán 
feleségül vette donna Edvigét: egyúttal meg-
mentette családját a fenyegető pusztulástól, 
néhány milliója árán; és miután házassága 
révén bejutott a nemességbe, abba a nemes-
ségbe, amely 1815-ben egész Európában visz-
szaszerezte, 1848-ban pedig a polgársággal 
megosztotta a hatalmat, e húsz esztendő le-
forgása alatt látta, hogy e nemesség napja 
leáldozóban van és fél az éjszakától, amely 
letűnése után majd ráborul. Minthogy szürke-
hajú hercegnőktől és összeaszott hercegektől 
gyakran hallotta, hogy Olaszországnak arisz-
tokráciára, erős arisztokráciára van szüksége, 
olyanra, amely megvetette Poroszország és 
Anglia szerencséjének alapjait, meggyőződé-
sévé vált, hogy nemes cselekedetet művelt 
donna Edvige családjának megmentésével, és 
úgyszólván csak azért vette őt el, hogy meg-
szilárdítsa a világ gerendázatát, amelyet meg-
rendítettek a század forradalmai, mikor egy 
ősi család fényét az új gazdagsággal össze-
forrasztotta. És azzal büszkélkedett, hogy eb-
ben is kötelességét teljesítette, még pedig egy-
maga, vagy majdnem egymaga! 

Az olyan emberek között, akik tökéletesek-
nek hiszik magukat, vannak, akik mindig ha-
ragban vannak a világgal, mert azzal vádol-
ják, hogy nem ismeri el tökéletességüket; 
viszont mások, akikkel valóban, vagy érzésük 
szerint jobban bánik a világ, szüntelenül el 
vannak telve iránta jósággal és bár nem hiszik, 
hogy a világnak nincs hibája vagy fogyat-
kozása, határtalan kegyességükben mégis 
hajlandók részt juttatni neki a maguk 
tökéletességében. Alamanni szenátor — a 



dúsgazdag, befolyásos, körülrajongott férfiú, 
akinek meggyőződése volt, hogy halhatatlan 
mecénás és filantróp, a haza jótevője, a mult 
megújítója, a jelen oszlopa, a polgár minta-
képe — a második csoportba tartozott. Nem 
akadt Rómában ember, aki nála készségeseb-
ben csodálta volna színarany gyanánt mind-
azt, ami a nemesség szalonjaiban, az Udvar 
előszobáiban, az állami palotákban ragyogott; 
aki nála tökéletesebbnek akarta és látta volna 
a világot, bölcsebbnek a kormányt, igazságo-
sabbnak az igazságszolgáltatást, tudósabbnak 
a tudományt, tisztességesebbnek a gazdagsá-
got. Neki mindig sikerült megállapítania 
magában, hogy minden akadémiai tag egy-
egy tündöklő géniusz, minden szenátor az 
Államnak egy-egy oszlopa, minden márchese, 
herceg és királyi herceg a tökéletességnek 
tüköré, minden miniszter, nagykövet és ural-
kodó ragyogó tehetség. Ha aztán egy-egy ha-
talmasnak a hibája vagy butasága oly nyil-
vánvaló volt, hogy semmiféle szofizmával 
nem lehetett elleplezni, sohasem volt híján a 
mentségnek: egyszer arra hivatkozott, hogy 
nem cselekedhetett másképpen, vagy arra, 
hogy az emberek hibái és bűnei vasbilinccsel 
vannak hozzájuk láncolva; máskor a vissza-
éléseket, amelyeknek elnéző tanúja vagy ta-
pintatos védelmezője volt, azzal mentegette, 
hogy máshol és más időkben sokkal rosszabb 
dolgok is megestek már, vagy megeshetnek, 
ha ezt a bajt nem viseljük megadással. Ha 
pedig az illető, akit megcáfolhatatlan vádak 
értek, valamely Állam vagy kormány feje 
volt, mindig akadt számára olyan mentsége, 
amely összeegyeztette a tényeket a maga elfo-
gult hódolatával: annak az uralkodónak vagy 
Ferrero: A két igazság 3 



miniszternek gonosz a környezete, csak a szol-
gáik és a tanácsadóik bűnösek! Mind a mai 
napig nem akarta elhinni, hogy egy akadé-
mikus, annyi akadémiának tagja s követke-
zésképpen a Királyság szenátora, tévedhetett, 
mint Accolti állította Guicciarelliről; és most 
sem hitte volna el, ha a Tudománynál is ma-
gasabb tekintély, amelyet ebben az ügyben 
az ítélkezés joga megilletett, az Igazságszol-
gáltatás nem állította volna. De most, hogy 
ez az illetékes hatóság nyilatkozott, meg volt 
győződve róla, hogy Guicciarelli tévedett, 
mint ahogy előbb esküdni mert volna arra, 
hogy csalhatatlan; és éppolyan nyugodtan 
érezte magát ebben az ellenkező meggyőző-
désében, mert biztos volt benne, hogy az Igaz-
ságszolgáltatás igazságos és a kormány bölcs 
és hogy a világon minden úgy van rendjén, 
ahogy van. Viszont igaz, hogy a Commenda-
tore Susanna föl mentésével együtt azt is tu-
domására hozta, hogy utolsó, legeslegutolsó 
vágyát is hamarosan teljesíteni fogja az, aki-
nek tisztébe vág. Hiszen alapjában véve oly 
kicsiny, oly szerény vágyakozás volt ez és 
ezenfölül érdemeivel oly bőségesen rászolgált! 



IL 

„Vannak dolgok, amik csak ebben a piszkos 
országban történhetnek meg" — gondolta ma-
gában Guicciarelli szenátor, miközben fölállt 
és lecsapott az asztalra egy iratcsomót*. Csen-
getett, összeszidta az ajtónállót, hogy nem 
hozta be a köpenyegét, holott az időből — ép-
pen dél volt — kitalálhatta volna, hogy éppen 
a köpönyeg miatt hívta; és nagy sebbel-lob-
bal izgatottan elrohant, nem is viszonozta az 
ajtónállók és a kapus köszöntését, rá sem 
hederített sem emberekre, sem tárgyakra. A 
Via Torinóból, ahol a Kísérleti Toxikológiai 
Laboratórium volt, ilyen iramban érkezett meg 
néhány perc alatt a Via Esquilinóra, abba az 
újonnan épült bérkaszárnyába, amelyben la-
kott; csöngetett egyszer és néhány másodperc 
múlva türelmetlenségében elkezdte rángatni 
a csengőt, szakadatlanul. 

— Süket vagy? Alszol? — rivallt rá az 
öreg szolgálóra, aki hanyat-homlok kirohant. 
Mindenekelőtt zsörtölődött, hogy az ebéd 
nincs készen; aztán kifogásolta, hogy a mak-
karóni el van főzve és el van sózva, a párolt 
hús pedig egészen nyers és egészen ízetlen; 
szóval addig-addig dühöngött, míg végre az 
öreg szolgáló nagy félénken megkérdezte: 

— Talán valami baj érte a tanár urat? 
— Végre megtanulhattad volna, hogy sze-



nátor vagyok — hangzott a felelet, mire a 
vénasszony kimenekült a szobából. 

Guicciarelli szenátor, a kitűnő toxikológus, 
aki megtalálta a mérget Alberto Cavalier i 
belső részeiben, éppen azon a napon mérgelő-
dött és dühöngött ilyenképpen s éppen abból 
az okból, amely Oliviero Alamannit oly mód-
felett megörvendeztette; mert éppen félórá-
val ezelőtt tudta meg egyik barátjától, akit 
kémszemlére kiküldött, hogy a Vádtanács bí-
rái éppen fölmenteni készülnek Susanna Ca-
valierit. őszintén szólván a szenátornak 
ugyan édes mindegy volt, vájjon elítélik-e 
Susanna Cavalierit vagy fölmentik; de hogy 
Roméi tanár, akit a védelem szerepeltetett 
szakértő gyanánt annak bizonyítására, hogy 
a férj merevgörcsben halt meg, megvádolta 
őt azzal, hogy pikrotoxinnak nézte a ptomai-
nokat vagy a föloszlásnak induló anyagokat, 
és hogy az Igazságszolgáltatás igazat adott 
neki... Valahányszor az öreg szenátor erre 
a sértésre gondolt, mert annak vette, úgy 
érezte, hogy megfullad a méregtől, meg a 
falatoktól, amelyeket kapkodva nyelt, miköz-
ben azt sem tudta, mit töm magába. A tudo-
mány veteránja volt ő, a világ legelső toxi-
kológusa, a leghíresebb akadémiák tagja; 
több mint ezer értekezésben föltárta a szer-
ves kémia legbonyolultabb titkait; a Király-
ság szenátora volt . . . Ezzel szemben ki volt 
Roméi? Ki ismerte azon a kis szardiniai vá-
roson kívül, ahol klinikai igazgatótanár volt? 
Miféle akadémiáknak volt a tagja? Micsoda 
híre-neve volt az igazi Tudományban, a tiszta 
Tudományban? Mi jogon furakodtak a bírák 
közéjük, hogy ítélkezzenek? A ptomain és a 
méreg egészen másvalami, mint a szolga-



lelkűség meg a lekötelezettség. És aztán, ha 
igaz volna is, hogy tévedett — senki sem 
csalhatatlan e világon s a Tudomány éppen 
a tévedéseiből tanul —, hát mi szükség volt 
ezt világgá kürtölni? Hát nem tudta az Igaz-
ságszolgáltatás megtalálni a módját, hogy 
tapintatosan mentse fel Susannát, úgy, hogy 
ne ártson a Tudomány és Olaszország tekin-
télyének? Nem tudták a bírák, hogy mind-
azok, akik irigykednek vezető szerepünkre a 
toxikológiában, kiaknázzák majd ezt a jó al-
kalmat? Sajnos, sajnos, már csak ilyenek 
ezek az istenadta olaszok! Micsoda örömük 
telik benne, ha megtépázhatják egymást az 
ujjongó idegenek szemeláttára! Csakhogy ő 
nem esett ám a fejelágyára, tudja, melyik 
szent művelte ezt a csodát! Ó, pénz, minden 
idők félelmetes hatalmassága! Mikor eszébe 
jutott, hogy Romeinek — ezt a főmagún-
vádló ügyvédje, a híres Malaguzzi mondta 
neki — húszezer lírát utaltak ki azért a négy-
oldalas szakvéleményért, még az ügyvéddel 
is hajbakapott. Ez a híres Malaguzzi bizo-
nyosan tökfilkó, hogy így becsapatta magát. 
De régi eszméje már és a tények bizonyítják, 
hogy helyes, mint minden eszméje: el kell 
törölni az ügyvédeket, el kell törölni a felek 
szakértőit s az Igazságszolgáltatást exakt tu-
dománnyá kell tenni, amelyben csak egy tör-
vény van, egy bíró, egy szakértő s ügyvéd 
egy sincs. Hát az igazság nem egyetlenegy? 
Nincsenek-e a Tudománynak eszközei, hogy 
megbizonyosodjék felőle? Mi szükség van 
erre a sok fölbérelt szélhámosra? 

Szóval az öreg szenátor istentelen hangu-
latban volt. Ámbár, sajnos, nem csupán a mé-
reg rágta, hanem az aggodalom is, mertvala-



hányszor arra az istenverte szakvéleményre 
gondolt, valami nyugtalanság fogta e l . . . Ki 
tudhatta jobban nála, hogy ez lesz a dolog 
vége! És őszintén szólván, csakugyan ez lett 
a vége. Mikor Rómában és másutt a nagy-
világi társaságokban * elkezdődött a vitatko-
zás Cavalieri halála felől, hogy vájjon mé-
regtől halt-e meg s vájjon gyanúba lehet-e 
fogni a feleségét, Guicciarelli szenátor egyike 
volt az elsőknek, akik mind a két kérdésre 
igennel feleltek; részben azért, mivel hiába 
volna Európa legelső toxikológusa, ha nem 
tudná megtalálni a mérget ott is, ahol a töb-
biek nem látják, részben pedig azért, mivel 
ismerte a Cavalieri-családot és az anyós 
pletykái alapján ellenszenvvel viseltetett a 
fiatalasszony iránt. De nem elégedett meg az-
zal, hogy megmaradjon az általánosságoknál, 
minthogy éppen abban az időben kutatásokat 
végzett a pikrotoxin körül és azonnal s habo-
zás nélkül felismerte, hogy ez az a méreg, 
amelyet az Igazságszolgáltatás hiába keres. 
Guicciarelli beleszeretett ebbe a gondolatába 
is, mint minden gondolatába, ami az eszébe 
ötlött és elmondta Cavalierinének és néhány 
szenátornak; s miközben mások előtt han-
goztatta, még jobban megfészkelődött a 
maga fejében, úgyhogy mikor megbíz-
ták a szakértői tiszttel, elegendő volt 
átfutnia a bűnügy iratait és máris készen 
volt a meggyőződése, hogy a „szeme" ezúttal 
sem csalta meg. 

— Alkalmazd a Strass—Otto-módszert és 
meg fogod találni a pikrotoxint — mondotta 
az asszisztensének. 

Csakhogy dr. Pietrucci nem találta meg és 
kétszer is visszament a szenátorhoz megmon-



dani neki, hogy a reakciók bizonytalanoknak 
mutatkoznak. Végül a szenátor türelmetlen-
ségében maga végezte el újra az utolsó mű-
veleteket, néhány órán át mesterkedett tége-
lyei és lombikjai között s végre megtalálta 
azt, amit keresett. 

— Láttad? Igazam volt vagy nem? Most 
végezd el a fiziológiai próbát. 

Sajnos azonban, dr. Pietrucci hiába fecs-
kendezte be nagy buzgón néhány arany-
halacskába a mérget, ezek a szemtelen kis 
állatok továbbra is vidáman és fürgén fickán-
doztak és fittyet hánytak a Tudományra és a 
Királyság Szenátorára, akik hirtelen halálra 
ítélték őket. Csakhogy mikor dr. Pietrucci 
kissé tétovázva bejött, hogy megjelentse „gaz-
dájának" ezt a kellemetlen hírt, a szenátor 
cilinderben, szalonkabátban éppen indulóban 
volt a Kvirinálba; mivel tehát nem volt ideje 
a vitatkozásra, vállat vont és csupán ennyit 
mondott: 

— Bizonyosan rosszul csináltad a próbát, 
vagy a pikrotoxin elváltozott! Azonban a ké-
miai próba döntő, a reakciók pedig ékesen 
beszélnek. A bíróságnak sürgős a dolog, fo-
galmazd meg a szakértői véleményt. 

— Említsem a fiziológiai próbát? — kér-
dezte az asszisztens. 

— Nem szükséges — felelte Guicciarelli 
pillanatnyi gondolkodás után, határozottan. 

így történt, hogy Guicciarelli szenátor nem 
késett el a királyi kihallgatásról és Susanna 
Cavalieri börtönbe került, hogy törvényt áll-
jon méregkeverésért. 

Guicciarelli határtalanul élvezte a magasz-
talásokat, amelyekkel ez alkalomból a szalo-
nok és az újságok elhalmozták. De kezdett el-



komorulni körülbelül egy hónapja, mikor 
megtudta, hogy szakértői véleménye össze-
omlóban van Roméi tanár kemény csapásai 
alatt. Sajnos, ismerte Roméit! Hiszen az 
asszisztense volt, de egy év elmúltával le kel-
lett ráznia a nyakáról, mivel nem volt toxi-
kológusnak való, mondta rá, — minthogy 
olyanfajta fiatalember volt, aki túlságosan 
sokat gondolkodott a maga fejével és fene-
kestül felforgatta az ő elméletét az alka-
loidokról — és itt a Történelem megint csak 
kísértésbe esik, hogy — tisztesség ne essék 
szólván — kinyissa a száját. Tehát ezért félt 
tőle, mint ahogy félt mindazoktól, akik nem 
ijedtek meg az akadémiai fokozatoktól; sze-
rencsére kevesen voltak! De e kevesek közt 
senkitől sem félt annyira, mint Romeitől; 
ezért ijedt meg úgy, három nappal ezelőtt, 
mikor az ügyvéd elhozta amannak a kritikai 
megjegyzéseit. Roméi biztos szemmel és kéz-
zel sújtott le; kétségbevonta, hogy egy hó-
nappal a halál után ilyen könnyűszerrel meg 
lehetne találni a pikrotoxint; bizonytalanok-
nak bélyegezte a reakciókat és csodálkozását 
fejezte ki, hogy a kémiai vizsgálat eredmé-
nyeit nem hitelesítették fiziológiai próbával: 
éppen ama pontok voltak ezek, ahol erőszakot 
kellett elkövetnie dr. Pietrucci kétségeskedé-
sein. Most eluralkodott rajta a rettegés, hogy 
valami durva baklövést követett el és bár alat-
tomban már előbb is belopódzkodott elméjébe, 
most tüzes és szüntelenül újraéledő rémület-
tel marcangolta; és jóllehet már három napja 
törte a fejét, csak nem sikerült meggyőznie 
magát, hogy a következtetései helyesek, sem 
őszintén elismerni a maga tévedését. Hány 
kötetet föltúrt! Ezenfölül pedig huszonnégy 



órája egy másik kétség gyötörte; előtte való 
nap rábukkant valami Rudolf Klein nevezetű 
német tudósra, a marburgi egyetem tanárára, 
aki bebizonyította, -hogy a pikrotoxin, ha va-
lamely bomlásban lévő szerves anyaggal ke-
veredik, két-három hét múlva bizonyos rokon 
anyaggá, pikrotinná változik, amely minden 
egyéb hatásában és tulajdonságában a meg-
tévesztésig hasonlít a pikrotoxinhoz, csak 
éppen nem mérges. Guicciarelli huszonnégy 
órája nem tudta eldönteni, hogy a pikrotoxin, 
mikor ő megtalálta, már pikrotinná változott 
és éppen ezért mondott csütörtököt a fizioló-
giai próba; de éppen azzal, hogy csütörtököt 
mondott, bizonyította, hogy csakugyan pikro-
toxin volt, hiszen ha egy hónappal a halál 
után még mérgező hatású lett volna, akkor 
más méregnek kellett volna lennie. Néha 
bronznak, néha kócnak érezte ezt az érvet. 
Többször is fölmerült benne a gondolat: mi 
lenne, ha megvallaná, hogy a hullában nem 
pikrotoxint, hanem pikrotint talált. A felelet 
nyilvánvaló volt. Mikor aztán végiggondolta, 
hogy egy ember efféle görcsökben meghal s 
aztán földi maradványaiban a tudomány ki-
nyomozza a pikrotint... Nem, érezte, hogy 
ezt nem lehet kétségbevonni: ezt az embert 
pikrotoxinnal mérgezték meg. Azután azonban 
megint visszahullott kétségeibe. 

. . . A Történelem nem állíthatná igaz lel-
kére, hogy Guicciarelli szenátor szerencse-
játék gyanánt játszott az Igazsággal, hogy 
tisztségeket és vagyont szerezzen rajta. De 
sajnos a Költészet sem zengheti és magasz-
talhatja őt a kevés fenkölt lelkű ember között. 
Oly élénk és koraérett tehetség mutatkozott 
benne, akkora hajlam és hivatottság a mate-



matikára és a természettudományokra, hogy 
tanárai fölbiztatták apját, a szegény Reggio 
nell' Emiliabeli susztert, hogy mozgasson 
meg minden követ, hogy a fia ne kallódjék el 
valami mesterség kenyéradó középszerűségé-
ben. Az apja tehát megvonta a kenyeret is a 
szájától, de legalább nem hiába, mert néhány 
esztendő leforgása alatt fia az „akaratnak és 
képességnek" tündöklő példája lett. Miután 
a bolognai természettudományi fakultáson ki-
tüntetéssel letette a doktorátust, a kémiának 
szentelte magát, de azért nem hanyagolta el 
a fizika és az asztronómia művelését sem; 
gyerekember korában egyetemi rendkívüli 
tanár lett, majd rendes tanári minőségben 
visszakerült Bolognába, miután előbb néhány 
évet kisebb egyetemeken csavargott; végül az 
a ritka szerencse érte, hogy a tudatlanok előtt 
nagy híre kelt, mint valami titkos tudomány 
mesterének, a ptomainokról szóló tanulmá-
nyai révén, amelyek körül az egész világ 
újságjai nagy hűhót csaptak, mikor vala-
melyik német egyetem megkoszorúzta őket, 
néhány japán orvos pedig fölhasználta a beri-
beri gyógyításában. Minthogy pedig az em-
berek szívesen tulajdonítanak szinte termé-
szetfölötti hatalmat a gyógyszereknek és föl-
találóiknak, ettől a naptól fogva Guicciarellit 
félig-meddig varázsló gyanánt bámulták tu-
dósok és tudatlanok, éppen azért, mert sem 
azok, sem emezek nem tudták pontosan, mit 
képes megtenni, mégis valamennyien meg 
voltak győződve, hogy képes akár csodákat 
is művelni; a Hatalom pedig rendszerint bi-
zalmatlan szemeit jóindulattal legeltette ezen 
a nemzeti dicsőségen, amelyet Németország-
ban és Japánban megcsodáltak. Miután a 



kormány dédelgette, elhalmozta megtisztelte-
tésekkel, kikérte tanácsait, miután számtalan 
akadémia nagy ünneplés közben tagjai sorába 
iktatta, 1886-ban, negyvenötéves korában 
meghívták Rómába a nagyszabású új Kísér-
leti Toxikológiai Laboratórium igazgatójá-
nak ; Rómában pedig valóságos kis pápája 
lett a tudományának és valóságos kis ellen-
pápája ama másiknak. Nem volt olyan egész-
ségügyi, ipari rendészeti, szabadalmi, véd-
jegy- vagy hamisítási kérdés, nem volt olyan 
közoktatási és művelődési ügy, amelyben a 
kormány ne kért volna tőle tanácsot, mint 
holmi orákulumtól; nem volt olyan ünnep-
sége az új Királyságnak, amelyen nem jelent 
volna meg, mint az „obskurantizmusnak" meg-
ölő fényessége és nem ragadta volna meg az 
alkalmat, hogy nem éppen hízelgő módon oda-
mondogassa az Istennek, hogy bizony divat-
ját múlta, mivel immár a Tudomány min-
denre gondol helyette. Ekként hivatalról-hi-
vatalra, méltóságról-méltóságra, egy szép 
reggelen arra ébredt, hogy a Királyság sze-
nátora, és ebből az alkalomból valamennyi 
újság úgy magasztalta, mint egyikét ama di-
csőséges férfiaknak, akik „a tulajdon munká-
juk árán váltak emberekké", akik díszei és 
büszkeségei a modern demokráciáknak. 

Egy szó mint száz: tehetsége, amely a vég-
telenségben szárnyalt, és nagyratörése, amely 
a kicsiny földi veteményeságyban munkálko-
dott, kihasított magának odafönt egy látha-
tatlan és határtalan, hatalmas birodalmat, 
amelyben titokzatos törvények, rejtelmes 
erők, kibogozhatatlan kapcsolatok uralkod-
nak, egyúttal pedig idelent egy kicsiny földi 
országot, amelyet köröskörül az ősi Aure-



lianus-fal határol s amelyben éppúgy kijár-
nak a jobbágyi szolgálatok s a vámok, mint 
nyomorúságos bolygónk minden országában. 
Minthogy benne az élettitkok kutatójának és 
látójának fényes tehetsége egybeolvadt holmi 
plebejus nagyratöréssel, ami kihívó és egyút-
tal szolgalelkű, pökhendi és egyúttal 
agyafúrt. Mint afféle durvaízlésű és 
igénytelen ember, akinek tüzes képzelete egé-
szen másfelé irányult, szinte észrevétlenül 
viselte el a nélkülözéseket, amelyekre sze-
génysége kárhoztatta harmincéves koráig; és 
mikor hírneve, ösztöndíjai, jelenléti díjai, 
napidíjai s az állásával járó egyéb keresetei 
és mellékjövedelmei révén bizonyos szerény 
jólétbe jutott, továbbra is szegény ember 
módjára élt, mert fogalma sem volt róla, 
hogy mi fán teremnek a finomabb fényűzé-
sek és örömök. Még ebben a korában és eb-
ben a nagyságában sem vette észre, hogy va-
lamint a napnak, az ő dicsőségének is meg-
vannak a foltjai, amelyek szabad szemmel 
láthatók a ruháin, amelyeket viselt; agg-
legényéletet élt három nyomorúságos szobá-
ban, amelyek azzal a szegényes bútorzattal 
voltak berendezve, amelyet harminc évvel ez-
előtt vett a zsibárúsnál; egyetlen társa volt 
a vén cseléd, aki emberemlékezet óta havi öt 
líra bérért szolgálta. Ama kevesek közé tar-
tozott, akik az aranyat igazán, őszintén és 
gőgösen megvetették; és egyúttal megvetette 
azt is, aki a pénzt fölhalmozza, mint az igaz 
ember lealacsonyítását; és büszkélkedett a 
szegénységével, mint Alamanni a fényűzésé-
vel, aminthogy az ember csakugyan minden-
nel büszkélkedhetik, a kevéssel és a sokkal, 
a foltjaival és a csipkéivel, az akasztófával 



és a trónussal. De ha nem is sóvárgott soha 
gazdagságra, fényűzésre, gyönyörre, egy más 
nagyravágyásnak élt: hogy a Tudománynak 
hivatalos nagysága legyen, teli rendjelekkel, 
címekkel, méltóságokkal; és ennek élt első 
lépéseitől fogva, olyan ravaszsággal, amely 
szinte már születésekor teljesen ki volt fej-
lődve benne s amelynek a tapasztalatból 
ugyan nem sokat kellett már tanulnia. Tizen-
nyolcéves korában, mikor átlépte az Egyetem 
küszöbét, már tudta, hogy ahhoz, hogy a tit-
kos tudományok mesterének hírét és tekinté-
lyét megszerezze, abban a világban, amely 
nem ismeri ezeket és nem tud ítéletet mon-
dani, nem elegendő a tudás és a tanulás, ha-
nem az is kell hozzá, hogy tudósnak nyilvá-
nítsák és fölkenjék azok, akik, akár joggal, 
akár jogtalanul, hivatalos javadalmasai a tu-
dásnak; és hogy fölöttébb ajánlatos a hatal-
masok kegyeibe furakodni, mert az ő jóindu-
latukat mindig ügy szokták értelmezni, mint 
az érdemnek jutalmát; és hogy nem haszon-
talan dolog az sem, ha a közönségnek kedvé-
ben járunk, akár ha olyan okokból is, ame-
lyeknek semmi közük a tanuláshoz és a tudo-
mányhoz. Alázatos volt, csűszó-mászó, hí-
zelgő, szívós, gyáva és nyíltan szemtelen; 
olyannak mutatta magát, amilyen volt, vele-
született és nyers önzésében, amely sohasem 
igyekezett közömbös mentségek mögé bújni, 
mint Alamanni önzése, legföljebb bizonyos 
szorult helyzetekben, mikor a közömbösség 
tettetése volt az utolsó és legkörmön fontabb 
ravaszkodás; nem ismert kibúvókat: mihelyt 
észrevette, hogy ez vagy amaz a világi hatal-
masság, akár a kínai császár, akár valami is-
meretlen röpirat összetákoló ja használhat 



neki, vagy ártalmára lehet, azon nyomban 
bámulta, hódolt és hízelkedett neki, harsá-
nyan hahotázott annak minden mosolyára; 
megreszketett, mihelyt az ráncba vonta a 
homlokát, nem aludt, nem evett s ha ókori 
ember lett volna, fogadalmat tett volna, hogy 
nem borotválkozik, míg meg nem engeszteli; 
megleste, ajánlotta magát, kétségbeesett, kö-
nyörgött, a porban fetrengett; értette a mód-
ját, hogy nem csupán beismerje a maga hi-
báit és tévedéseit, hanem túlozza is azokat, 
szerénykedjék s végül meghunyászkodjék és 
megragadott minden alkalmat és eszközt, 
hogy szolgálatukra lehessen. De csak addig, 
amíg rájuk szorult; mihelyt nem volt rájuk 
többet szüksége, mindenestül megfeledkezett 
hódolatairól és ígéreteiről; ha nem teljesült a 
kívánsága, kétségbeesett és őrjöngött, mintha 
a világ nyomban kifordulna sarkaiból s ő 
maga a tönk szélére jutott volna, de mihelyt 
megnyerte azt, amit kívánt, földerült, mintha 
az egész világegyetem megint helyrebillent 
volna. 

Ezek a lángolások, ezek a mohóságok, ezek 
a vakságok, ezek a durvaságok párhuzamo-
san nőttek a hatalommal, mikor a világ, ud-
variasságból és félelemből, elnézőbb lett 
iránta. A büszkesége is megdagadt. Amint 
személyét fokozatosan egyre nagyobb tiszte-
lettel és hódolattal övezték az ő kis földi or-
szágának egyik végétől a másikig, valóságos 
jövőbelátó félistennek hitte magát; s mióta 
átlépte a Palazzo Madama küszöbét, immár 
nem kételkedett a maga csalhatatlanságában. 
Attól a naptól fogva egyforma biztossággal 
nyilatkozott minden tárgyban: filozófia, poli-
tika, történelem, pénzügy, nevelés, haditudo-



mány, diplomácia, pszichológia, irodalom, 
mindegy volt neki. Leggyakrabban hirtelené-
ben rögtönzött, a pillanat hangulata vagy 
amaz érdek szerint, amelyik éppen a szivét 
nyomta; és az ítélete nem egyszer éles és 
szellemes volt, néha föliiletes, könnyelmű 
vagy éppen gyerekes; de akármilyen volt is, 
egy napig igaznak hitte, s ha változott a szél, 
elfeledte vagy az ellenkezőre váltotta. Min-
dent összevéve: a végtelenség embere volt, 
gyermekes szenvedélyek hatalmában, egy ár-
tatlanul és vadul önző öreg fiúba rejtett fél-
isten, aki szüntelenül valami apró világi 
nagyravágyásért hevült: állásért, rendjelért, 
jutalomért; egyike azoknak a kicsinyes és 
nagyszerű, hatalmas és nyomorúságos, fölüle-
tes és mély, lelkes és durva, lángeszű és önző 
természeteknek, akik szüntelenül emésztik 
magukat és gyötrik a többieket holmi köte-
lezettséggel, érzékenykedéssel, illúzióval és 
vágyakozással; és akik, mivel az őket ösztö-
kélő szenvedélyek forgatagos hevében nem 
igen tudnak értékbeli különbséget tenni a dol-
gok között, nem tudnak semmiről, még ön-
magukról sem biztos ítéletet mondani; néha 
elsőknek érzik magukat, máskor megvetik és 
porig alázzák magukat, mint az utolsók és 
mindenre, ami csak ingatag vágyaiknak kö-
rébe jut, egyforma mohósággal vetik magu-
kat, legyen az* a tudománynak valamely ma-
gasztos igazsága, vagy valami balkáni java-
dalom. 

Tudós gyűléseken, a magafajták között, 
mosolyogva és szívesen hányszor, de hány-
szor beismerte tévedését! Nem, nem tartotta 
magát sem tökéletesnek, sem csalhatatlannak, 
mint Alamanni. De most itt volt egy ellenfél 



s egy törvényszék, s ezek ad bestias akarták 
vetni, mintegy gyilkos tévedés vádlottja gya-
nánt és ő reszketett. Sokkal ravaszabb és 
agyafúrtabb volt, hogysem ámította volna 
magát: tudta, hogy ez az ő kis földi országa, 
amelyet harminc esztendő fáradalmai árán 
alapított, a tudatlanoknak azon az egyetemes 
meggyőződésén nyugszik, hogy ő a Tudo-
mánynak valamiféle mágusa; tudta, hogy a 
tömegek véleménye és hajlandósága a világ 
legingatagabb alkotóeleme. És ámbár a tu-
datlanok ész nélkül meg voltak győződve, 
hogy nagy ember, csak azért, mert néhány 
tekintély annak híresztelte, hátha mégis vala-
mennyien hátat fordítanának neki, mint va-
lami bitorolt hírességnek, azon a napon, ame-
lyen más tekintélyek kijelentenék, hogy mér-
get talált ott, ahol nem is volt? Néha-néha a 
magasztos igazságok ivéghetetlen birodalmá-
ban keresett vigasztalást és menedéket, ame-
lyet a legtöbben nem ismernek, amelyet ő 
hódított magának a végtelenben s amely meg-
marad neki; de hiába; úgy érezte, hogy hódo-
latokkal és vámokkal adózó kicsiny országa 
nélkül az atomok és az összességek fenséges 
birodalma nem is ország, hanem sivatag, 
pusztaság, a számkivetés mennyei Tomija 
egy Ovidiusnak, aki a Királyság toxikoló-
gusa és szenátora. Most, hogy világi hatal-
máért reszketett, szinte nem is hitte már tu-
dósnak magát; végül már attól tartott, hogy 
csupán formulák kérődzője és haszontalan 
tégelyek kavargatója; és mindenkire haragu-
dott: Romeire, akit azzal vádolt, hogy annyi 
év múltán még mindig bosszút akar állni 
rajta; az Igazságszolgáltatásra, amely nem 
tanúsított iránta kellő tiszteletet, Olaszor-



szágra, amely hebehurgyán hitt Romeinek és 
a Törvényszéknek. Tehát ő volt az áldozat. 
Arra egyáltalán nem is gondolt, hogy az ő 
hibájából egy ártatlan asszony börtönben ül. 
Egészen máson járt az esze; például azon az 
engesztelhetetlen üldözésen, amellyel Roméi 
ki akarta őt végezni, attól a naptól fogva, 
hogy kilépett a laboratóriumából! 

Guicciarelli szenátor ebéd után rendszerint 
szundítani szokott egyet dolgozószobájában. 
Ezt ma is megpróbálta; egy darabig behunyt 
szemmel, mozdulatlanul feküdt oldalán az 
ócska dívánon; aztán egyszerre csak ledobta 
magáról a takarót, fölkelt, megnézte az órát, 
kiment az előszobába, fölvette a köpönyegét, 
fogta a botját meg a kalapját és elment 
éppolyan mérgesen, mint ahogy hazajött. Ama 
negyedóra alatt, miközben álmatlanul elmél-
kedett, végre elhatározásra jutott, részben a 
reggel kapott hirek hatása alatt, részben 
türelmetlensége ösztönzésére, hogy megszaba-
duljon végre ettől a bizonytalanságtól, rész-
ben pedig lelkiismerete szavára, amely min-
dig csak félszemmel aludt benne, jó és balsor-
sában egyaránt: fel fogja olvasni Roméi 
szakvéleményét az asszisztensének. Mind-
eddig dugdosta előle, mert nem akart semmi-
féle elhamarkodott lépést tenni, míg nem 
látja, hogy milyen fordulatot vesz a dolog; 
de most már meggyőződött róla, hogy nincs 
vesztegetni való idő; hogyha a Vádtanács 
megállapítja tévedését, minden fölborul és 
sokan lesznek, akik fölületességgel vádolják 
majd meg; mivel pedig Pietrucci irogatott a 
Mezzogiorno-ba, amelyet a nagybátyja szer-
kesztett, sürgősen ki kellett eszközölni, hogy 
lapjában védelmére keljen a szakértői véle-
Ferrero: A két igazság 4 



ményének. Most, hogy előnyösebb volt szá-
mára megosztani a tévedésért való felelős-
séget és a védelem kötelezettségét, már el is 
feledte, hogy a szakértői vélemény az ő mun-
kája volt, egyesegyedül az övé; még az sem 
vette el a kedvét, hogy Pietrucci esetleg épp-
olyan véleménnyel van felőle, mint Roméi. 
Jól ismerte Pietruccit, Sanyaró Vendel ura-
mat, amint csúfolkodva nevezgette; mert 
vele szemben csupán a ravaszok boldogultak 
és érvényesültek, akik tudtak éppen a kellő 
módon ellenszegülni neki, annyira, amennyi 
éppen elég volt, hogy megtörjék az önzését, 
de meg ne sértsék a büszkeségét. Pietrucci 
tisztességes, de gyenge és gyáva fiatalember 
volt; nemcsak követelni, de kérni sem tudott 
és azt képzelte, hogy megnyeri mestere haj-
landóságát, ha mindenre igent mond neki, ha 
fáradhatatlanul dolgozik, ha nem veszi el az 
idejét s nem él vissza jóindulatával tapintat-
lan kérésekkel, annyira, hogy bár földhöz ra-
gadt szegény volt (egy nagycsaládú bresciai 
líceumi tanár fia s Rómában rongyos száz 
líra havi fizetésből kellett tengetnie életét), 
sohasem merte megvallani mesterének, hogy 
nélkülöz és többé-kevésbbé éhezik, mert szé-
gyellte magát és félt, hogy terhére lenne. Ha 
Roméi bátorsága és nyiltsága miatt hamaro-
san kegyvesztett lett, Pietrucci önzetlen és 
szemérmetes buzgósága is csupán annyi ke-
gyelmet nyert nála, hogy minden kárpótlás 
nélkül szüntelenül dolgoztatta. Éppen azért, 
mivel Pietrucci mindig elvégezte ingjéén azt, 
amit kívánt tőle, Guicciarellinek sohasem volt 
ideje teljesíteni s mindig is halogatta a tel-
jesítését azoknak a ritka és félénk kérelmek-
nek, amelyeket néhanapján Pietrucci kinyö-



gött, miközben elpirult, mint valami bűnös. 
Tehát ezen a napon is abban a biztos tudat-
ban ment a laboratóriumba, hogy tanítványa 
most is teljesíteni fogja parancsát; de mint-
hogy gyanította, hogy talán Pietrucci is kétel-
kedik a szakértői véleményben és minthogy 
rendkívül értékesnek tartotta a szolgálatot, 
amelyet tőle kér, útközben úgy érezte, hogy 
hirtelen apai gyöngédség fogja el; eszébe ju-
tott, hogy asszisztense nemrégiben pályázott 
a „Kereskedelmi hamisításokat ellenőrző 
bizottság" titkári állására (évi ezer líra: va-
lóságos manna a sivatagban), hirtelen föl-
fedezte, hogy milyen jó fiú s hogy bizony nem 
dúskál a pénzben, tehát alighogy betette lá-
bát a laboratóriumba, megszólalt: 

— Pietrucci, gyere csak ide. 
Nevén szólította, mint rendesen, mikor ke-

gyes hangulatban volt. 
— Bizonyos fontos dolgokról kell beszél-

getnünk. Mindenekelőtt: találkoztam a mi-
niszterrel és beszéltem vele abban a bizonyos 
ügyben. Azt mondta, hogy sok a pályázó, de 
minden lehetőt megtesz. Meg vagy elégedve? 
Pár nap múlva majd meglátjuk; aztán ha 
kell, megint eljárok a dologban . . . 

Egy szó sem volt igaz az egészből. De mi-
vel Guicciarelli föltette magában, hogy még 
aznap vagy másnap megteszi azt, amiről már 
mint befejezett dologról beszélt, megenged-
hetőnek tartotta ezt a kis előlegezést, amely 
ebben a pillanatban talán bizonyos toxikoló-
giai tétel bebizonyításában is hasznára vál-
hatott. És a hatást illetőleg nem is csalatko-
zott. 

— Köszönöm, köszönöm, szenátor uram — 
mondta rá Pietrucci őszinte elérzékenyülés-



sel. És hozzá akarta tenni, hogy köpönyegre 
volna szüksége, de nem merte. 

— Csak bízd rám, csak bízd rám! — vágott 
a szavába készségesen Guicciarelli. — És 
most térjünk át a második pontra. Végre 
megkaptam Roméi ellenvéleményét. Itt van 
ni, ez az egész... Négy lapocska! Barátunk 
nem igen pocsékolja a tintát. Olvasd csak föl; 
majd aztán közösen hozzáfűzzük a megjegy-
zéseinket. 

Pietrucci átvette az ívet, amelyet a szená-
tor odanyújtott neki és elkezdte olvasni. 

1. Anélkül hogy hosszadalmasan és apró-
lékosan leirnók a pikrotoxin-mérgezés szimp-
tómáit, csupán annyit említünk, hogy vala-
mennyi szaktudós olyan méregnek ismeri a 
pikrotoxint, amely kiváltképpen vonaglásokat 
okoz; azok a görcsök pedig, amelyeket elő-
idéz, hasonlítanak az epileptikus görcsökhöz. 
A görcsöt mindig megelőzi a száj bő habzása; 
egyszerre csak a megmérgezett összeesik és 
kitör rajta a tónikus és klónikus görcsroham, 
amely igen heves s amelyet gyakran kiálto-
zás és erős fogcsikorgatás kísér. A rohamok 
hirtelen és a legtöbb esetben igen sűrűn kö-
vetik egymást, míg végre a megmérgezett 
a végső kimerültség állapotába jut, amelyet 
nyomon követ a halál. E szimptómák közül 
egyetlenegy sincs igazolva a Cavalieri-eset-
ben, csak a görcsök, amelyeket azonban az 
orvosok egészen másneműeknek írnak le, s 
amelyek a tetanus-görcsökre emlékeztetnek. 
Nem fordult elő a száj habzása, a kiáltozás, a 
fogcsikorgatás, a szemek kidiilledése és a ká-
bult állapot, hiszen mind azt állítják, hogy 
Cavalieri az utolsó pillanatig eszméletén volt." 

— Orvosi locsogás — fontoskodott ennél a 



pontnál Guicciarelli s vállat vont. — Mi, toxi-
kológusok, nem firkálunk regényeket, mi csak 
a tégelynek meg a lombiknak hiszünk. Igaz-e, 
Pietrucci? 

Az asszisztens nem felelt a kérdésre, ha-
nem folytatta az olvasást. 

2. „Mivel pedig bebizonyított tétel, hogy 
a pikrotoxin nyomban elváltozik a halott (sőt 
talán már az élő) testben, olyannyira, hogy 
ilyen esetekben a vegyi analizis alig tíz nap 
multán is már csak mákszemnyi törmeléke-
ket vagy éppen semmit sem talál, egy hónap-
pal a temetés után lehetetlenség pikrotoxint 
találni a hullában, hacsak az áldozat nem 
nyelt a méregből óriási mennyiséget; ezt 
pedig a mi esetünkben nehéz volna elfogadni, 
mivel a pikrotoxin irtózatosan keserű és ért-
hetetlen volna: hogyan nyelhetett belőle Cava-
lieri oly nagy mennyiséget, anélkül hogy 
észrevette volna." 

Pietrucci ezeket az utolsó sorokat lassab-
ban olvasta, mintha jól az emlékezetébe 
akarná vésni. Aztán megint gyorsabb ütem-
ben folytatta: 

„Tarthatatlan állítás, hogy a vegyi analízis 
megtalálta a pikrotoxin jellemző reakcióit. 
Nem könnyű dolog tiszta termékeket nyerni, 
amelyek mentesek a gyanús anyagoktól és a 
hulla anyagai néha leplezik, néha megté-
vesztő módon mutatják a keresett méreg 
reakcióit. Ezen a ponton a toxikológusok 
mind egy véleményen vannak; így Ililger, 
aki azt állította, hogy a pikrotoxin reakciói 
föltételezik a ptomain jelenlétét; továbbá 
Blass, aki egyenesen azt a tételt állítja föl, 
hogy a pikrotoxin kinyomozására alkalma-
zott reakciók nem jellegzetesek; aztán a mi 



Giacomellink, aki meg éppen bizonyos kris-
tályos ptomainról beszél, amely a pikrotoxin 
jellemző tulajdonságait mutatja; aztán 01-
gier, a párisi rendőrség Toxikológiai Ilabo-
ratóriumának vezetője, aki figyelmeztet, hogy 
az oszlásnak indult hullákban a ptomainok 
mellett vannak olyan anyagok is, amelyek 
éppúgy mint a ptomainok, végzetes tévedé-
sek okai lehetnek s amelyeknek kémiai jelle-
géről édes-keveset tudunk; végül a mi Corra-
dónk, aki bebizonyitotta, hogy ezek az anya-
gok is barnára vagy sárgásbarnára színeződ-
nek s ennélfogva esetleg utánozzák a pikro-
toxint." 

— Szép kis okoskodás! — szólt közbe 
megint a szenátor, dörmögve. — Mert ő eset-
leg kulacsnak nézi a kullancsot, hát azért én 
mindjárt szamár vagyok . . . 

Pietrucci folytatta: 
3. „Tehát a fiziológiai próba (békák, arany-

halak) bizonysága nélkül nem lehet azt állí-
tani, hogy valamely hullában pikrotoxint ta-
láltak. Nem hallgathatjuk el tehát legélén-
kebb meglepetésünket, hogy a fiziológiai Dró-
bára, amelyet pedig minden toxikológus el-
engedhetetlennek tart, még csak célzás sincs 
a szakértői véleményben; mivel pedig nem 
akarjuk föltételezni, hogy azért nem történik 
róla említés, mert az eredménye negatív volt, 
kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy a 
fiziológiai próba hiánya igen súlyos hézag s 
emiatt lehetetlen elfogadnunk, hogy a kitűnő 
toxikológustól talált anyag a pikrotoxin, 
minthogy hiányzik a döntő próba. 

Mindezen megfontolások alapján arra a 
véleményre jutunk, hogy nincs bebizonyítva, 
hogy Alberto Cavalieri pikrotoxin-mérgezés-



ben halt meg. Viszont számos tünet megerő-
sít abban a föltevésben, hogy tetanusban halt 
meg, amit igazolni kívánunk egy második 
szakvéleményben, amely néhány nap múlva 
elkészül." 

— Mit szólsz hozzá? — kérdezte a szená-
tor kaján mosollyal, mikor Pietrucci bevé-
gezte az olvasást. — Hát nem szemtelen ez 
az úr? Téged megdöbbent, ugy-e? S ha meg-
gondolom, hogy mi két héten át reggeltől es-
tig görnyedtünk a szakértői véleményünk 
fölött! Ő viszont, ezzel a négy oldalacskával... 
De hát neked mi bajod? Megkövültél? Mért 
nem szólsz egy szót sem? Embereid meg ma-
gad, beszélj! 

Míg Guicciarelli szenátor ily fölényes biz-
tonsággal előlegezte a választ, hogy gyanú-
san tétovázó asszisztenséből kicsalja, dr. Piet-
rucci csak hallgatott s megrémült a maga 
hallgatásától s egyúttal attól is, hogy beszél-
nie kell. Annyi bizonyos, hogy mint a mes-
tere gyanította is, ő nem hiszi és sohasem 
hitte, hogy Susanna bűnös és hogy a mérge-
zés igaz. Legföljebb, mint rendesen, gyönge-
ségből és félelmében belenyugodott, hogy 
Guicciarelli utasításai szerint összeállítja a 
szakértői véleményt, ellenvetés nélkül s azzal 
nyugtatta meg magát, hogy elvégre is nem 
az asszisztens felelős, hanem az, aki az utasí-
tást adja és hogy a mester jobban ért a do-
loghoz, mint a tanítvány. Csakhogy ezzel a 
szofizmával nem nyugtatta meg a lelkiisme-
retét; szüntelenül a tévedésen, annak követ-
kezményein s az áldozaton járt az esze; és 
százszor is föltette magában, hogy nyiltan 
fog beszélni az első kínálkozó alkalommal. 
De ez az alkalom sohasem jött meg vagy ő 



nem tudta megragadni, minthogy már há-
romszor is azon a ponton volt, hogy no, most 
beszélni fog, de bizony egyszer sem nyitotta 
ki a száját. És lám, most hirtelen újabb al-
kalom kínálkozott, mégpedig kényszerítőbb, 
mint eddig akármelyik. Most beszélnie kel-
lett; különben cinkosává lesz és felelősséget 
vállal a tévedésben, amelyhez eddig csak a 
tollát adta oda. De reszketett elfogultságá-
ban, részben azért, mert a döntő pillanat 
ilyen hirtelen szakadt rá, részben pedig 
azért, mert a mestere iránt benne gyökeredző 
hódolatot most még öröme és hálája is tetézte. 
És annyira örült, hogy mestere szót emelt ér-
dekében a miniszternél, hogy nem tudta rá-
szánni magát, hogy egy túlságosan keserű 
igazsággal fizessen érte. Minthogy nem mert 
Guicciarellinek igazat adni, de meghazud-
tolni sem merte, valamit pedig mégis csak 
mondania kellett, igyekezett időt nyerni s 
másfelé terelte a beszélgetést, 

— Hát a másik irat? Szeretném azt is el-
olvasni . . . 

— Megvan, megvan — vágott szavába tü-
relmetlenül a szenátor. — Csakhogy nem ne-
künk való, hanem a doktor uraknak, a klini-
kai uraknak. Csupa lárifári. Minket csak ez 
a vélemény érdekel; ez pedig bizisten a leg-
hitványabb fércmunka, amit valaha toxiko-
lógus írt. Nem ez a te véleményed is? 

— Nem éppen valami komoly dolog — 
bökte ki Pietrucci készségesen. De nem akart 
egészen meghátrálni és hirtelen hozzátette: 
— Mégis megvallom, van ebben az írásban 
egy pont, amely kissé nyugtalanít. Az, ahol 
Roméi professzor azt mondja, hogy a fizioló-
giai próba.. . 



— Roméi szamár — vágott közbe indulato-
san, szinte kiabálva a szenátor, akinek se-
hogysem volt ínyére ennek a pontnak a fe-
szegetése. — A fiziológiai próba nem sikerült 
neked és nem is sikerülhetett, minthogy a 
pikrotoxin már pikrotinná változott... Igen, 
pikrotinná. Nem tudod, mi a pikrotin? Olyan 
anyag, amelyben megvan a pikrotoxinnak 
minden fizikai és kémiai tulajdonsága, csak 
éppen nem mérges. A pikrotoxin, ha néhány 
napig valamely rothadó, szerves anyagban 
van, pikrotinná változik s elveszti mérgező 
erejét. Ezt nemrégiben fedezte fel Klein mar-
burgi professzor. 

— Akkor hát az, amit mi találtunk, nem 
pikrotoxin volt, hanem pikrotin — mondta 
rá Pietrucci. 

— Pikrotinná változott pikrotoxin volt. 
— De mi bizonyítja, hogy a pikrotin, ame-

lyet mi találtunk, csakugyan pikrotoxinból 
származott? — vágta rá nyomban Pietrucci. 
— Ez olyan föltevés . . . 

— . . . amelyet Cavalieri halála bebizonyí-
tott . . . 

— De ellenfeleink azt mondják, hogy Ca-
valieri tetanusban halt meg — vágott vissza 
mégegyszer Pietrucci. 

Pietrucci, akit nem vakított el a hiúság, 
nyomban észrevette ennek a bizonyítéknak a 
hamisságát. De Guicciarelli szenátor be akarta 
bizonyítani a szofizmát Pietruccinak is, ma-
gának is. 

— De mi jut eszedbe? Szó sem lehet róla! 
Állítsuk föl helyesen a kérdést. Mi elvégez-
zük az analízist és Cavalieri belső részeiben 
pikrotint találunk. Megengedem, hogy abban 
a pillanatban, amikor megtaláltuk, pikrotin 



volt s ennélfogva iskolás szigorúsággal nem 
volt jogunk azt állítani, hogy pikrotoxint ta-
láltunk. De hát az Igazságszolgáltatás talán 
azt akarja tudni, hogy ma mi van Cavalieri 
hullájában? Nem, azt akarja tudni, hogy mi 
jutott a beleibe abban a pillanatban, mikor a 
betegség kezdődött. A toxikológusnak tehát 
így kell föltennie a kérdést: vájjon a pikro-
tin, amelyet talált, lehet-e egy eredeti pikro-
toxinnak az átalakulása? És ugyan ki von-
hatja ezt kétségbe, mikor tudjuk, hogyan 
halt meg Cavalieri? Roméi pedig ne kicsi-
nyeskedjék itt az áldozat görcseivel, hogy 
epileptikusak, tetanikusak, vagy bánom is én 
diabolikusak voltak-e. Talán látta őket a tu-
lajdon szemeivel? Nem asszonynépség elbe-
szélése alapján mond-e ő is véleményt? És 
hogyan akarja ezeket megkülönböztetni egy-
mástól? A görcsök mind hasonlítanak egy-
másra s még sincs közöttük két egyforma; 
fontos és elegendő az, hogy voltak görcsök; 
a többi szerintem nem számít: csupa szőrszál-
hasogatás, aprólékoskodás, dialektikai buk-
fenc, vagyis lárifári. Vaiion a pikrotoxin-e 
az a méreg, amely kiváltképpen görcsöket 
okoz, mint Roméi mondja, vagy nem? Igaz-e, 
hogy a pikrotoxin néhány nap alatt pikro-
tinná változik, ha rothadó anyagban van? És 
ha én egy hónappal később megtalálom a 
pikrotint egy ifjú, erős, egészségtől duzzadó 
embernek a maradványaiban, aki egyik nap-
ról a másikra meghalt, olymódon, amint tu-
dod, hát akkor nincs jogom arra következ-
tetni, hogy ezt az embert pikrotoxinnal mér-
gezték meg? Hát szem elől tévesszem a 
döntő, a súlyos, a beszédes tényeket és a má-
sodlagos apró tényekre ügyeljek, amelyek 



minden embernél változnak? Ha így gondol-
kodnám, nem volnék én, hanem valóságos 
második Roméi volnék. Ebből pedig isten-
úgyse egy is elég! 

A papnak oly kitűnően sikerült a hazug 
kinyilatkoztatása, hogy belesodródott annak 
láncolatába, magával ragadta okoskodásának 
a lendülete és szinte maga is elhitte abban a 
pillanatban, hogy igaza van. Pietruccit pedig, 
ha nem is győzte meg, sajnos, legyőzte; mert 
e nagyszerű hévvel előadott szofisztikus ér-
velés mögött megérezte a mester büszkeségét, 
makacsságát és tekintélyét, amelyeket egy 
szegény asszisztens nem dönthetett meg; te-
hát csüggedés vett rajta erőt. Igaza volt, de 
hát föltételezhette-e, hogy a szenátor bevallja 
előtte tévedéséti Vállat vont tehát és moso-
lyogva csak ennyit mondott: 

— Csak az a baj, hogy Roméi a pikrotint 
sem ismeri el. 

— Miféle jogon? — vágott szavába nyom-
ban Guicciarelli. — Ellenőrizte a mi vizsgála-
tunkat? Szó sincs róla: egy darab papiroson 
érvelt és ábrándozott. És érvelés és ábrándo-
zás közben végre arra a föltevésre jutott, 
hogy mi pikrotoxinnak néztük a ptomainokat! 
Köszönjük a bókot. Csakhogy a mesterségün-
ket egy kicsit magunk is értjük, úgv-e? 

Ezen a ponton Pietrucci megértette, hogy 
vagy most kifejti az álláspontját, vagy soha 
többé nem oszlathatja el a félreértést és hát 
meg akarta mondani az igazságot. De nem 
tudta. Mintha ólomból lett volna az állkapcsa, 
megbénult volna a torka, megállt volna a 
szíve verése: minden tagja reszketett; félt és 
hallgatott. Guicciarelli, aki tudta, hová akar 
kilyukadni, várt egy pillanatig és mikor ész-



revette, hogy az asszisztense meg se mukkan, 
elszántan folytatta az útját s eszeágában sem 
volt kételkedni benne, hogy a másik szívesen 
és fürge léptekkel követi. 

— Ne félj, nem Roméi fogja bemondani a 
sakk-mattot. Ha Roméi komolyan ragaszko-
dik ezekhez az ostobaságokhoz, hát akkor ta-
lálkozunk Filippinél... De szükségem volna 
a segítségedre... Sajnos, az ellenfeleinknek 
nincsenek lelkiismereti kétségeik és sok a 
pénzük; tehát résen kell lennünk és elő kell 
készítenünk az ütegeinket. A szakértői véle-
ményben még csak nem is céloztam a pikro-
toxinnak és a pikrotinnak erre a kettőségére, 
mert úgy gondoltam, hogy ez nem a bírák, 
meg — Isten őrizz! — az újságírók fogára 
való. De minthogy most már a nyilvánosság 
előtt akarják megvitatni a szerves anyag tit-
kait i s . . . Itt van Klein professzor tanul-
mánya; jónak jó, de ki kell még fejteni. Végy 
tíz liter vért; oszd szét tíz edénybe, mind-
egyikbe egy litert; tégy minden literbe azonos 
mennyiségű pikrotoxint, aztán vizsgáld, mi 
történik: az első edényben öt, a másodikban 
tíz, a harmadikban tizenöt nap múlva és így 
tovább, öt naponkint... 

— Ez a vizsgálat véleményem szerint igen 
fontos . . . Brieger fölfedezése után — dör-
mögte Pietrucci, csak hogy mondjon valamit, 

—• Végtelenül fontos! Eredeti, mély és ki-
tűnően beválik — vágta rá nyomban a sze-
nátor. — Abban is bizonyos vagyok, hogy 
ennek a jelenségnek más mérgeknél is elő 
kell fordulnia. Itt a bomlásban lévő anyag 
számtalan nagy rejtelmének egyike előtt ál-
lunk, amelyek még Galileijükre várnak. Ha 
olyan fiatal volnék, mint te! Micsoda könyvet 



írnék erről! A rothadás tudományát és filozó-
fiáját. Ez lenne az új Biblia... Komolyan be-
szélek, komolyan beszélek — sietett hozzá-
tenni, mert asszisztensének arcából azt ol-
vasta, hogy ez a furcsa kitérés bizonyos 
magyarázatra szorul. — Talán nem igaz, 
hogy a rothadás az élet laboratóriuma? Hogy 
minden bomlás révén születik, hal meg és 
születik újra? Nyilvánvaló tehát, hogy a rot-
hadás törvényei a kulcsa nem csupán az egye-
temes biológiának, hanem az úgynevezett 
jónak és rossznak is, ha ugyan elismered, 
hogy minden élet, még az erkölcs i s . . . A 
papok gonoszul elhomályosították ezt is, mint 
minden egyéb kérdést azzal, hogy kitalálták 
az eredendő bűnt meg a poklot. Csakhogy a 
tudomány számára nincs sem jó, sem rossz, 
csak konvencionális szokások, törvények, 
elvek vannak, szóval morális rendszerek, 
amelyek születnek, növekednek, megvénhed-
nek és meghalnak, mint a szerves testek. Az 
emberi természet romlottságai és elkorcsosu-
lásai azok a homályos hatószerek, amelyek 
felbomlasztják a megvénhedett erkölcsi sza-
bályokat, hogy újrateremtsék őket: igazam 
van-e? 

— Micsoda ragyogó gondolat! Mért nem 
fejti ki szenátor uram? Pompás visszavágás 
volna Brunetierenek — kiáltott fel őszintén 
és gyanútlanul Pietrucci, mert káprázatba ej-
tették ezek az elkalandozások. 

— Én már nagyon öreg vagyok ehhez — 
sóhajtott szerényen a szenátor, miközben ösz-
szegömbörödött a karosszékében, mintha még 
kisebbre akart volna zsugorodni. — Ezek a 
feladatok az ifjak számára valók. A ti dol-
gotok . . . a te dolgod... Te nem laboratóriumi 



napszámos vagy; van benned tehetség, kép-
zelő erő és kitartás. Ha dolgoznál, becsületet 
szereznél magadnak és az iskolának. És mint-
hogy szocialista is vagy . . . 

— Nem, nem vagyok, szenátor uram — 
dadogta Pietrucci; elpirult és kissé szégyellte 
magát. 

Guicciarellinek igaza volt. Az asszisztens 
híve volt az új tanításnak, talán inkább éhsé-
gében és elkeseredésében, mint érett meggyő-
ződésből, de minthogy tudta, hogy a mester 
idegenkedik az eszmétől és képviselőitől, szé-
gyellte magát előtte és igyekezett titkolni 
előtte, mert félt, hogy megbántja és rosszalá-
sát vonja magára. Csakhogy ez a nap nem 
volt olyan, mint a többi, mert ezen a napon az 
is érdem volt, ha valaki Marx táborába tar-
tozik. 

— De igen, az vagy — vágott vissza rög-
tön Guicciarelli — és csak dicsérlek érte. Az 
ifjaknak egy kicsit forradalmároknak kell 
lenniök; mert arra később is lesz idejük, hogy 
vaskalaposokká váljanak. Ha olyan fiatal 
volnék, mint te, magam is veled tartanék. 
Nos tehát, mivel szocialista vagy, bizonyo-
san érdekelni fog ez a tárgy, amely fenekes-
tül felforgatja majd a papok ódon kártya-
várát. Azonban meg kell tanulnod minden 
erődet erre a tárgyra összpontosítanod, mert 
a tudomány csatáiban is a legbiztosabb mód-
szer a Moltke tábornagy módszere. Egyelőre 
kezdd el a pikrotoxinon és a pikrotinon; írj 
egy szép értekezést; majd én bemutatom az 
Akadémiának... 

A gyöngék, ha egvúttal jók is, még ke-
vésbbé tudnak ellentállni a szelídségnek, mint 



a szigorúságnak; Pietruccit levette lábáról ez 
az ígéret, mivel nem igen szokta hallani azt, 
ami minden emberi fülnek a legédesebb mu-
zsika: a dicséretet; elvesztette a fejét; egy 
pillanatra elfeledkezett a szakértői vélemény-
ről és a tévedésről; az öröm révületében ko-
molyan úgy gondolta, hogy a mester e kuta-
tásokkal nem az igazság ellen irányuló sötét 
összeesküvéshez veszi társul maga mellé, ha-
nem az ismeretlennek dicsőséges kinyomozá-
sához; tanácsokat kért, egy-egy javaslatot 
tett s beszédközben kissé tettetett, de ne-
mes tűz lobbant fel benne. Viszont a mester 
nem fukarkodott a szavakkal, tanácsokkal s 
az újabb dicséretekkel. De nem tévesztette 
szeme elől a célt: mikor megegyeztek a kísér-
letek dolgában és úgy látszott, hogy már-már 
kifogytak a tárgyakból, egyszerre csak meg-
szólalt a szenátor, mintha éppen most támadt 
volna az ötlete: 

— Igaz i s . . . Nem volna jó, ha megmagya-
ráznád a közönségnek a pikrotoxinnak meg 
a pikrotinnak ezt a viszonyát, valami afféle 
oktató cikkben, amit mindenki igen szívesen 
olvas? Sajnos, ezt a kérdést is kihurcolják a 
piacra. Ki tudná jobban megnagyarázni ná-
lad? Célozhatnál arra a nagyszabású kísérle-
tezésre, amit most kezdünk a laboratóriu-
munkban . . . 

Erre a váratlan kérésre Pietrucci úgy 
érezte, hogy hirtelen megáll az engedékeny-
ség lejtőjén s mintha valami ismeretlen kéz-
től kormányzott titokzatos zabla visszarán-
tota volna, hogy nemet mondjon, ne egyez-
zék bele. De az örömnek és a hálának lendü-
lete oly elemi erejű volt, hogy a szavak, 
mintegy kezdősebességüknél fogva, éppen 



ellenkező értelemben buggyantak ki belőle, 
mint amerre a titokzatos gyeplő rántotta. 

— Szívesen, szenátor uram, szívesen. Rög-
tön megbeszélem a nagybátyámmal... 

— Csak beszélj vele, beszélj vele. És mondd 
meg neki azt is, hogy igen örülnék, ha végre 
személyesen megismerhetném. Annyi eszten-
deje már, hogy a cikkeit olvasom és folyton 
hallok felőle. Ha megtisztelne látogatásával 
itt a laboratóriumban, kifejteném előtte ter-
vemet a rothadás tudományának katedrájára 
vonatkozólag. A harmadik Olaszországnak, 
ha tudatában van küldetésének, kötelessége 
felállítania Rómában Szent Péter Katedrájá-
val szemben a Saprológia Katedráját... 



Félórával később Pietrucci a szenátor szo-
bája mellett levő szobában lapozgatta Klein 
professzor értekezését, de nem olvasott: két-
ségbe volt esve. Beleesett a csapdába, meg-
ígérte, hogy megvédelmezi a szakértői véle-
ményt s végül kötelezte magát, hogy az új-
ságban fogja megvédelmezni — s amikor 
erre gondolt, úgy érezte, hogy minden meg-
bomlik benne, a feje búbjától a lába ujja he-
gyéig, a rémület és az aggodalom vonaglásá-
ban, mint az elítélt, akinek mindjárt nyakába 
akasztják a hurkot. Már megint ez a gyönge-
ség, hogy az ördög vigye el! Pietrucci néha-
napján találkozott Accoltival, Susanna roko-
nával, az Alamanniak barátjával, aki az asz-
szonyt védte, a Mezzogiorno szerkesztőségé-
ben, mert mind a ketten írtak a lapba. Itt 
gyakran hallotta tőle, a bűnügy elején, hogy 
unokahúga ártatlan, de ugyanakkor hallotta 
azt is, amint kissé kockázatos föltevésekkel 
igyekezett megmagyarázni, hogyan ihatta 
meg a férj a pikrotoxint; tehát eleinte Accolti 
is csalhatatlannak hitte a Tudományt. Végül 
egy napon engedett lelkiismeretfurdalásának, 
az igazságnak, az igazságosságnak, a mestere 
iránt érzet néma haragjának és akaratának 
egy hirtelen fellobbanásában elárulta neki, 
hogy a szakértői vélemény téves. Szóval 
Pietrucci kezébe adta Accoltinak a titok kul-
csát; de attól a naptól fogva lázban élt, mert 
Ferrero: A két igazság 5 



rettegett, hogy Guicciarelli szenátor fölfedezi 
„árulását"; egyik nap kétségbeesett, hogy 
gyöngeségében a jó szivére hallgatott és meg-
esküdött, hogy többé látni sem akarja Accol-
tit, másnap aztán titokban megint fölkereste 
a lakásán és a bűnügyről beszélgetett vele, 
hogy kissé könnyítsen lelkiismeretén. Néhány 
hete Accolti házában megismerkedett Olivi-
ero Alamannival és felolvasta Roméi szak-
értői véleményét, amelyet a szenátor, hie-
delme szerint, csak most fedett fel előtte; 
Oliviero és Accolti hálás és lekötelezett szí-
vességgel bánt vele, ami kissé megenyhítette 
lelkét az aggodalmak és a rettegés gyötrelmei 
után; de mindaketten tudták, hogy ő ír Piet 
álnéven az újságba. Mit szólnának hozzá, ha 
védelmébe venné a tévedést, amelyet éppen ő 
fedett föl előttük? 

Csakhogy a titokzatos Commendatore némi-
képen túlozott, mikor azt jelentette Alamanni 
szenátornak, hogy az Igazságszolgáltatás 
immár meggyőződött a tévedésről és máról-
holnapra fölmenti Susanna Cavalierit; mivel 
a firenzei Vádtanács, éppen ama bizonyos 
hétfői napon, január 21-én, az igen és nem 
között egy középutat választott és megbízott 
egy pisai professzort, hogy újabb szakértői 
véleményt terjesszen elő, hogy végleg meg-
bizonyosodjanak, melyiknek van igaza. Mint-
hogy az egyik bíró a fejébe vette, hogy Su-
sanna bűnös, a másik meg volt győződve ár-
tatlanságáról, a harmadik pedig ingadozott, 
a Vádtanács nem merte világgá kürtölni, 
hogy Guicciarelli szenátor tévedett; de vilá-
gosan jelezte, hogy erősen kételkedik a véle-
ményében, azzal a félig igennel félig nemmel, 
amellyel a határozatlanság rendes mentő esz-



közébe, a döntés elhalasztásába kapaszkodott. 
A hír január 23-án, szerdán lett ismeretessé 
Rómában, a reggeli lapok révén és ezekből 
értesült róla még az ágyban, valamivel hét 
óra után Emilia Cavalieri asszony, Susanna 
anyósa is. Ámbár az ügyvéd már néhány 
nappal előbb figyelmeztette, hogy a Vádta-
nács rosszindulattal van a Főmagánvád iránt, 
donna Emiliának egy pillanatra mégis el-
akadt a lélegzete s a szava; aztán dühösen 
megrántotta a csengettyű zsinórját és elkiál-
totta magát: 

— Martina, Martina. 
És mikor Martina, ez a sovány, szikár, 

csúf, aprófejű, sápadt arcú, dereshajú, ötven-
éves nőszemély beszaladt, kissé meglepetten 
asszonyának dühétől, az meglobogtatta a ki-
nyitott újságot és rákiáltott: 

— Olvasd Martina, olvasd! Megmondtam 
én-az ügyvédnek... Tudod, mi jutott eszébe 
most megint a bíróságnak? Hogy a szegény 
Alberto nem méregtől halt meg! Értetted? 
Káprázott a szemed, mikor láttad, hogy Su-
sanna betölti neki a mérget. 

— Az "Úristen vegye el a szemem világát, 
ha nem igaz, hogy a tulajdon két szememmel 
láttam... — kezdte Martina bizonyos ünne-
pélyességgel. De donna Emilia, aki nem sze-
rette a haszontalan fecsegést, türelmetlenül 
félbeszakította: 

— Kinek mondod ezt? Azt hiszed, nem 
tudom? Félnyolc: Martina, ideje fölkelnem... 

— Ilyen korán, asszonyom? Ne felejtse el: 
a doktor... 

— A doktor hülye. Azt hiszi, nekem nincs 
semmi dolgom? Hát ki gondol a perrel, ha 
én nem gondolok? Fölfogadtam Olaszország 



legkitűnőbb ügyvédjét, de azért a peremről 
az újságokból kell értesülnöm. Még azt sem 
kegyeskedett közölni velem, hogy mit határo-
zott a Vádtanács. Annyi igaz: szégyellheti 
magát miatta. De mondd csak inkább: mi van 
Gaetanóval? Leitattad? Kivettél belőle vala-
mit? 

Martina gyanakodva körülnézett, aztán le-
li alkított hangon megszólalt: 

— Igen, megitattam és tudja mit mesélt? 
Azt, hogy gazdag emberré lehetne, ha haj-
landó volna bizonyos dolgokat vallani a sze-
gény Alberto úr felől . . . Hogy miket, azt nem 
mondta meg. Állítólag éppen ezért adta ki 
Mariettának az útját, ha igaz, hogy kiadta. Azt 
mondja, hogy néhány ezer lírát kínált neki.. . 

— Néhány ezer lírát? — kérdezte felhábo-
rodottan és aggodalmasan donna Emilia. 

— Ne higgyen neki, asszonyom. Hazudik, 
mint rendesen. Folyton milliókkal dobálódzik. 
Levágatom a fejemet, ha száz lírát kínáltak 
ennek a toprongyosnak. Azt hiszi, megérde-
mel többet? 

De donna Emilia eleresztette a füle mellett 
ezt a megjegyzést és visszapattant a maga 
gondolatára: 

— Szóval pénzt kínáltak neki, még pedig 
nem is a magukébői, hanem a Susanna és 
barátai pénzéből. Hát igazam volt vagy nem? 
Csak ép ez az ügyvéd nem értett meg semmit, 
semmit, semmit. És ez Olaszország legelső 
ügyvédje! Ó az a tenger pénz, amit kidobtam! 
Gyerünk, mozogj! Fölkelek! Tüstént el kell 
mennem az ügyvédhez; ha nem csípem el 
meglepetésszerűen tíz óra előtt, ki tudja, mi-
kor sikerül megtalálnom! Aztán elmegyek 
Guicciarelli szenátorhoz. Bizonyosan toporzé-



kol dühében. Hogyne, így szemtelenkedni a 
világ legelső tudósával! 

Emilia Cavalierei őnagyságát, aki egy tu-
dományáról, buzgóságáról és zordon szegény-
ségéről híres rabbinusnak a leánya volt s egy 
örökség meg egy megtollasodott, mozgékony 
és eszes kereskedővel kötött házassága révén 
nagy vagyonra tett szert — nem rontotta meg 
a jólét. Továbbra is valóságos tükre volt 
azoknak a régi szabású házias erényeknek, 
amelyek akkoriban kezdtek már ritkaság-
számba menni, de éppen azért felhívták a 
figyelmet arra, akiben még megvoltak: tisztes-
séges volt, hűséges, egyszerű, beérte egy férfi-
val, ragaszkodott a hagyományokhoz, nem 
volt sem fukar sem tékozló, szívesen adako-
zott, de fogához vert minden garast. Soha 
életében senkinek nem engedte meg, hogy 
csak egy mákszemnyit is udvaroljon neki; a 
házában negyven éve mindenkinek példa-
képe volt, szakadatlanul siirgött-forgott, mun-
kálkodott (a szolgák motollának nevezték), 
hogy minden dolog idejében és rendjén meg-
legyen és hogy férjének, amíg élt, ne legyen 
oka panaszra, és hogy a három fia semmiben 
ne szenvedjen hiányt és semmiféle kereskedő 
ne éljen vissza a család vagyonával; és hogy 
a család barátai ne érezzék, hogy megfeled-
keztek róluk vagy elhanyagolják őket; és 
hogy mindenki, aki tanácsért vagy segítsé-
gért hozzáfordult, vagy akiknek véleménye 
szerint szükségük volt rá, kérésükre vagy al-
kalomadtán követődzésükre megkapják a 
tanácsot és a segítséget. Minthogy Cavalieriné 
azon asszonyok közé tartozott, akik valahogy 
minden ember anyjának érzik magukat s 
akik mindig szükségét érzik, hogy valakinek 



a boldogságáról gondoskodjanak: a férjük, a 
fiaik, az unokáik, a barátaik, az ismerőseik, 
a szolgáik, a véletlenül útjukba akadó szeren-
csétlenek, a nyomorúságosak nagy családja 
hol egyik, hol másik ágának boldogságáról. 
Nem volt ostoba, volt benne bizonyos tanult-
ság, ösztönszerűen rávágott egy-egy dologra 
vagy gondolatra, mint macska az egérre, de 
gyakran egérnek nézett akármilyen sötétes 
tárgyat, ami mozgott; határozott ítéletet mon-
dott emberekről és dolgokról, még akkor is, 
ha alig ismerte őket; mindig tanácsot adott 
olyan ügyben is, amelyben okosabb lett volna 
inkább tanácsot kérnie és rendeleteket oszto-
gatott olyankor, mikor illendőbb lett volna 
engedelmeskednie valami okosabb embernek; 
ha kérdezett valamit, nem volt szüksége rá, 
hogy megvárja a feleletet, mert ezt maga adta 
a szájába annak, akitől valamit kérdezett; és 
idegesen vállat vont, ha a kérdezett megma-
kacsolta magát és másképpen felelt. Ámbár 
mindig megátalkodott szofista módjára okos-
kodott, amivel szemben a legtöbb ember tehe-
tetlennek érezte magát s amivel nem ritkán 
fölébíik kerekedett a gyengefejűeknek, az 
érzelmek ösztönzésének mindig engedett; de 
akármilyen volt is az ítélete, amit hosszas 
fontolgatás nélkül kimondott, nem másította 
meg, míg csak a szeretetnek vagy a gyűlölet-
nek a szele ellenkezőre nem fordult; sőt minél 
kiadósabban meghazudtolták a tények, annál 
jobban megcsökönvösödött benne. Szenvedé-
lyesen, vakon szeretett és gyűlölt; bőkezűen 
segítette embertársait, de mindig a maga 
feje szerint, ami sajnos gyakran nem egyezett 
meg azoknak a kívánságával és szükségével, 
akikkel jót tett, mégpedig oly módon, amely a 



legjobbnak látszott és leginkább kapóra jött, 
a maga, nem pedig amazok szempontjából; a 
jótéteményért nem kért bálát, sőt ő maga volt 
hálás azoknak, akikkel jót tett és boldog volt, 
ha még több jót tehetett velük, de egy föltétel-
lel: ha belenyugszanak, hogy mukkanás nél-
kül, az ő szája íze szerint engedik boldogítani 
magukat. A boldogulásuknak pedig csak 
egyetlen útja-módja volt: ha nem a maguk, 
hanem az ő fejével gondolkoznak és utánoz-
zák erényeit. 

Ezzel a készségével, hogy kéretlenül is 
szolgáljon mindenkinek, ezzel a mohó vágyá-
val, hogy a maga képe és hasonlatossága sze-
rint boldogítsa a többi embereket, agyongyö-
törte három gyermekét. De míg két leánya 
szerencsésen megszabadult ettől a zsarnoki 
szeretettől, úgyhogy férjhez mentek, az egyik 
Milanóba, a másik Londonba, addig a fia, 
Alberto, aki összeférhetetlen, tékozló, lusta 
ember volt, nyíltan föllázadt akaratos, taka-
rékos, munkás anyja ellen. Gyűlölt minden 
komoly tanulást; két ízben is börtönbe jutott 
volna a barátain és szolgáin elkövetett erő-
szakoskodások miatt, ha a vagyona révén 
meg nem menekül; huszonnégyéves korára, 
amikor meghalt, már néhány százezer lírának 
nyakára hágott. Mennyi könnyébe került az 
anyjának! Hiszen mégis csak a fia volt, tehát 
tulajdona: ezért szerette és bár elismerte 
hibáit, bár négyszemközt még házasember 
korában is úgy gyötörte szüntelenül, mint va-
lami kis kölyköt, a szívében és mások előtt 
védelmezte és mentegette, és „kissé különös" 
jelleméért azt az orvost okolta, aki gyerek-
korában rosszul kezelte a tífuszát; tékozlásá-
ért pedig barátainak a rossz példáját. A csa-



Iádnak e dauphin-jáért valaki mindig felelős 
volt az anya boldogtalan és legyőzhetetlen 
szeretete előtt; tehát a házasságáért Susanna. 
Valamennyi szomorúság között, amit a fia 
okozott neki, ez a szerencsétlen házasság volt 
a legborzasztóbb. Alberto, az ő egyetlen fia, 
nevének és vagyonának örököse, feleségül 
veszi egy csődbe jutott embernek s egy 
olyan nőnek a lányát, aki életének utolsó 
éveiben állítólag szerelmi viszonyaiból élt! 
Azt a lányt, aki sem pénzt, sem nevet nem 
kapott hozományul s aki még hozzá katolikus 
volt! De minthogy nem tudta kiverni fejéből 
ezt a bolondságot, nem bocsátotta meg Susan-
nának azt az ostobaságot, amit szerinte a fia 
elkövetett, mikor feleségül vette. Ez a harag 
idővel még fokozódott. Az ifjú házaspár a 
Cavalieri-házba költözött, amely most már 
Alberto háza volt, mivel atyja, aki 1889-ben 
meghalt, rá hagyta a Via Nazionalén lévő 
palotát és a berendezését: pompás és pazar 
bútorzat volt ez, részben antik, részben mo-
dern, de az egész tömör, erős, amelyen nem-
zedékek dolgoztak, amely azonban nem felelt 
meg Alberto és az ifjúság ízlésének. A fiú fel 
akarta frissíteni a számára és felesége szá-
mára kijelölt szobákat; új embereket akart 
látni, fogadni akarta a barátait, szórakozni 
akart. Azonban az anyja, aki nem akart 
semmi újat, a házat és a bútorzatot pedig a 
maga birodalmának és föltétlen birtokának 
tekintette, ellene szegült; ebből aztán civako-
dások, szemrehányasok támadtak, amiért 
mind Susanna viselte a felelősséget, ámbár 
az egész kellemetlen forrongásnak Alberto 
volt az oka. S még rosszabb volt, mikor (alig 
néhány hónap múltán) a fiú féltékenykedni 



kezdett a feleségére. Tehát már jó ideje hara-
gudott és gyanakodott a menyére, mikor a 
fia megbetegedett a toszkánai nyaralójukban, 
ahová a húsvéti ünnepekre kimentek. Donna 
Emiliát fölzaklatták fia görcsei s a háziorvos 
meghökkenése, aki nem tudott eligazodni az 
eseten; nem nyugtatta meg a szomszéd város 
legelső orvosának véleménye sem, mivel úgy 
vette észre, hogy nagyon is könnyedén fogja 
fel a dolgot; s éppen mikor konziliumra hí-
vatta az orvostudománynak egyik nagyhírű 
kitűnőségét, jelentette neki Martina a rémü-
lettől magánkívül, hogy amint váratlanul be-
lépett a betegszobába, látta, amint az egyik 
sarokban Susanna valami fehér port öntött 
egy csészébe. Donna Emiliát ez ugyan nem 
győzte meg, hanem azért kissé megdöbben-
tette és bizalmasan nyomban elmondta a ke-
zelőorvosnak. A doktor, aki nem ette kanállal 
a tudományt s akinek talán ínyére is volt va-
lami titokzatos méreg rovására írni ezt a zűr-
zavaros esetet, amelybe belebonyolódott, 
maga is kapott a gyanún és megkérdezte a 
betegtől, milyen íze volt annak az orvosság-
nak, amelyet Susanna beadott neki, „Keserű, 
nagyon keserű" — felete a beteg. De az orvos 
úgy vélte, hogy az, amit ő rendelt, legföljebb 
kesernyés lehet és fejét ingatva meghagyfa a 
páciensnek, hogy csak olyan orvosságokat és 
italokat vegyen be, amiket az anyja ad neki. 
Donna Emilia komolyan gyanakodni kezdett, 
de azért Susannát még nem merte megkér-
dezni. És ekkor történt, néhány óra múlva, 
hogy a beteg, mikor a felesége belépett a szo-
bába, egyszerre csak dühösen ránézett és rá-
kiáltott, hogy takarodjék, hogy ő most meg-
hal, mert megmérgezte. Éjjel aztán meg is 



halt, mielőtt még a híres orvos megérkezett 
volna és akkor donna Emiliának minden két-
sége eloszlott, mint ahogy a madárcsapat 
szétrebben a lövésre. 

Annyi bizonyos, hogy ha az emberek rend-
szerint inkább testi szerveikkel, mint az 
eszükkel gondolkoznak, donna Emiliának iga-
zán nem volt szüksége a fejére a gondolkozás-
hoz, minthogy elegendők voltak erre egyéb 
szervei. Nem azért gyűlölte Susannát, mert 
bűnösnek tartotta; megfellebbezhetetlenül 
pálcát tört fölötte, mivel gyűlölte; és gyűlölte, 
de nem a bántalom megtorlásaként, hanem a 
jóság és szeretet visszájaként, vagyis a leg-
fantasztikusabb és legőrültebb gyűlölettel. 
Csakugyan nem is állt meg ennél az első vád-
nál: a méregkeverésről átugrott a házasság-
törésre és azzal vádolta az asszonyt, hogy 
Olivierónak szeretője, az Alamanniakat pe-
dig, hogy pártfogásukba vették; részben 
azért, mivel gondolata és gyanúja mindjárt 
Olivieróra esett, mihelyt Alberto féltékeny-
kedni kezdett; részben, mivel Susannának 
egyik dobozában, amely a rendőrség figyel-
mét elkerülte, megtalálta a fiatalembernek a 
fényképét; részben, mivel egy régi nehezte-
lése miatt sehogysem tudta szívlelni az Ala-
manni családot, tudniillik gyanakodott, hogy 
Alamanni becsapta a férjét valami közös 
üzletükben, amelyben a férje otthagyta a 
vagyona javát, Alamanni pedig, legalább 
donna Emilia így mondta, kövérre hízott; vé-
gül részben ama bizonyos Gaetano sokat sej-
tető bizalmas közlései miatt, akire Martinával 
folytatott beszélgetésében célzott. Gaetano a 
szakács volt és bár udvarolt Mariettának, 
Susanna hűséges szobalányának, az ügyvéd 



tanácsára mégis megtartották a szolgálatban; 
egy idő óta, félig komolyan félig tréfásan 
furcsa dolgokat mondogatott a többi szolgák-
nak, amiket Martina besúgott az asszonyá-
nak: például, hogy ha az Igazságszolgáltatás 
nem biggyesztett volna az orrára füstös szem-
üveget, könnyűszerrel fölfedezhette volna 
Susanna szeretőjét, meg egyéb ilyen épületes 
dolgokat; hogy donna Emilia és Martina ál-
modnak, ha azzal áltatják magukat, hogy Su-
sannát elítélik, hogy e világon csak a buták 
esnek bele az Igazságszolgáltatás hálójába, 
de akinek esze, pénze és protekciója van, bi-
zonyosan kisiklik belőle! 

Ha az Igazság és az Igazságszolgáltatás 
személyesen, a tulajdon szentséges kezével 
próbálta volna kirántani ennek a fiatalem-
bernek hulláját a közvélemény rágalmainak 
posványából, amely már annyi hónapja so-
dorta szennyes árjain, az anyja dühös ha-
raggal és kövekkel, ordítva rohant volna rá-
juk. Ez az őrült Szeretet azt akarta, hogy a 
fia egy sötét bűn áldozata legyen és kétségbe-
esetten zokogott, valahányszor a Kétség kö-
zeledett hozzá, hogy megvigasztalja. Csak-
hogy Cavalieriné olyan asszony volt, akinek 
megvolt a véleménye minden tárgyban, te-
hát a bűnügyben is; és mindig volt tanácsa 
mindenki számára, tehát az ügyvéd számára 
is. Minél jobban belemelegedett őrültségébe, 
annál inkább igyekezett meggyőzni Mala-
guzzi ügyvédet, aki ő maga választott a Fő-
magánvád érdekeinek képviseletére, hogy 
Oliviero volt Susanna titokzatos szeretője és 
a bűn mindaddig homályban marad, míg föl 
nem fedezik a szerelmet, amely sugalmazta 
és elkövette; hogy az Alamanniak minden 



követ megmozgatnak, hogy félrevezessék az 
Igazságszolgáltatást; hogy meg kell oldani 
Gaetano nyelvét, úgyhogy őt is följelentik, 
mivel ő mindent tud. . . Azonban az ügyvéd 
sohasem adott neki igazat, még akkor sem, 
mikor a védelem vállalkozott Guicciarelli 
szakértői véleményének megcáfolására. 
Hiába kiabált donna Emilia, hogy résen 
kell lenni, mert ez is csak az Alamanniak-
nak egyik pokoli haditerve, hogy suba alatt 
fölmentessék Susannát. Ez volt az oka, hogy 
ezen a reggelen az ellenfelei győzelmén ér-
zett dühét némileg mérsékelte a saját ügy-
védjén aratott győzelmének öröme s annak 
a megalázásnak öröme, amellyel, úgy érezte, 
tartozik neki. „Majd adok én neki.. . Én bi-
zony az orra alá dörgölöm... Kereken meg-
mondom neki.. ." — hajtogatta ezen a reg-
gelen, kéjjel, sértődötten és elégtétellel, s 
már előre élvezte: hogy megfizet majd neki! 
Csakhogy ez az ügyvéd ördöngös egy fickó 
volt ám és nem használt semmit ellene, ha 
valakinek akár vékaszámra volt is esze; 
előbb csak hagyta, hogy kibeszélje magát az 
embere, aztán hol gúnyos nevetéssel, hol egy 
vállrándítással, hol meg éppen szidással, s 
majdnem mindig betapasztotta az ember szá-
ját valami váratlan okoskodással, amelyre 
hirtelenében semmit sem tudott felelni az 
ember, még ha villámgyorsan járt is az esze. 
Biz így volt; és donna Emilia számtalanszor 
tapasztalta már ezt a maga bőrén! De donna 
Emilia, mikor az ügyvédnek erre a pökhen-
diségére gondolt — ő így hívta —, már nem 
volt többé donna Emilia; a düh helyett va-
lami furcsa elfogultságot érzett, amelyben 
volt egy kis ellenszenv meg egy kis félelem; 



olyan elfogultságot, hogy gyakran mondo-
gatta magában, hogy inkább bevesz valami 
keserű orvosságot, mint hogy még egy be-
szélgetést folytasson ezzel az ügyvéddel; és 
néhanapján — ki hinné — megesett vele, 
hogy komolyan elgondolkodott azon, amit az 
ügyvédtől hallott. Donna Emilia ezen a na-
pon is töprenkedett és habozott; föltette ma-
gában a kérdést, vájjon illik-e így, rajta-
ütésszerűén szemébe vágni az ügyvédnek té-
vedését, vagy nem volna-e illendőbb felszó-
lítani előbb, hogy nyugodtan magyarázza ki 
magát: „természetesen, hogy zavarba ejtsem", 
erősködött magában; a Történelem azonban 
hajlandó azt hinni, hogy csak azért, mert 
nem érezte magában a bátorságot, hogy meg-
mondja az ügyvédnek a magáét, amint sze-
rette volna. 

De mikor féltízkor belépett az ügyvédi 
iroda előszobájába, ott találkozott az ügy-
véddel, aki már felöltőben és kalapban volt 
s éppen utasításokat adott a segédjének, aki 
letelepedett az ajtó mellett, hogy iratokat 
másoljon s fogadja az ügyfeleket. Az ügyvéd 
odafordult a hölgyhöz s annyi időt sem en-
gedett neki, hogy szóra nyissa a száját, ha-
nem megszólalt, hirtelen és határozottan: 

— ön az s éppen most! Rosszkor jött! Ép-
pen Guicciarelli szenátorhoz megyek, aki 
vár. Máris elkéstem. 

Malaguzzi ügyvéd tömzsi, hájas, alacsony 
emberke volt; rövid nyakán, négyszögletes 
vállain hatalmas fej, rajta fekete, göndör 
haj; olajbarna arcát rácsosra szabdalták a 
ráncok; szemei nagyok, feketék, az orra 
óriási és idomtalan, az ajka vastag, őszbe-
vegyülő csúf bajusza hetykén kipödört; rész-



ben holmi agyafúrt és kéjenc barátra, rész-
ben holmi durva és pökhendi zsoldosra em-
lékeztetett. Egyáltalán nem lepte meg a Vád-
tanács kedvező döntése, amelyet egy nappal 
előbb ismert, mint a közönség, egyáltalán 
nem fárasztotta magát — mint donna Emilia 
kitalálta — azzal, hogy közölje ezt kliensé-
vel s mivel attól tartott, hogy ez a döntés 
esetleg még kedvezőtlenebb is lehet (végle-
ges fölmentés), azonnal találkozót kért Guic-
ciarelli szenátortól, hogy megbeszélje vele az 
új szakértői véleményt. Guicciarelli azt fe-
lelte, hogy szerdán, a délelőtt folyamán néz-
zen be hozzá, úgyhogy az ügyvéd nyugod-
tan és zavartalanul fogadhatta volna donna 
Emiliát; de kellemetlen kliensei közé sorolta 
és kitalálta, hogy csordultig teli van a begye 
szemrehányásokkal, tehát föltette magában, 
hogy hamarosan szélnek ereszti, isten híré-
vel. 

— Paraszt — gondolta magában donna 
Emilia, mert sértette ez a fogadtatás; de 
minthogy mindenáron beszélni akart vele, 
türtőztette magát és hamarosan megtalálta 
az ellenhúzást: 

— Én is a szenátorhoz megyek — mondta. 
— Menjünk együtt. Elviszem a kocsimon. 

A Toxikológiai Laboratórium nem volt 
messzire a Via Palermótól, amelyben az ügy-
véd irodája volt. Donna Emilia úgy gon-
dolta, hogy a szenátornál tett látogatás után, 
amikor majd együtt visszatérnek, akár az 
ügyvéd irodájába, akár haza, majd igazán 
és komolyan kiadja a mérgét. És ámbár 
tudta, hogy alig van idő arra, hogy beszélge-
tésbe kezdjenek, úgy fúrta az oldalát a do-
log, hogy nem tudta türtőztetni magát; alig 



szálltak be a kocsiba, ingerülten és izgatot-
tan rákezdte: 

—i Hát mi történt, ügyvéd úr? Szerintem 
valóságos csapás! 

•Az ügyvéd, aki nem szerette sem a szemre-
hányásokat, sem a leckéztetést, vállat vont 
és fagyosan felelte: 

— Kedves asszonyom, ha egy szerencsét-
len áldozatnak golyót találnak a testében, 
vagy lyukat a hasán, akkor nincs szükség se 
tudományra, se szakértőkre: valaki bizonyo-
san belelőtt vagy megszúrta. A mérgek el-
lenben bújócskát játszanak az Igazságszol-
gáltatással. Mindaddig, míg nincs bebizo-
nyítva a méreg, fölösleges keresni a méreg-
kever őt. 

— Micsoda, nincs bebizonyítva?... — 
kezdte donna Emilia a kitörőfélben levii düh 
hevességével. De az ügyvéd mindjárt az első 
nekirugaszkodásában megakasztotta : 

— Egy véleményen vagyunk, egy vélemé-
nyen vagyunk — vágott a szavába hirtelen. 
— Fölösleges újra elmondania nekem. Ha 
volt valaha per, amelynek véleményem sze-
rint kellő alapja van, az ön pere az. Ezekkel 
a gyanúokokkal, ezekkel a tanúvallomások-
kal, ezzel a szakértői véleménnyel... Ezzel 
szemben a védelemnek sikerült kétséget tá-
masztania a Vádtanácsban, hogy hátha az 
ön fia te tanúsban halt meg? Ezen ön csodál-
kozik? 

— Igenis, uram; csodálkozom, mégpedig 
nagyon — vágott a szavába most donna 
Emilia ingerülten, mintha el akarná fogadni 
a kihívást. — S még jobban csodálkozom 
azon, hogy ön olyan egyszerűnek látja a dol-
got. 



— Mert ön, ahelyett hogy meghallgatná 
azt, aki jobban ért a dologhoz, mindig ok-
tatja az embert, mint valami tanár, olyan 
dologban is, amit nem tud. Asszonyom, senki 
sem tudhatja soha, hogy mit gondol a Tör-
vényszék. Vannak néha ügyek, amikre *izt 
mondaná az ember, hogy nem lehet elveszí-
teni, ha akár maga az ördög a bíró vagy az 
ellenfél. És mégis elveszti az ember. És van-
nak ügyek, amelyekért egy fabatkát nem 
adna az ember s éppen az ellenkező módon 
tréfálnak meg bennünket. Megnyerjük! 
Miért? Titok. Itt vagyunk — tette hozzá és 
megfogta az ajtó kilincsét, miközben a kocsi 
lassított. 

Ha a kliensek, akiknek egyetlen érdekük 
és szenvedélyük a per, amelybe belebonyolód-
tak, rendszerint nem tudják megérteni, hogy 
az ügyvéd számára viszont ez is csak egyike 
a hivatásával járó számtalan szokásos ügy-
nek, és éppen ezért gyakran igaztalanul, 
lanyhasággal vádolják a tulajdon ügyvédjü-
ket, ez az elkerülhetetlen félreértés még soha-
sem volt ilyen mély és a kliensre nézve ilyen 
fájdalmas. Donna Emilia, aki megsértődött, 
ha valaki kételkedett Susanna bűnösségében, 
úgy érezte, hogy egyenesen megrabolta és 
elárulta az ügyvédje, akit ő fizet s aki hihe-
tőnek és lehetségesnek tartotta s még hozzá 
ilyen lelki nyugalommal, hogy az Igazság-
szolgáltatás tagadja a mérget. Szeretett 
volna tiltakozni, cáfolni, kiáltani, könnyí-
teni magán. De belátta, hogy nem kezdhet 
vitába az ügyvéddel a szenátor ajtajának 
küszöbén; s részben ezért, részben mivel az 
ügyvéd, amint kezével fogta az ajtó fogan-
tyúját és kiszállani készült, még a szokottnál 



is nagyobb elfogultságot keltett benne, beérte 
ezzel a dühös kérdéssel: 

— Szóval a szenátorhoz megy?.. . És hát 
miért? 

— Hogy meghalljam, mit szándékozik 
tenni — felelte szelíden az ügyvéd. — Tu-
dom, hogy holnap a Mezzogiornóban meg-
jelenik Roméi jelentése. A szenátornak el 
kell szánnia magát, hogy válaszoljon rá . . . 

— Menjünk — mondta rá donna Emilia 
pillanatnyi töprenkedés után, parancsoló u 
és határozottan. 

Hétfőn délután Guicciarelli, miután asz-
szisztensét meggyőzte, maga is szentül hitte, 
hogy pikrotinná változott pikrotoxint talált; 
tanítványa közvetítésével maga is szentül 
hitt már tévedésében és hamisításában; föl-
derült, sőt úgy rémlett neki, mintha az Igaz-
ság szavát hallaná, amint fülébe suttogja: 
„Most megfogtál, a tied vagyok, veled va-
gyok; csak a butaság és a rosszakarat nem 
hajlandó elismerni, hogy igazad van." Az a 
hír, hogy a Yádtanács újból meg akarja kér-
dezni a Tudomány véleményét, ebben a lelki 
állapotban találta kedden este, mikor az ügy-
véd közölte vele. És ámbár égnek emelte ke-
zeit és Pietruccinak azt mondta, hogy ezek a 
bírák igazán szánalomra méltók (hiszen mé-
csest kértek, hogy jobban lássanak, mikor 
egy fárosz világított nekik), mégis meg volt 
elégedve. Hiszen elvégre is a Törvényszék 
nem vádolta őt tévedéssel, hanem csak any-
nyit mondott, hogy még nem lát világosan: 
ez tehát nyereség volt. Bizakodása és jó-
kedve megnövekedett ma reggel, egy félórá-
val ezelőtt, mikor Pietrucci jelentette neki, 
hogy beszélt a nagybátyjával arról a szán-
Ferrero: A két igazság 6 



dékáról, hogy írni akar Roméi szakvélemé-
nyéről és a nagybátyja azt felelte, hogy a kö-
zönség kezd már belezavarodni a dologba, 
tehát, hogy tisztázza kissé az eszméket, el-
határozta, hogy közölni fogja Romeinek 
mind a két jelentését és szívesen közölne va-
lami választ is, ha Guicciarelli szenátor 
maga állna sorompóba egy interjúval. A 
nagybácsi mondta, az unokaöccs pedig meg-
jelentette, hogy a szenátornak egyetlen szava 
tönkresilányítana minden kétséget. Igazság 
szerint ez megint egy kis kavarodás volt, 
amit Pietrucci gyöngesége idézett elő; tudni-
illik nem akarta megtartani az ígéreteit és 
nem merte megszegni a szavát, tehát hosszas 
és kétségbeesett hímezés-hámozás után sutba 
dobta a szenátor üzenetét, hogy szeretne sze-
mélyesen megismerkedni a szerkesztővel; 
kiaknázta azt a körülményt, hogy nem isme-
rik egymást és olyanféle kibúvót eszelt ki: 
hogy nagybátyjának azt mondja, hogy Guic-
ciarelli szeretne a Mezzogiornoban beszélge-
tés formájában megfelelni Romeinek; lia pe-
dig a nagybátyja beleegyezését megnyeri, 
elhiteti a szenátorral, hogy ezt a különleges 
interjú-formát éppen a nagybátyja kívánta. 
„Miért ne? Csak legyen érdekes és ne legyen 
nagyon hosszú!" — felelte a nagybácsi a 
szenátor állítólagos kérésére. „Szívesen" — 
felelte a szenátor a szerkesztőnek állítólagos 
felszólítására, mert hízott a dicséretektől, 
amiket Pietrucci a nagybátyja szájába adott. 
Guicciarelli nyomban munkához látott s épp 
azzal volt elfoglalva, hogy gyönyörködött 
önmagában a maga képzelete tükrében, mint 
Narcissus, mikor a két látogatója meglepte, 
abban a pillanatban, mikor az állát a jobb 



könyökére támasztva, kezében a tollal, az 
egyik félig teleírt lapot nézegette s arra 
gondolt, hogy egész Olaszország s mi több, 
egész Európa, az egész Világegyetem tudja, 
kicsoda Guicciarelli szenátor, míg ellenben 
Roméi.. . 

— Pompás, nagyszerű! Milyen kitűnő gon-
dolat! Mennyire örülök! — efféle áradozó és 
hangos üdvözletekkel és szíves tessékeléssel 
fogadta látogatóit s megelőzvén az ügyvédet, 
maga) kezdte a beszélgetést szinte kedélyes 
elfogulatlansággal : 

— Mondja csak, ügyvéd úr: elment az 
esze ennek a Vádtanácsnak? Még csak hagy-
ján, hogy nem bízik meg bennem! Ehhez 
joga van s meglehet, hogy igaza is van. De 
mikor azt akarja, hogy egy új szakértő iga-
zolja azt, amit én nyolc hónappal ezelőtt 
megállapítottam, ugyan-ugyan, ez egy kicsit 
sok! Ehhez nem vegyész kellene, hanem 
varázsló! Ha meggondolom, hogy már én 
sem találtam meg a pikrotoxint... 

— őn nem találta meg a pikrotoxint? — 
kérdezte donna Emilia, olyan izgatott meg-
lepetéssel, hogy a szenátor elmosolyodott és 
sietett sebtiben megfelelni neki: 

— Ne féljen, asszonyom, ne féljen. Nem 
találtam meg a pikrotoxint, hanem találtam 
valami jobbat.. . Bizonyos idő múltán 
ugyanis a pikrotoxin valami rokon anyaggá 
változik, amely ugyan amannak a fizikai és 
kémiai tulajdonságait mutatja, de máp nem 
mérges. Ezt pikrotinnak nevezzük. Én a 
pikrotoxint akkor találtam meg, mikor már 
pikrotinná változott; ez a magyarázata an-
nak, hogy miért nem sikerült a fiziológiai 
próba.. . 

c* 



— Ön tehát megejtette a fiziológiai próbát? 
Éspedig negatív eredménnyel? — kérdezte 
hirtelen az ügyvéd, alázatosan és udvariasan, 
holott a kliensével szemben rideg és goromba 
volt. 

— Természetesen. Én elvégeztem, bár igaz, 
hogy nem sikerült, éppen azért, mert a pikro-
toxint találtam meg. Ha a halak megdöglöt-
tek volna, akkor más méreg lett volna. 

Hirtelen pillanatnyi nyomasztó csend kö-
vette ezt a kijelentést. Guicciarelli érezte eb-
ben a pillanatban, hogy valamint Pietruccit, 
éppúgy az ügyvédet s az úrhölgyet is inkább 
meglepte, mint meggyőzte ezzel az okosko-
dással; megzavarodott. De az ügyvéd hama-
rosan magához tért megdöbbenéséből; és 
nyomban rácsapott a kérdéssel, bár még min-
dig a szokott udvarias modorában: 

— És mért nem említette ezt a szakértői 
véleményben? Most halljuk először... 

— Hogy egyszerűsítsem a dolgot — felelte 
Guicciarelli gyorsan, mint aki hamar végezni 
akar az ilyen kellemetlen tárggyal. — Ki gon-
dolt volna olyasmire, hogy egy kolléga kiak-
názza ezt a hallgatásomat és megvádol, hogy 
nem végeztem el a próbát? De ha mindenáron 
kell, hát legyen! Éppen most írok egy kis 
Cikket, amely megmagyarázza a dolgok me-
netét, azoknak is akik akarják, azoknak is, 
akik nem akarják megérteni. Holnapután 
fogja közölni a Mezzogiorno . . . 

— Ha tehát jól értettem — szólalt meg újra 
az ügyvéd —, az új szakértő nem fogja meg-
találni a mérget... 
• — Ennyi hónap múltán? Ha az Igazság-
szolgáltatás azt hiszi, hogy a természet is 
köteles az ő kedvét lesni... 



— És ön megtalálta azt a. p ik . . . pik . . . 
Hogy is hívják? 

— Megtaláltam a pikrotoxint, pikrotin 
alakjában — felelte Guicciarelli, lassan szó-
tagolva a két görög nevet. 

Az ügyvéd egy pillanatig nagy komolyan 
hallgatott, aztán megszólalt: 

— Szenátor uram, ön nem csupán a század 
egyik legragyogóbb elméje, hanem egyúttal 
valóságos élő lelkiismeret. Ne vegye tehát 
rossz néven, ha egy vén pörvesztő azt teszi, 
amire szerény hivatása kötelezi. Sajnos, ma-
napság minden kiváló férfiú olyan mint az 
uccai lámpás, amelyet a vásott kölykök tréfá-
ból kövekkel hajigálnak meg. . . 

— Fütyülök rájuk — vágott szavába ha-
tározottan a szenátor, akit hirtelenében föl-
ingerelt ez a hasonlat. Szívesebben vette 
volna, ha ebben a pillanatban nem holmi 
uccai lámpáshoz hasonlítják, amelyet vásott 
lurkók célbavesznek, hanem bálványhoz, 
amelyet tömjénfüst ölel körül. 

— Boldog ember ön, hogy mindig kimond-
hatja azt, amit», gondol, akárkivel áll is szem-
ben! — felelte az ügyvéd és nagyot sóhaj-
tott. — Ezzel szemben ha tudná, hogy hány-
szor kell nekünk ebben a gyalázatos mester-
ségünkben lenyelnünk a mondókánkat! Ért-
sük meg egymást: eszemágában sincs vitát 
kezdeni a mesterrel. Guicciarelli szenátor 
előtt leveszem a kalapomat. De én belekép-
zelem magamat a csizmás és tökfejű esküdt 
helyébe, akinek a védelem azt fogja mondani, 
hogy ön nem pikrotoxint talált, hanem pik-
rotint s hogy ennélfogva ha a pikrotin nem 
mérges, ön sem talált semmiféle mérget, épp-



úgy mint az ellenőrző szakértő. És ha az 
esküdt bekapja a horgot? 

— Nem volna igaza — felelte szárazon a 
szenátor. — Én vagyok az oka, hogy bűn-
ügyekben csizmásakat ültetnek oda ítélkezni? 
Ha rajtam állna, már rég eltöröltem volna 
az esküdtszéket... 

— Az esküdtnek nem volna igaza — vágott 
vissza az ügyvéd —, de a pert elvesztenénk... 

A szenátor tétovázott egy pillanatig a fele-
lettel. A szavai büszkék voltak és gőgösek, 
de magában dühöngött és kiverte a hideg 
verejték, mert most, hogy az ügyvéd is újra 
hangoztatta Pietrucci ellenvetését, amelyet 
tulajdonképpen ő maga vetett fel (hogy t. i. 
az az anyag, amit találtak, pikrotin, nem pe-
dig pikrotoxin), úgy érezte, hogy az bizony 
nyilvánvaló és megdönthetetlen. Szóval ki-
siklott kezéből az Igazság, pedig azt hitte 
már, hogy megfogta. De ebben a pillanatnyi 
csendben donna Émiliában, aki hallgatott és 
elmélkedett, felvillant egy ötlet, amelyre gyű-
lölete és szeretete úgy rácsapott, mint macska 
az egérre. Donna Emilia a tudatlanság és a 
hála kétszeres hitével hitte, hogy Guicciarelli 
szenátor csalhatatlan; részben azért, mert a 
Tudományt félig - meddig holmi laikus 
varázsló-mesterségnek gondolta s mindenki-
től a világ egyik „legelső" tudósa gyanánt 
hallotta magasztalni Guicciarellit, tehát azt 
képzelte, hogy csodamódon azért fedezte föl 
Susanna bűnét, hogy neki örömet szerezzen 
vele; részben pedig azért, mert ha senkitől 
sem hallotta volna, akkor is szentül hitte 
volna, hogy ő az egész világ legelső toxikoló-
gusa, csak azért, mert az ő szakértője volt. 
Donna Emilia mindig a leghíresebb boltban 



akarta beszerezni szükségleteit. Ha hirtelené-
ben kissé megdöbbent és csalatkozott is, hi-
szen a szenátor maga mondta, hogy nem ta-
lálta meg éppen az eredeti, a valódi mérget 
a maga valóságában, azért nem kételkedett 
benne, hogy ennek a ténynek is meglesz majd 
a kielégítő magyarázata; és a döntő magya-
rázat, amely kielégítette a tudós iránt érzett 
csodálatát és egyúttal a menye iránt érzett 
gyűlöletét, szinte egyszerre robbant ki agyá-
ban és ajkán, minden meggyőződésének 
elemi erejű bizonyosságával, mert hiszen 
ezek rendszerint annál határozottabbak vol-
tak, minél kevesebbet gondolkodott rajtuk. 

— De, ügyvéd úr, ez megint újabb elvete-
mültsége Susannának! Még most sem érti? 
Én magyarázzam meg? Susanna olyan mér-
get választott, amely ártalmatlanná válik, 
eltűnik, úgy hogy nem lehet többé megta-
lálni. Még erre is gondolt; mindenre gon-
dolt! De immár lehullt a lepel a titokról; 
nincs többé semmi kétség; az Igazságszol-
gáltatás is kénytelen lesz kinyitni a szemét. 
Ügyvéd ur, hadd magyarázza meg a szená-
tor úr a közönségnek és az Igazságszolgálta-
tásnak, úgy amint tudja s amint kötelessége, 
tudományos szempontból; aztán rögtön utána 
magyarázza meg ön, ügyvédi szempontból. 
Leplezze le, ami mögötte van: ennek az asz-
szonynak pokoli aljasságát! Majd meglátja, 
micsoda hatása lesz! 

Azonban fölfedezésének az emberek lel-
kére tett csodálatos hatása mellett, amit 
donna Emilia képzeletének szemeivel látott, 
testi szemeivel észrevette, hogy az ügyvéd 
arcán bizonyos gúnyos mosoly villant, amit 
már nagyon is jól ismert, minthogy ez kor-



bácsolta mindig a legnagyobb dühre és ez 
keltette benne a legnagyobb rémületet. Hir-
telen odafordult Guicciarellihez : 

— Igazam van-e, szenátor uram? Szerencse, 
hogy éppen ön volt a szakértő! Ha nem ön 
lett volna ! . . . 

De egyszerre csak döbbenten elhallgatott, 
mert csöbörből-vödörbe esett: az ügyvéd 
gúnyos mosolya után a tanítványával elége-
detlen tanár zordon szemöldökébe ütközött. 

— Asszonyom, az ön menye még akkor 
sem tudhatta volna, hogy a pikrotoxin bizo-
nyos idő múltán ártalmatlanná válik, ha a 
szerves kémia magántanára lett volna... 
össze-vissza négyen-öten vagyunk az egész 
világon szaktudósok, akik tudjuk . . . 

—« Éppen ezért félek ettől az érvtől — vágott 
közbe hirtelen az ügyvéd, kiaknázva donna 
Emilia kudarcát és zavarát. — A Mezzo-
giorno olvasóközönsége, meg az Esküdtszék 
nem Akadémia. 

— Ne nyugtalankodjék, ne nyugtalankod-
jék — mondta rá hirtelen Guicciarelli. — 
Jól fölkészülve megyek az Esküdtszék elé. 
Már intézkedtem, hogy végezzenek néhány-
kísérletet; ezek döntő fontosságúak lesznek. 

— Csakhogy az Esküdtszékhez a Yádta-
nács hídján át vezet ám az út; ez a híd pe-
dig alá van aknázva. Ha a második szak-
értő nem talál semmit, sebaj! Még mindig 
azt mondhatjuk rá: elkésett! De az első: az 
más; az elsőnek okvetlenül kellett találnia 
valamit, különben... Azért hát bocsánatot 
kérek, szenátor uram, ha kissé ösztökélem 
az emlékezetét: a próba csakugyan csütörtö-
köt mondott? Teljesen csütörtököt mondott? 
Egyáltalán mondhatja ön, hogy egyetlenegy 



halacska sem döglött meg? Egy, csak egyet-
lenegy, nekem elég volna. 

— Nem, egy hal sem döglött meg — fe-
lelte Guicciarelli kissé gúnyos hangon, 
mintha örülne, hogy ezt a csalódást okozhatja 
az ügyvédnek. 

— Nem mondhatna legalább annyit, hogy 
a halakon bizonyos gyanús dolgot észlelt, a 
mérgezés jeleit... Ha minden kötél szakad, 
ezzel is beérném . . . 

— A drága kis halacskák igazán pompásan 
érezték magukat... Akárcsak ön, vagy én. 
Gyönyörség volt nézni, hogyan fickándoztak 
a vízben — felelte Guicciarelli ugyancsak 
gúnyosan, pedig hát soha nem látta a hala-
kat. 

— ön nagy tudós, tudom — mondta erre 
az ügyvéd pillanatnyi hallgatás után, félig 
zavartan, félig meghökkenten. — ön a ma-
gasban áll és módjában van — ó boldog em-
ber — csupán a tudományos igazsággal tö-
rődnie. De nekem, aki szerencsétlenségemre 
ügyvéd vagyok, törődnöm kell a bírói igaz-
sággal i s . . . 

— Hát két igazság van? Csakugyan? Meg-
értem az ötvenötödik esztendőmet, abban a 
hitben, hogy az igazság egy — mondta rá 
Guicciarelli ironikus csodálkozással. 

— Egy-e, szenátor uram? Ha az igazság 
egy volna, az ügyvédek meg az újságírók be-
csukhatnák a boltjukat. Ments Isten, hogy 
tanácsot akarjak adni önnek, aki Olaszország 
legelső embere. Igen, a legelső: csak hadd 
nevezzem így, én, aki soha senkinek nem mon-
dok bókokat. Bár sok ilyen vágású embere 
volna Olaszországnak! Akkor megint az el-



sok volnánk a világon, mint valamikor. De 
mivel ma ön az egyetlen, aki az Igazságszol-
gáltatásnak olyan szolgálatot tehet, amelyért 
hazája örökre hálás lesz, kötelességem meg-
magyarázni önnek azt, amit szerencséjére 
nem tudhat; tudniillik, hogy egy per olyan, 
mint valami dráma, amelynek megvan a 
maga konvencionális igazsága, még ha hamis 
is. Tiltakozik ön a színházban, mert annak a 
szobának, amelyben a jelenet lefolyik, hiány-
zik az egyik fala? Az a szoba magában véve 
hamis; de a színház szempontjából igaz. 
Ugyanezt mondhatjuk a törvényszékekről is: 
a törvény előtt gyakran csak hamissággal le-
het bebizonyítani az igazságot és éppen a 
legrosszabb érvek a legjobbak... 

De itt már a szenátor szenvedélyesen fel-
pattant és lecsapta az asztalra az írást, ame-
lyet maga előtt tartott: 

— És tőlem akarja kérni azokat a rossz ér-
veket, amelyekre szüksége van? Kinek néz 
engem? Jó jó, én értem az ön szavait; nem 
vagyok hülye; tudom, hová akar kilyukadni. 
Azt akarja, hogy kijelentsem, hogy a próba 
sikerült, mert önnek így volna kényelmes. 
Csakhogy én nem mondom, nem mondom, 
nem mondom: csak verje ki a fejéből. Ha az 
Igazságszolgáltatás színház, mint ön mondja, 
nagyon sajnálom, tisztelt uram; de én nem 
statisztálok benne. A Tudomány csak egyféle-
képpen beszél, akár a laboratóriumban, akár 
az Esküdtszék előtt; igazság csak egy van, az, 
amit én mondok; a többihez semmi közöm, 
azí az önök dolga, ügyvéd uraim. Én nem va-
gyok a védelem szakértője, sem a vád szakér-
tője, én a Tudomány szakértője vagyok. Ezt 
vegye tudomásul, ügyvéd úr. 



Aki megérdemelte a bírálatot, szívesen 
megragadja az alkalmat, hogy úgy tüntesse 
fel magát, mintha áldozata volna annak, aki 
szemrehányással illethetné. Részben ezért, 
részben mert felizgatták az ügyvéd szavai, 
meg a túlzott alázatoskodása, amelynek már 
kissé gúnyolódás-íze volt s még inkább az 
Igazságnak ez az árulása (mert íme az Igaz-
ság kisiklott a kezéből, éppen abban a pilla-
natban, mikor azt hitte, hogy már megfogta), 
a szenátor határozottan megsértődött, mikor 
az ügyvéd ilyen módon, félszavakkal tapoga-
tódzott nála, hogy megtudja, vájjon hajlandó 
volna-e azt mondani, hogy a próba sikerült. 
De donna Emilia, akit megrémített szakértő-
jének és ügyvédjének a civakodása, igyeke-
zett megnyugtatni a szenátort. 

— Szenátor uram, értem, értem Önnek 
igaza van. . . ön fel van indulva... 

De csak annál rosszabb volt. 
— Én? Én egészen nyugodt vagyok — vá-

gott szavába dühös ordítással, mint valami 
tébolyodott. — De miféle modor ez? Micsoda 
világban élünk? Talán én jártam az Igazság-
szolgáltatás után? Dehogy, az jött hozzám, 
szakvéleményt kérni tőlem; két hétig görnye-
deztem miatta, természetesen a szép szemei-
ért; és most fizetségül azt mondja, hogy nem 
bízik meg bennem; tetejébe meg az ügyvéd 
úr azt ajánlja, hogy maradjak veszteg, mert 
különben a közönség azt mondhatná . . . Mit 
mondhatna? Hogy tévedtem a szakvélemé-
nyemben? Hogy szamár vagyok? Csak hadd 
mondja; én bizony nevetek rajta. Vigye el 
az ördög a közönséget, a pereket, az Igazság-
szolgáltatást. Amilyen igaz az, hogy én va-
gyok én, ha még egy vizsgálóbíró idejön 



szakértői véleményt kérni tőlem, bizony le-
rúgom a lépcsőn... 

De ebben a pillanatban az ügyvéd, aki soha 
sem vesztette el a. fejét és különben is már 
kellőképpen tájékozódott, odafordult donna 
Emiliához és nyugodtan ennyit mondott: 

— Azt hiszem, legjobb lesz, ha nem alkal-
matlankodunk tovább! 



IV. 

Malaguzzi ügyvéddel megtört a családjá-
ban — ebben a piemonti kisnemes, qsupán 
méltóságokban, érdemkeresztekben és rend-
jelekben dúslakodó családban — az a hagyo-
mány, hogy büszke szegénységben szolgálják 
vagy Istent vagy a Királyt. A fiatal Erna-
nuele korának gyermeke volt; alig végezte be 
tanulmányait 1868-ban1, ügyvédi irodát nyi-
tott Torinóban és belevetette magát a politi-
kába, mint dühös védelmezője a trónnak a ra-
dikálisokkal és a köztársaságiakkal szemben, 
akik ugyan nem voltak sokan, de annál moz-
gékonyabbak voltak abban az időben a Po 
völgyében; oly dühösen támadta ezeket a pár-
tokat, hogy elkeseredetten meggyűlölték ; de 
hamarosan belefáradt Torinóba, mert nagyon 
is hűvös és rideg város volt az ő féktelen am-
bíciói számára; 1872-ben fölszedte a sátorfá-
ját és Rómába ment, ahol néhány év alatt meg-
alapította szerencséjét. Fogatot és cselédséget 
tartott, pompás háza volt, Anzióban pedig 
nyaralója, amelyek zsúfolva voltak régisé-
gekkel és műtárgyakkal; két kézzel szórta a 
pénzt, mert rengeteget dolgozott és keresett; 
s lázért dolgozott és keresett, mert ha akadt 
valami nehéz, homályos, hálátlan, bonyolult 
és veszedelmes per, rögtön az ő nevét bökték 
ki Rómában és másutt is, mindazok, akik né-
mileg ismerték az Igazságszolgáltatást és 



rejtelmeit. „Menj Malaguzzihoz", „Itt Mala-
guzzira volna szükség", „Ha Malaguzzinak 
sem sikerül..." A bírák, akik érintkeztek 
vele, két pártra szakadtak: egyik részük azt 
mondta, hogy valóságos botrányköve a köz-
életnek és felrótták neki, hogy ötvenéves em-
ber létére nyakig süllyedt a kicsapongásokba, 
feleségével együtt, aki pedig ugyancsak nem 
mai csirke; szemére vetették, hogy durván 
bánik klienseivel és nyúzza őket; másik ré-
szük viszont magasztalta önzetlenségét, buz-
góságát, nemeslelkűségét, udvariasságát; es-
küdöztek, hogy nincs ügyvéd, aki lelkiismere-
tesebben foglalkoznék az ügyeivel és több 
ingyen védelmet vállalna, s aki például szive-
sebben vállalkoznék a női becsület védelmére, 
amelyet akkoriban igen gyakran választottak 
vakmerő zsarolások céljaira; s még hozzá az 
efféle tanácsokért és közreműködésért soha-
sem fogadott el honoráriumot. De abban vala-
mennyien megegyeztek, hogy akinek ügyét ő 
vette a kezébe, az nyugodtan alhatott; mert 
ha más ügyvédek különb szónokok voltak is 
és tudósabbak in utroque, az bizony nem szá-
mított, mert ő viszont mindig megtalálta a ki-
búvót, a fortélyt, a ravaszságot, a huncutsá-
got, a haditervet, a boszorkányságot, amire 
senki más nem gondolt volna; senki sem tudta 
volna megmondani, hogyan és miért vannak 
meg benne ezek a rejtelmes erők; de mindenki 
szentül hitt a csalhatatlan törvényszéki va-
rázserejében, sőt azt mondogatták, hogy még 
soha nem vesztett pert. 

Donna Emiliát is megigézte ez a nagy te-
kintély; sajnos, nem sikerült megnyugodnia 
általa. Igaza volt, amikor leparasztozta az 
ügyvédet, hiszen oly durván bánt vele, mintha 



legalább is ő fizetné, nem pedig az asszony őt: 
megvetően vonogatta a vállát minden sza-
vára, azzal a bizonyos gúnyos kis mosollyal 
válaszolt minden érvére, ráförmedt, hogy nem 
ért a dologhoz s el kellene tiltani tőle s gond-
nokság alá kellene helyezni; ezenfölül azon-
ban Emilia asszony attól tartott, hogy még 
elpuskázza a pert azzal, hogy csalhatatlan-
nak hiszi magát, sohasem akarta komolyan 
venni az Alamanniakra vonatkozólag han-
goztatott gyanakvásait; megfenyegette, hogy 
leteszi az ügyet, ha továbbra is terjeszti eze-
ket a gyanakvásait a római szalonokban; és 
ezzel a fenyegetéssel olyan jól és alaposan el-
némította, hogy végre most már kirobbant; 
kinevette, mikor álmatlanság és étvágytalan-
ság vett erőt rajta attól való félelmében, hogy 
a védelem kiharcolja Susanna fölmentését a 
vizsgálat folyamán, azzal a ravasz fogással, 
hogy Guicciarelli szenátor tévedett. Arra gon-
dolni sem mert, hogy a Vádtanács ki meri 
mondani, hogy Cavalieri betegségben halt 
meg, holott Guicciarelli szenátor és a közön-
ség ragaszkodott ahhoz, hogy megmérgez-
ték . . . Ki merte volna föltételezni, iiogy 
Accolti gróf, aki tudomása szerint Susanna 
védelmét irányította, meg az a nagyszájú kis 
toszkán, Ghiringucci, akit Accolti választott 
a vádlott védőjéül, ennyit el tud érni? De 
sokkal rosszabb volt — donna Emilia dühtől 
reszketve kénytelen volt ezt bevallani —, 
hogy az ügyvéd azzal a bizonyos gúnyos fö-
lényeskedésével mindig fölébe kerekedett, 
mindig félvállról és oktató hangon beszélt 
vele, mintha neki volna igaza; viszont ő 
maga, hiába szenvedett el annyi bántalmat, 
hiába fegyverkezett fel a legkitűnőbb érvek-



kel, hiába emelte a legjogosabb vádakat, min-
dig csak a kínos-keserves védekezésre szorít-
kozhatott. 

Most is így történt. Donna Emilia az ügy-
véddel együtt távozott, mert meg akarta neki 
mondani alaposan a magáét és könnyíteni 
akart magán. És ámbár a lépcsőn lemenet 
egyre tüzelte magát a merész vállalkozásra, 
s egyre arra gondolt, hogy „csak legyek a 
kocsiban, majd adok én neki!" — az ügyvéd 
fürgébb volt nála; alighogy beszállt a ko-
csiba, még le sem ült, még annyi időt sem 
engedett a hölgynek, hogy a száját kinyissa, 
máris egyenesen megvádolta Guicciarelli sze-
nátort — ő, az ügyvéd! —, hogy elpuskázza 
a pert. 

— Látta, asszonyom? Ezt jó magyarán 
úgy hívják, hogy megfutamodás. A szenátor 
áruló. Mekkorát tévedtünk! De ki gondolta 
volna! 

Az ügyvéd, mikor megtudta donna Emiliá-
tól, hogy Guicciarelli szenátor eldicsekedett a 
szalonjában, hogy látatlanban fölfedezte a 
mérget, titokban módját ejtette, hogy a nyo-
mozó hatóságnak őt ajánlja szakértő gyanánt. 
A vád szakértőjét tehát titokban a Főmagán-
vád választotta. Ez a vád azonban nieglepte 
és felháborította donna Emiliát, aki most 
sutba dobta a maga szemrehányásait, hogy 
szenvedélyesen visszaverje ezt a vádat; ek-
ként tehát ott bocsátkozott vitába, ahol az 
ügyvéd akarta. 

— Miféle megfutamodás, miféle árulás? 
Én igazán nem értem, mért akarja ön kény-
szeríteni a szenátort olyan kijelentésre, hogy 
sikerült, ami nem sikerült? 



— Mert csak akkor tudom fenntartani a 
mérgezés vádját, ha a próba sikerült. 

— Nem úgy van. A szenátor egészen vilá-
gosan megmagyarázta. És aztán olyan külö-
nös dolog az, hogy egy méreg idővel elveszti 
az erejét? Hát a parfum nem veszti el az illa-
tát, ha az üvegjét nyitva hagyom? 

— Csak próbálja meg a szenátor a Mezzo-
giorno-ban közölni ezt a kitűnő gondolatát! 
Majd meglátja, asszonyom! Mekkorát fog 
kacagni egész Róma! Még a San Pietro obe-
liszk je is ledől. Ha azt mondja, hogy pikro-
tint talált, az nyilvános bevallása a tévedésé-
nek. 

— Hát akkor mondja meg ön, mit kell tenni, 
mivel csak önnek van esze, csak ön ért hozzá, 
csak ön látja.. . 

— Meg kell várni a csodát — felelte az 
ügyvéd hidegen és gúnyosan. 

— A csodát? Miféle csodát? 
— Hát példának okáért ha valami új, va-

lami zajos, valami rendkívüli dolog akadna, 
ami elfeledtetné a szakértői véleményt. 

— De micsoda újat akar még fölfedezni? 
— kérdezte donna Emilia a kétségbeesés el-
keseredésével. 

— Asszonyom, ha tudnám, akkor a csoda 
már meg is történt volna. Nem akarom, hogy 
illúziókban ringassa magát, aminthogy ma-
gam sem teszem: a bűnügy alapja a szakértői 
vélemény volt és a szakértői vélemény meg-
ingott. Igen igen, megingott, csak ne tiltakoz-
zék! Veszedelmes vizeken hajózunk; de még 
nem szenvedtünk hajótörést. Napoleon 
mondta, hogy a háborúban nem történt semmi, 
amíg nem történt meg minden. A perek olya-
nok, mint a háborúk: néha éppen az utolsó 
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pillanatban ugranak talpra, amikor már-már 
összeomlanak... 

Ekkor, éppen a kellő pillanatban, megállt a 
kocsi a Via Nazionalen, a Cavalieri palota 
kapuja előtt. De donna Emilia nem szállt ki. 
Mikor hallotta az ügyvédnek hideg és szinte 
ellenségesen őszinte nyilatkozatát, hogy a 
perét elveszti, hogy csak a csoda mentheti 
meg, hogy Susannát föl fogják menteni, egy 
pillanatra csüggedten magába rogyott, mert 
az igazságtalanság áldozatának érezte magát, 
miközben az ügyvéd csak nézte és közömbö-
sen várakozott. Nem sokáig kellett várakoznia, 
mert a hölgy bánatos csüggedéssel megszólalt: 

— De nem igaz ám, hogy a bűnügynek csu-
pán a szakértői vélemény az egyetlen alapja. 
Vannak egyéb bizonyítékok i s . . . A szegény 
boldogult Alberto... Martina... 

— Ahogy vesszük — felelte az ügyvéd 
kissé megenyhülten. — Azonban önnek is jó-
zanul kell gondolkodnia és meg kell értenie, 
hogyan állnak a dolgok. A szegény Alberto 
vádja esetleg mindent bizonyít, esetleg sem-
mit. A bíró azt mondhatja: „ördög vigye a 
tudományt; a halál után két-három hónappal 
egy embernek a belső részei olyanok, mint 
valami kibetűzhetetlen papirusz. De egy hal-
dokló nem csalatkozik és nem csal." Ezzel 
szemben a bíró meg is fordíthatja az okosko-
dást: „Ha nincs bizonyítva, hogy méreg van 
a belső részeiben, mit érnek a többi bizonyí-
tékok? A haldoklók gyakran félrebeszélnek; 
a cselédek pedig rendszerint tévednek . . . " 

Ezek a szavak aztán fölébresztették donna 
Emiliában ingerlékeny természetének indula-
tos hevességét. 



— Hát ez az Igazságszolgáltatás ! — kiál-
totta izgatottan és megragadta jobbkezével az 
ajtó fogantyúját. — Hiszen ez szemfény-
vesztés ! 

És hátat fordított, köszönés nélkül kiszállt, 
becsapta az ajtót és ingerülten megparan-
csolta a kocsisnak, hogy vigye el az ügyvédet 
az irodájába; de hirtelen meggondolta magát 
s odaszólt: 

— Megállj! 
Megint kinyitotta az ajtót, bedugta fejét a 

kocsiba (csak most jutott eszébe, hogy mint 
rendesen, valamennyi tiltakozása és szemre-
hányása a begyében maradt) és beszólt: 

— Hát látja, ügyvéd úr, hogy a védelem 
ásta az aknát? Nem megmondtam? De ön 
rám se hederített! 

És elviharzott, nem is várt feleletet. 
Minden per dráma s mindig végignézi az 

előadását kisebb vagy nagyobb közönség, 
amely néha belemelegszik s maga is föllép 
benne vádló vagy védő gyanánt. A Cavalieri-
perben egy egész nép képviselte a vádat. 
Csakhogy a lelkes néző, úgy látszik, nein vette 
észre, hogy szerdán a függöny már-már le-
hullóban volt a szép látványosságra, az első 
felvonás közepén. Mikor mindennemű fel-
világosítás és magyarázat nélkül elterjedt a 
puszta hír, hogy a Yádtanács elrendelte egy 
második szakértői vélemény beszerzését, az-
nap a per a legtöbb ember számára beleveszett 
a végtelenségbe húzódó perek szürke útvesztő-
jébe. Azonban a hír feltűnést keltett azok-
ban a körökben, amelyekben Guicciarellit is-
merték: a Palazzo Madama-ban, a Monte-
citorión, a minisztériumokban, a Palazzo 
Corsiniben*; azokban a körökben, ame-



lyek akkoriban irányadó köröknek ne-
vezték magukat s amelyekben már né-
hány napja suttogták, hogy Guicciarelli sze-
nátor hamis útra vezette az Igazságszolgálta-
tást. Ezekben a körökben sokan fölvonták a 
szemöldöküket ezen a napon, amint a hírt el-
olvasták, és még másnap sem simították el, 
mikor a Mezzogiorno közölte Roméi kritikai 
megjegyzéseit s újra közölte egyúttal Guiccia-
relli szenátor szakértői véleményét. Az új ok-
mány megerősítette azt a gyanút, hogy a ki-
tűnő férfiú nagyot tévedett, ami baj volt és 
hogy gyalázatosan csávába jutott, ami még 
nagyobb baj volt! De a Közvélemény Csaho-
sai még csütörtökön is tapintatosak voltak és 
a nép várta a látványosság folytatását, mintha 
közben semmi sem történt volna. 

Csütörtök délután donna Emilia egyedül 
volt legtágasabb szalonjában és kényelmesen 
elhelyezkedett a nagy karosszékben, amely-
ben legszívesebben üldögélt abban a kicsiny 
időben, amikor szükségét érezte a pihenés-
nek; és úgy járt a horgolótűje, oly gyorsan 
és elmerülten dolgozott, mintha átszellemült 
volna egy más világba; békateknős kerek 
szemüvegén át mereven nézte vagy legalább 
is úgy látszott, hogy mereven nézi azt a 
posztóövet, amelyet hímzett. Két álló órája 
nem mozdult már helyéből (rendkívül szokat-
lan eset!); és egyetlenegyszer sem csengetett 
(ami valóságos csoda!), sőt rá se nézett Mar-
tinára, aki meglepődött ennek a „motollának" 
szokatlan nyugodtságán és már kétszer is át-
ment a szobán, lábújjhegyen, hogy lássa, mi 
történik, holott éppenséggel semmi sem tör-
tént. Donna Emilia gondolkodott. Ez ugyan 
ritkán esett meg vele, de néhanapján még 



vele is megesett. Előző nap, amint a viharos 
beszélgetés után hazatért, alaposan kiöntötte 
mérgét a derék Martinára; zokogott, szidta 
és vádolta Malaguzzit, éppúgy mint Mala-
guzzi Guicciarellit, hogy elárulta az ügyét; 
és egész este emésztette magát és kesergett. 
Nem, nem bírta megtenni, hogy a sarokban 
várakozzék és az ügyvédre bízza a dolgot. 
Mindenáron cselekedni akart, tenni kellett 
valamit; de mit? Éjszaka, órákon keresztül 
törte a fejét az ágyban s újra meg újra visz-
szagondolt az ügyvéd szibillai mondására, 
hogy „valami új, valami zajos, valami rend-
kívüli dolgot kellene kitalálni". Egyszerre 
csak éjnek éjszakáján ötlet villant a fejé-
ben . . . Gonosz ötlet volt, elverte magától. 
Csakhogy ez az ötlet, éppen mert gonosz volt, 
kezdett bújócskát játszani vele és nem tágí-
tott tőle sem azon az éjszakán, sem csütörtök 
reggel, sem délután; elkergették a jó szándé-
kok, mire eltűnt, pironkodva szégyelletében, 
mintha soha többé nem akarna visszatérni; 
ehelyett azonban elbújt szép csendesen; a fejé-
nek valamelyik zugában; és azután egyszerre 
csak kibukkant, ott termett, csökönyösen és 
jaj mekkora fáradságba került megint elhes-
segetni! Tízszer is.elkergette, tízszer is vissza-
tért rohamra, felfegyverkezve azzal az ost-
romgéppel, amely annyi okosságot, annyi jó 
lelkiismeretet megadásra kényszerít minden 
áldott nap: a kényszerűség döntő érvével. 
Hát nem próbálkozott minden megengedett 
módon? Ő volt az oka, hogy az Igazságszol-
gáltatás nem teljesítette kötelességét és hogy 
az Igazság kétségbeesésében... Ezen a csü-
törtök délutánon donna Emilia két órája in-
gadozott már, hogy megtegye-e vagy ne, mi-



kor végül megpillantotta Martinát, aki már 
harmadszor jött be a szalonba és akkor elve-
tette a kockát. 

— Martina, gyere ide — parancsolta. 
— Martina — kezdte újra szelídebbre vált 

hangon —, te vagy az egyetlen ember, aki 
engem szeret. Sajnos, a magadfajták kivesző-
ben vannak... De minthogy szerencsére te 
még itt vagy. . . 

Ez a dicséret őszinte volt, mert Martina 
nem volt a közönséges értelemben vett cse-
léd. Harminc évvel ezelőtt került Pistoia he-
gyeiből Firenzébe, ahol a Cavalieri-család 
lakott 1871 óta; azóta sohasem kereste a bol-
dogságát, mint annyi más széllel bélelt leány, 
azokban! a szerelmeskedésekben és léha kalan-
dokban, amelyekben az úri házakban a férfi-
és nő-cselédség kitombolja magát; de nem 
kereste afféle „éhenkórász" házasságban sem, 
amint donna Emilia nevezgette megvetően 
két Szegénység összeházasodását; tudniillik 
sohasem tudta megérteni, hogy annyi ember 
a fejébe veszi azt a bolondságot, hogy még 
egy csomó magafajta nyomorúságost hoz a 
világra, holott már éppen elég van belőlük. 
És nem kergette a boldogságot bolondul ház-
ról-házra sem, nem keresett minden évszak-
ban jobb szerencsét. Harminc éve egy gazdá-
nál szolgált, dolgosán, takarékosan, hűsége-
sen, becsületesen, engedelmesen és mindvégig 
cseléd módjára élt, öltözködött, gondolkodott. 
Egy szó mint száz: nehéz lett volna még egy 
nőt találni, aki ilyen mértékben megkapta 
volna Istentől azt a megbecsülhetetlen ado-
mányt, hogy donna Emilia szájaíze szerint 
tudott boldog lenni; éppen ezért szerette is a 
lányt, igaz, hogy csak úgy mint egy kutyát, 



akiben az engedelmességen és a hűségen kí-
vül megvolt a beszéd adománya is. 

— Hát ide hallgass, Martina. Támadásra 
kell indulnunk. A per rosszul áll, mert a bí-
ráknak nem elegendők azok a bizonyítékok, 
amiket eddig összeszedtünk. Nem hinné 
senki, pedig igaz; és sajnos, ők az urak. De 
ki más adhatná meg azt a bizonyítékot, amire 
még szükség van, mint Gastano ? . . . Tudom, 
te nem bízol benne. Mégis... Nem mondom 
éppen, hogy valami nagy szent, de végül 
mégis csak visszautasította Marietta ajánla-
tát, másnap pedig szakított vele. Ez nem 
holmi szóbeszéd; ezek tények. 

— A nagysága elhiszi neki? — vágta rá 
tüstént Martina. — Ennek a gazembernek 
minden szava hazugság. Nem is igaz, hogy 
összevesztek; még jobb barátságban vannak, 
mint azelőtt; azért van itt, hogy kémkedjék. 

Donna Emilia meg a cselédje mind a ket-
ten egyforma módon voltak erényesek: in-
kább nevelésük, jellemük és szándékaik sze-
rint, mint ösztönük, természetük és elrendel-
tetésük szerint; és mind a kettő mentes volt 
ugyan fajtájának és nemének számos hibájá-
tól és bűnétől, de mind a kettőben megvolt 
bizonyos legyőzhetetlen hajlamosság: az úr-
nőben bizonyos rajongás, amely kikristályo-
sodott lelkében ama jó példák és tanítások 
hatása alatt, amelyek között felnövekedett, a 
cselédben pedig bizonyos buzgóság, hogy 
utánozza asszonyát s ekképpen megnyerje 
tetszését. Csakhogy míg az ösztönüknél, ter-
mészetüknél és elrendeltetésüknél fogva eré-
nyesek nem veszik észre a tulajdon erényes-
ségüket, mint ahogy a kéz nem veszi észre a 
bőrt, amely takarja, és ennélfogva nem gon-



dóinak rá, nem hivalkodnak vele, nem hány-
torgatják fel másoknak, addig a jellemüknél, 
nevelésüknél és szándékaiknál fogva erénye-
sek úgy érzik magukon az erényességet, mint 
a keztyűt a kezükön, szenvednek miatta, 
mint mikor szorítja az embert valahol valami, 
szüntelenül rágondolnak, dicsekszenek vele, 
rá akarják kényszeríteni mindenkire, rész-
ben törvény, részben titkos bosszú gyanánt. 
Az úrnő és a cseléd tehát egyetértett abban, 
hogy nem bocsátanak meg olyan hibákat és 
bűnöket, amelyektől ők maguk mentesek vol-
tak. Martina volt donna Emilia szoknyás 
fogdmegje (kéme, ahogy a társai mondták), 
aki úrnője megbízásából felvigyázott az egész 
Cavalieri-ház, sőt az egész palota cselédsé-
gére, a pincétől a háztetőig; és olyan fogdmeg 
volt, aki mesterségét a határtalan hivatás-
érzés buzgóságával űzte, amelyet csak fűtött 
gyanakvó képzete. Vakbuzgó, babonás, boga-
ras teremtés létére, akinek a képzelete zsú-
folva volt gyanakvásokkal és vádakkal, ami-
ket önmagától termelt ki, sorstársainak a 
meggyanúsítása és bevádolása az volt szá-
mára, ami a vadászkutya számára a rohanás, 
a levegőben szimatolás és a bokrok fölverése: 
valami legyőzhetetlen ösztön nyugtalan ki-
robbanása, amely nyomban kicsattant, alig 
ért hozzá egy-egy árnyék vagy egy-egy sutto-
gás, s még hozzá micsoda erővel! A Cavalieri-
család kivételével nem volt a házban senki, 
aki megmenekülhetett volna éber szeme és 
lesben álló képzelete elől: az ő szemében min-
den férfi bitang volt, minden szolga tolvaj, 
minden vőlegény alattomos, minden lány 
éjjeli csavargó, minden asszony házasságtörő. 
Bűnök és bűnügyek volt a mindennapi ke-



nyere és csak hallani kellett, mikor a kony-
hában valami nagy port fölvert bűntényről 
beszélt! Mintha maga lett volna az Igazság-
szolgáltatás ! Ő mindig tudta, hogy ki, mi 
módon és mi okból követte el a bűntényt. 

Donna Emilia, akiben legalább is rendsze-
rint nem hiányzott a jó érzés, gyűlölte hűsé-
ges cselédjének ezt a hibáját; de oly mélyen 
meg volt győződve, hogy a tulajdon kezével 
egybegyúrta egy személlyé Martinát s az en-
gedelmességet, hogy azt hitte, minden alka-
lommal elegendő gorombán rászólnia, hogy 
„elég ezekből az ostobaságokból", hogy a lány 
valamennyi képzelődését visszakergesse odú-
jába, abba a bogaras fejébe, amelyben meg-
születtek. Nem tudta, hogy senki emberfia 
nem tarthat más embert szolgája gyanánt, 
hogy maga is ne váljék amannak szolgájává. 
Ha a bűn üldözésének a vágya közös volt is 
a cselédben és az úrnőben, mégis erősebb, 
keményebb, makacsabb és szívósabb volt 
Martinában, akinek nem voltak össze-vissza 
szenvedélyei, elméje pedig korlátolt és mű-
veletlen volt, mint az úrnőben, aki számtalan 
szenvedélye ellenére (vagy miatt) nem volt 
sem erős, sem állhatatos; ma nyakaskodott, 
holnap pedig, mikor elmúlt az első benyomás 
vagy a düh és föléledt benne a természetes 
jóság, engedett. Ennélfogva Martina úgy 
érezte, hogy ő sokkal leleményesebb a gaz-
emberek leleplezésében, mint az asszonya és 
kötelessége védelmezni a jóság ellen, amely 
elveszi a tiszta látását; bár mindenben enge-
delmes volt, nem hallgatott se okos szóra se 
parancsra, ha donna Emilia a megbocsátásra 
hajlott; hiába volt minden tilalom, újra meg 
újra rohamra indult, olyan buzgósággal, ame-



lyet nem lanyhítottak el az évek s olyan ra-
vaszsággal, amelyet élesre köszörült a gya-
korlat. A maga leleményességének ez a fölé-
nyes érzése, ez a makacssága, ez a szinte 
anyás buzgalma, hogy megvédelmezze asszo-
nyát önmagával szemben, még jobban meg-
növekedett a fiú halála után, minthogy Mar-
tina meg volt győződve, hogy ő, ő egymaga 
fedezte fel a bűntényt... Ki figyelmeztette 
donna Emiliát, aki mint rendesen semmit sem 
vett észre, hogy tartsa szemmel Olivierót és 
Susannát, mert ezek ketten összeszűrték a 
levet? Kinek az érdeme, hogy gyanakodni, 
figyelni, hallgatódzni kezdtek a mérgezés 
napjaiban, mikor mindenki szunyókált, még 
az orvosok is? Ki kapta rajta Susannát, mi-
kor azzal a titokzatos porocskával mesterke-
dett? Most még jobban szerette asszonyát, 
mint azelőtt, büszkeségében és örömében, 
hogy ő, a semmi cseléd, ilyen nagy szolgála-
tott tett neki; és továbbra is őrizni akarta, 
akarata ellenére is, minden áldott nap, s 
ahelyett, hogy elhidegült volna, még jobban 
felbuzdult szeszélyein és szidalmain. Szegény 
asszony! Egy kicsit mindig fura volt, de 
most, hogy öregedett, különösen a fia halála 
óta, rá sem lehetett ismerni. Csak türelem; 
itt kettőzött buzgalommal kell őrködni s ha 
nincs is ínyére, kényszeríteni kell, hogy úgy 
cselekedjék, amint az érdeke megkívánja. 

Tehát az úrnő és a cseléd gyakorta civako-
dott és már jónéhányszor hajbakapott Gae-
tano miatt, akit Martina engesztelhetetlen ül 
azzal vádolt, hogy csak azért maradt meg 
donna Emília szolgálatában, hogy kémked-
jék, ha ugyan nem gonoszabb szándékkal 
(vájjon nem mérgezheti-e meg egy szakács 



könnyebben az aszonyát, mint a feleség a fér-
jét?); donna Emilia sem bízott ugyan benne, 
de azért sohasem tudta rászánni magát, hogy 
kitegye a szűrét, egyrészt mivel nem vesztette 
el reményét, hogy még a jó ügy szolgálatába 
áll, másrészt (s talán még inkább) azért, mert 
beletörődött az ügyvéd határozott kívánsá-
gába, hogy Gaetano maradjon a házban, hogy 
szemmel tarthassák. Mikor Gaetano vasárnap 
este bizonyos ünnepélyességgel közölte, hogy 
összeveszett Mariettával és felbontotta az el-
jegyzését, egyáltalán nem ingatta meg Mar-
tina bizalmatlanságát; s egy cseppet sem cso-
dálkozott akkor sem, mikor az asszonya, aki 
már vagy századszor hallotta tőle ezt a vádat, 
a szokott makacsságával tiltakozott: 

— Martina, te elveted a sulykot. 
— Elvetem a sulykot? — hát akkor idenéz-

zen — vágta vissza Martina, miközben levelet 
halászott ki a zsebéből és odanyújtotta asz-
szonyának. — Ez a levél félórával ezelőtt ér-
kezett Gaetano címére. Tudja, ki írta? Ma-
rietta. Engem ugyan be nem csapnak. Meg-
ismerem az írást meg a borítékot. Annyira 
Összevesztek, hogy még most is leveleznek . . . 

Donna Emilia fogta a levelet, elolvasta a 
címzést, néhányszor-ide-oda forgatta a kezé-
ben, aztán megszólalt: 

— Még ha Marietta írta, akkor sem bizo-
nyít semmit. Marietta esetleg azért írta, hogy 
kibékítse a fiút. El kellene olvasni. 

— Olvassa el. Éppen azért tartottam vissza 
— tanácsolta elszántan Martina. 

Donna Emilia töprengett egy pillanatig, 
aztán odadobta Martinának a levelet: 

— Nem, nem szabad. 
Donna Emiliának soha esze ágában sem 



volt kitörölni az úri kódexből azt a jogot, 
hogy felbonthatják a szolgáik leveleit, azok 
tudta nélkül. De ezúttal nem akart élni ezzel 
a joggal, mert attól tartott, hogy a levél ke-
resztezi tervét; ez pedig nem volt egyéb, mint 
az a gondolat, amely a mult éjszaka óta foly-
tonosan a kényszerűség erejével rohanta meg 
(hogy tudniillik a jó ügyeket szabad hitvány 
és piszkos eszközökkel is védelmezni, ha a ki-
fogástalan eszközök nem elegendők); miután 
tehát mostanáig ellentállt neki, részben aggo-
dalomból, részben félelemből, részben mert 
sehogysem volt kedve fizetni azért, ami jog 
szerint ingyen megillette, végre hosszas töp-
renkedés után ezen a délutánon megállapo-
dott benne. Még egy pillanatig, utoljára, této-
vázott; de rászanta magát. 

— Martina, tudod, hogy szeretlek. Ügy ér-
zem, mintha a lányom volnál. De ha ma meg-
teszed azt a szolgálatot, amire szükségem 
van, akkor éppen úgy foglak szeretni, mint a 
lányaimat s azonfelül szép ajándékot kapsz 
tőlem. Büszke vagyok rá, hogy nem vagyok 
rossz úrnőtök s mindig meg tudom jutalmazni 
azt, aki hűséggel szolgál. Mit szeretnél? Órát, 
aranyláncot, fülbevalót, pénzt? Kérj, amit 
akarsz... 

Mint ahogy a hadsereg, amely ismeretlen 
országban előrenyomul, kémeket küld előre, 
akként donna Emilia is előrebocsátotta ezeket 
a hízelkedéseket és ígéreteket, mert tudta (s 
ez volt a másik gyötrelem számára), hogy 
Martina megharagudott, megsértődött, sírt és 
néha azzal fenyegetődzött, hogy kiugrik az 
ablakon, valahányszor valamelyik más szol-
gájának ajándékot adott, kedvezett vagy ked-
veskedett. A Ca valieri-ház minden mosolya, 



minden jósága, minden bizalma Martináé, a 
többi cselédeké a lepocskondiázás, a szida-
lom, a fenyítés, meg a szüntelen bizalmatlan-
ság: Martina szerint ez volt a világ igazsá-
gos törvénye. Donna Emilia tudta, hogy ha 
most azt mondaná, hogy Gaetanónak ad va-
lami ajándékot, Martina nyomban görcsöket 
kapna; jónak látta megszelídíteni azzal, hogy 
neki is ígért ajándékot. 

— Martina — folytatta lágy és kedveskedő 
hangon —, beszélned kellene Gaetanóval; meg 
kellene mondanod neki, hogy aki becsülettel 
szolgál engem, nem bánja meg és hogy ha 
hajlandó nyíltan beszélni, és szívesen adok 
neki is valami szép ajándékot. Amennyire 
örülök, hogy téged megajándékozhatlak, épp-
úgy vérzik a szívem, hogy valami holmimat 
odaadjam ennek a gazembernek. Szíveseb-
ben a Tiberisbe dobnám. De mit tegyek? Tor-
komon a kés. Ha Gaetano nem beszél, hama-
rosan megérjük, hogy Susanna itt fog sétálni 
Rómában. De nem akarom, hogy okod legyen 
panaszra; neked is megadom azt, amit neki 
adok. Ha Gaetano ezer lírát kér, neked is 
megadom az ezer lírát. Meg vagy "elégedve? 

Donna Emilia meg volt győződve, hogy 
igazságosan kiegyensúlyozta a kellemest és 
kellemetlent, amit Martinának ezzel a aján-
lattal okozott. De Martina egyetlen dühös 
ökölcsapással felborította az egyensúlyt. 

— Ezer lírát? A nagysága ezer lírát akar 
adni ennek a naplopónak, ennek a gazember-
nek, ennek a szocialistának? 

Martina, aki az urak pártján volt, csak 
azért, mert donna Emilia is közéjük tartozott, 
szentül hitte, hogy ezzel az utolsó szavával 
rábizonyította ellenségére a bűnt, amely egy 



előkelő család szolgájában éppoly megbo-
csáthatatlan, mint a középkorban az eretnek-
ség. De ezúttal az úrnőt még az eretnekség 
vádja sem hozta ki sodrából. 

— Ezret, kétezret, százezret, amennyit aka-
rok — vágta vissza kissé ingerülten. — Mit 
törődöl vele? Hiszen ugyanakkora összeget 
kapsz te i s . . . 

Martina megcsóválta a fejét és szinte ünne-
pélyesen mondta: 

— Nem, asszonyom. Nem lenne igazságos, 
hogy Gaetano meg én minden munka nélkül 
ennyi pénzt kapjunk. Valóságos rablás volna. 

— De mi jut eszedbe? Gaetano igenis 
rabló, de te? Te becsülettel keresed azt a 
pénzt, egy szolgálatod jutalmául. 

— De asszonyom, ezer lírát én tíz esztendő 
alatt sem teszek félre. Csáki tartsa meg a pén-
zét. Sokkal jobb helyen van önnél. 

— De ha én kérlek, hogy fogadd el, ostoba! 
— kiáltott rá donna Emilia. — Magam ura 
vagyok, azt teszek a pénzemmel, amit akarok! 

— Csak tessék, odadobhatja akár a kutyák-
nak is, ha úgy tetszik. De nekem, ennek a 
szolgálatnak fejében, nem kell. 

— Nekem pedig szükségem van rá, hogy 
Gaetano minél előbb rászánja magát a szép 
szóra. 

— Gaetano csak akkor fog beszélni, ha 
kényszerítik rá. önnek pedig módjában van 
kényszeríteni őt. Olvassa el ezt a levelet. 

— Hányszor mondjam még, hogy nem sza-
bad? — vágta rá donna Emilia. — Ha ebben 
a levélben benne volna a bizonyíték, amit ke-
resünk, akkor be kellene szolgáltatnunk a 
bíróságnak; és hát hogy magyaráznók meg, 



hogy a mi birtokunkban van! Levéllopásért 
börtön jár. 

— Levelet találni is lehet. 
— Nem, nem, nem, én nem vagyok haj-

landó azt hazudni, hogy elvesztette! — kiál-
tott rá donna Emilia még ingerültebben és 
makacsabbul. — Megparancsolom, hogv 
azonnal add át ezt a levelet Gaetanónak. Ha 
csakugyan elveszítené, akkor talán... 

— Gaetano nem szokott kényes leveleket 
elveszíteni. Hát ha ön azt akarja, hogy át-
adjam Gaetanónak ezt a levelet, nincs más 
hátra, mint a Madonnában bizakodni. A Ma-
donna majd megsegít. 

De donna Emilia, mikor hallotta, hogy pe-
rét a Madonna pártfogására bízzák, kirob-
bant: 

— Hát ez a te hálád? Ez a te ragaszkodá-
sod? Ez a hűséged? Hát te is cserben hagysz? 
Hát jó, majd elintézem magam, nincs szük-
ségem senkire. Csak menj a templomba s 
ajánld magad a Madonna pártfogásába... 
Vagy menj ki a Lungarára, ott a helyed. 

Guicciarelli szenátor az ügyvéddel folyta-
tott viharos beszélgetés után kárpótlásul 
nekiesett a vázlatának, sebbel-lobbal befejezte 
és átadta Pietruccinak, hogy dolgozza át az 
újság szájaíze szerint. Türelmetlenül várta, 
hogy a cikke megjelenjék, nemcsak azért, 
hogy a közönséget fölvilágosítsa, hanem azért 
is, hogy kelletmetlenséget szerezzen az ügy-
védnek. Csakhogy az igazság bújósdit ját-
szott vele; tehát bármennyire hangoztatta is, 
hogy az ügyvéd szamár és gazember, mégis 
folyton a szavaira kellett gondolnia; és vala-
hányszor rájuk gondolt, mindannyiszor meg-
ingott, hirtelen újra elfogta a félelem, hogy 



durva tévedést követett el és akkor elcsüg-
gedt. Hátha az ügyvédnek igaza van? Hátha 
mindenki arra a következtetésre jut, hogy ő 
tévedett? 

A péntekre virradó éjszakán és pénteken 
délelőtt szinte tűkön ült; várta a két delet: a 
tizenkettőt és a lapot, amelyek karöltve köze-
ledtek; tizenkettőkor szinte lopva kiosont a 
laboratóriumból, hogy elmenjen megvenni az 
újságot; egészen kétségbe volt esve, hogy nem 
hallgatott az ügyvédre és szentül meg volt 
győződve, hogy ez a közleménye tönkreteszi. 
De amikor az ucca közepén reszkető kézzel és 
dobogó szívvel kinyitotta az újságot, első pil-
lanatban hinni sem akart a szemének: az, 
amit keresett s ami miatt félt, hogy benne 
lesz, nem volt benne! Nem volt benne, mert 
az ügyvéd, aki díjtalanul intézte az újságok 
ügyeit, megkérte a szerkesztőt, hogy ne le-
gyen a szócsövük azoknak a „nevetséges os-
tobaságoknak", amelyekkel a szenátor „el-
süllyesztené" az egész bíinügyet. De rémült 
rögeszméje, amellyel eddig félt a cikk közlé-
sétől, most újabb örvényt látott ebben a titok-
zatos és szinte fenyegető némaságban. Tehát 
az ő érveit is azért dobták a szerkesztőség 
közös kéziratsírjába, mert a Mezzogiorno 
szerkesztőjének is az volt a véleménye felőlük, 
hogy semmitmondók és nevetségesek; tehát 
csakugyan semmitmondók és ' nevetségesek 
voltak és senkit sem győztek volna meg! Egé-
szen elcsüggedt s most már szentül meg volt 
győződve, hogy szakértői véleménye téves, ő 
maga pedig halott, hiszen nem győzte meg az 
újságírót; kétségbeesett, hogy a cikke nem lá-
tott napvilágot, bár éppúgy kétségbeesett 
volna, ha megjelent volna. 



De ha Spárta sírt, Messene sem nevetett. Az 
ügyvéd is nyugtalan és komor volt ezekben a 
napokban, veszekedett a titkáraival, károm-
kodott a telefonba és a rendesnél is jobban go-
rombáskodott a klienseivel. Sajnos: a mágus 
félt, hogy valami nagyhatalmú talizmán meg-
semmisítette az ő titkos erőit; azokat az erő-
ket, amelyek nem kortársainak az ábrándjai 
voltak csupán, hanem valóban megvoltak s 
amelyeknek a hatásait mindenki látta, de 
senki sem ismerte a természetüket és az ere-
detüket, mert ezek belevesztek ama titokba, 
amelyeket a Történelem sem ismer s amelye-
ket a Költészet is csak alig mer néha-néha 
érinteni. A Költészet meséli, hogy míg az 
Igazság láthatatlan akart maradni, hogy meg-
törje az emberi elbizakodottságot, addig az 
Igazságszolgáltatás húsból és vérből való, 
látható és kézzelfogható Igazságszolgálta-
tássá akart változni; egy méltóságos úr-
asszony alakját öltötte magára; hosszúuszá-
lyos hermelinpalástot vett fel, kardot kötött 
oldalára s megtanult írni és olvasni. De ám-
bár azt akarta, hogy lássák az emberek, még-
sem akarta, hogy merészen és fürkészőn az 
arcába nézzenek, mint a tulajdon nővérük-
nek, feleségüknek vagy szerelmesüknek; 
mert az emberek gonoszak és arcátlanok és ha 
kényük-kedvük szerint szemébe nézhetnének 
az Igazságszolgáltatásnak is, mint egymás-
nak, ¡sok olyan dolgot fölfedezhetnének, amit 
jobb nem tudniok. Fölfedezhetnék, hogy mi-
kor egy hölgy alakját veszi magára, sajnos, 
ez az Isten teremtése is egyszerre teli lesz 
mindenféle emberi hibával; hogy néha boga-
ras, hisztérikus, kegyetlen vagy megbocsátó, 
amint éppen a szeszélye parancsolja; hogy a 
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köpönyege alatt hamis súlyokat rejteget és 
bűvész-ügyességgel cserélgeti a jókat és rosz-
szakat, anélkül hogy a közönség, amely néz 
és nem lát, észrevenné; hogy nem egyszer en-
ged a hatalom parancsainak, az érdekek alat-
tomos ösztökéléseinek, vagy éppen a páho-
lyok, a sekrestyék és a hálószobák cselszövé-
seinek; és hogy rabszolgája a papirosnak, 
amelyre ír s annak a kiváltságnak — amelyet 
nem tudni: Isten vagy az ördög adott-e neki 
—, hogy tintája ¡azon a papiroson az igazsá-
got jelenti, mivel restségből, érzékenységből, 
gyűlöletből vagy szeretetből soha nem haj-
landó átnézni azt, amit leírt, még ha csak he-
venyében és a dolgok felületes vizsgálata 
alapján írta is le. 

Az Igazságszolgáltatás tehát kérte és meg-
kapta, hogy az arca rejtve legyen, mint ahogy 
a napnak ábrázatát rejti a tulajdon fényes-
sége; úgyhogy a szegény emberi szemek nem 
tudják rászegezni tekintetüket. Csakhogy Ma-
laguzzi olyan ember volt, hogy tűzálló volt a 
szeme s belenézhetett akár a napba is; tehát 
megkockáztatta a szentségtörést és belenézett 
az emberi Igazságszolgáltatás arcába, rettene-
tes szemeivel, amelyek még a dolgok sötét kér-
gén keresztül is fölfedezték a világ hibáit és 
bűneit. E titkos és szentségtörő tudománnyal 
fölfegyverkezetten vonult be a Szent Városba 
ez a gőgös, mohó és érzéki ember, aki érzéket-
len -és fagyos volt minden néven nevezendő 
javakkal szemben, ha mindaz nem volt az 
övé, mégpedig úgy, ahogy ő értette: vagyon 
és élvezet alakjában; és vitte valamire... Az 
aktákon való rejtelmes hatalmának pedig ez 
volt a titka... Olyan ember lett belőle, 
aki többé-kevésbbé minden második korszak-



ban boldogul, de nem hiányzik egyikben sem: 
láthatatlan mérleghamisító, a tisztességes em-
berek réme s a gazemberek megkönnyebbülése 
az emberi Igazságszolgáltatás színe előtt. 
Hiába áltatta magát a Tizenkilencedik Szá-
zad azzal, hogy bezárta az igazság szent mér-
legét a modern törvény üres sémáiba, mint a 
frigyszekrényt a szentégtartóba. A hamisító-
nak sikerült feltörni a szentségtartó zárát, 
úgyhogy feltüzelte mindazokat a szenvedélye-
ket, amelyeket az emberek összetévesztenek az 
igazságérzettel: a gyűlöletet, a bosszúállást, a 
kegyetlenséget, a szánalmat, azt a hamis érzé-
kenységet, amely a törvényszéken, mint a 
színházakban és a regényekben, hamis angya-
lokat és hamis szörnyeket keres szeretete és 
gyűlölete tárgyául; úgyhogy egy pillanat alatt 
kitalálta azt a szofizmát, csalafintaságot vagy 
éppen ijesztést, amellyel becsaphatja az emberi 
Igazságszolgáltatást, a Palotájában vagy azon 
kívül, mégpedig sokkal könnyebben és jobban 
kitalálja, mint a bonyolult és fogas jogi tétele-
ket; úgy hogy ezeket az alattomos fegyvere-
ket, ahol csak tehette, éppoly okosan mint 
vakmerőn haználta s szóval és írásban úgy 
csűrte-csavarta a bírói igazságokat, ahogy az 
érdekeinek jobban megtelelt. Méltán magasz-
talták, hogy ingyen nyújt jogi védelmet; igen 
ám, de kinek? Nem ám özvegyeknek és ár-
váknak, hanem olyan embereknek, akik vala-
mikor esetleg megháláhatják ezt a szolgála-
tot. Hány barátságnak megteremtette a fede-
zetét ezzel a nem valami nemes nemeslelkű-
séggel a Hatóságoknál és az újságoknál, a 
Parlamentben és a Közigazgatásban, a Páho-
lyokban és a Vatikánban, a Hadseregben és a 
Bankban! És értette a módját, hogy a maga 



helyén és idejében emlékeztesse ezeket szerző-
déses kötelezettségükre! Hamarosan bele-
fáradt a politikába, mert túlságosan áldozatos 
lelket követelt, de azért továbbra is engesztel-
hetetlenül gyűlölte azokat a pártokat, amelye-
ket ifjúságában üldözött. Micsoda örömmel 
ragadott meg most is, annyi év multán, egy-
egy hűhós alkalmat, hogy valamely perben 
nagyot üssön rajtuk ! A pénzen és az élvezeten 
kívül ez a szívósan élő gyűlölet volt egyetlen 
szenvedélye; de ebből a szenvedélyéből is 
sikerült érdemet kovácsolnia magának a Pénz-
nél és a Hatalomnál; csak ezeknek akart szol-
gálni, ha meg is vetette őket; szolgálni, hogy 
kiszipolyozza őket, mert csak a gazdagok és 
hatalmasok szolgálata révén lehet meggazda-
godni; már pedig pénz dolgában telhetetlen 
volt, hogy aztán eltékozolja lakomákra, mű-
tárgyakra, bútorokra, drága, ha nem is éppen 
értékes nőkre. Szóval, utolsó reménységét a 
Hamisságba, a Gonoszságba és a Megátalko-
dottságba vetette, hogy az ingyen vállalt 
ügyekért majd a pénzes klienseken kárpótolja 
magát, mégpedig alaposan, hogy csak sok-sok 
pénzt költhessen; és ez komoly reménység 
volt, mert bizony nem sajnálta a fáradságot, 
a virrasztást, a tanulást, a fejtörést, a lótás-
futást, a cselfogásokat, minél hamisabb volt 
az, aminek az igazságát be kellett bizonyítania. 
Olyan volt, mint a szurok lángja, nagy ember, 
akit megnyomorított sok aljas szenvedélye és 
piszkos mestersége, céltáblája ellentétes, de 
csupa igaz és csupa hamis dicséreteknek és 
vádaknak, önzetlen és mérhetetlenül kapzsi, 
nagy tehetség és alacsony lélek, úr és paraszt, 
közönséges /és finom, szemérmetlen és hűséges, 
aki megvetette az egész emberi nemet, ön-



magát is beleértve, de ebben az önmegvetés-
ben is többre becsülte magát mindenki más-
nál. Gyötörte a fizető klienseit, dédelgette az 
ingyen klienseket; de azokat is, emezeket is 
egyforma buzgósággal védelmezte és egy-
forma csavaros hazugságokkal (amiket bírói 
igazságoknak nevezett), akár kellett, akár 
nem kellett. Mert ebben a furcsa mesterségé-
ben úgy megmételyezte a tehetségét, hogy ép-
pen az egyszerű és világos igazságokat tudta 
már legnehezebben megérteni és védelmezni; 
úgy hogy minél egyszerűbbek és világosab-
bak voltak, annál inkább szüksége volt rá, 
hogy összekúszálja és meghamisítsa őket és 
csak akkor érezte magát biztosnak a dolgában, 
ha a hamisságban vájkálhatott. 

Egy szó mint száz: ő volt a Zsoltárosnak 
a Tizenkilencedik Századba átplántált vir 
dolosus-a. S éppen ezért ezekben a napokban 
valamennyi magyarázat közt az volt az igaz, 
amely nem is juthatott az eszébe, mert éppen 
a legegyszerűbb volt; hogy t. i. Guicciarelli 
tévedett a szakértői véleményében, kezdett 
maga is rájönni, tétovázott az önszeretete és 
a tévedése között és nem tudta már fenntar-
tani. Sohasem vetette fel magában a kérdést, 
vájjon Susanna bünös-e vagy ártatlan; úgy 
gondolkodott, hogy egy Guicciarellinek a szak-
véleménye, ha a szerző ésszerűen és a bírák 
és á közönség számára érthető módon alátá-
masztja, elegendő arra, hogy a világ minden 
Vádtanácsa előtt oly megdönthetetlen igaz-
sággá avassa a mérgezést, mint akár a San 
Pietro kupolája: tehát úgy okoskodott, hogy 
ha a firenzei Vádtanács kételkedik, Guiccia-
relli pedig ingadozik és alakoskodik, annak 



bizonyára azonos oka van; és minél jobban 
törte a fejét, annál inkább megérlelődött 
benne a meggyőződés, hogy a történteket csak 
egyféleképpen lehet megmagyarázni, tudni-
illik ha ez egyszer, akármilyen hihetetlen is, 
föltesszük, hogy a vén bolond donna Emilia 
ráhibázott az igazságra. Alamanni szenátor 
nem volt Accolti gróf vagy Ghiringucci ügy-
véd; Malaguzzi elismerte, hogy Alamanni-
ban megvan az erő, hogy megfojtson még 
egy ilyen roppant bűnügyet is, ha éppen 
akarja. Ha Guicciarelli szenátor meg akarja 
menteni Susannával együtt a fiát, aki aman-
nak szeretője s talán bűntársa volt, akkor 
szerinte könnyen megmagyarázható a Vád-
tanács ingadozása és Guicciarelli pálfordu-
lása. De minél inkább meggyökeredzett lel-
kében ez a gyanú, annál jobban égette a 
kudarc, amelyen ujjonganának ellenségei; a 
legóriásibb és leghangosabb kudarc, mióta 
csak ezt az átkozott mesterséget folytatja. 
Nem tudta lenyelni, hogy egy bankár így ki-
fogott rajta, a maga területén. És csak azért 
a kétszázezer líráért sóhajtozott, amit donna 
Emíliával fizettetni akart magának Susanna 
fejéért; úgy érezte, hogy megérdemelte ezt 
az árat, mert ha elítélik a fiatalasszonyt, az 
Alberto Cavalieritől feleségére hagyott két 
millió az anyjára és a nővérére száll. De 
hátha fölmentik Susannát? Szóval már maga 
sem bízott a perben; mégis meg akarta gá-
tolni, hogy Guicciarelli szenátor nyilvános-
ságra hozza az „ostobaságait", részben, mert 
megszokta, hogy az utolsó lehelletig küzdjön, 
részben pedig, mert gyanakodott, hogy ez a 
lépés is Alamanni és Guicciarelli megegyezé-
sének eredménye és megtorlásul legalább 



éreztetni akarta egyikkel is, másikkal is, hogy 
még nem végeztek vele. 

Ehelyett nagy kellemetlenséget okozott vele 
nem csupán Guicciarellinek, hanem donna 
Emiliának is. A lobbanékony öregasszony 
szóba sem állt többé Martinával, legföljebb 
néhány kurta parancsszó erejéig, mert ezút-
tal a cseléd igazán túlságba vitte a dolgot. 
Donna Emilia tudta, hogy féltékeny Gaeta-
nora; de hogy annyira féltékeny, hogy ő sem 
akarja elfogadni azt a pénzt, amit mind a 
kettejüknek szánt, csak azért, hogy Gaetano 
se kapja meg, azt nem sejtette. Ez több volt a 
soknál; ez már a bolond féltékenység elvakult 
arcátlansága volt, amely még neki, az úrnő-
nek is fölébe akart kerekedni! Sajnos azon-
ban, Martina öregedett és öreg napjaira meg-
butult, pöffeszkedni kezdett és nélkülözhetet-
lennek hitte magát; csakhogy tévedett, neki 
bizony nincs szüksége rá, majd letöri a 
szarvát, majd érdeme szerint bánik vele és 
közben maga beszél Gaetanóval. Mégis pén-
tek délig némiképpen megvigasztalta a re-
ménységnek egy utolsó morzsája: hogy Guic-
ciarelli szenátor szava, amelyet a Mezzo-
giorno világgá harsonáz, mindenkinek ki-
nyitja a szemét. De mikor a szenátortól meg-
tudta a cikk elmaradásának okait (Pietrucci-
nak, aki délelőtt elrohant magyarázatért, a 
nagybátyja azt mondta, hogy azért nem kö-
zölte a szenátor cikkét, mert attól tartott, hogy 
ennek a két igen hasonló és igen különböző 
anyagnak a titokzatossága még jobban meg-
zavarja a közönség fejét), egyenesen az ügy-
védre öntötte ki dühét és szemébe vágta neki, 
hogy Alamanni némította el az újságot; végül 
abban állapodott meg, hogy az ügyvéd hülye, 



mert higgadtan-nyugodtan folyton azt hajto-
gatta előtte, hogy Alamanni nem avatkozik 
bele ebbe az ügybe; most ő is úgy gondolta, 
hogy a per elveszett, úgyhogy szombaton, 
január 26-án, a gonoszságnak mind a három 
főmestere egyformán elcsüggedt és kölcsönö-
sen egymást vádolták és gyanúsították áru-
lással, tehetetlenséggel és butasággal. 

De Martina nem ingadozott. Nem cso-
dálkozott és nem sértődött meg asszonyának 
legutolsó ajánlatán és végső kifakadásán, 
hiszen az ilyen ostobaságokat megszokta, 
mióta... Ki hitte volna valaha, a Cavalieri-
házban? Két hónappal ezelőtt Martina észre-
vette, hogy a személyzeti ajtó sarkai és zára 
jócskán meglazult s valami névtelen és ön-
kéntes buzgóságból lesbe állott és fölfedezte, 
hogy Gaetano majdnem minden éjjel egy óra 
tájban eltávozik néhány órára; hogy mi cél-
ból, azt könnyű volt kitalálnia; hogy kihez, 
azt nem tudta, mert nem mert utánamenni a 
lépcsőn. Ez bizony a Cavalieri-kódex szerint 
főbenjáró bűn volt; és donna Emilia mégis le-
nyelte ezt a pimaszságot is, mert mindig csak 
remélt-remélt! Ha most az asszonya azt 
mondta volna neki, hogy odaadja ennek az 
árulónak az egész palotát, Martina azon sem 
csodálkozott volna. De nem csüggedt; hajnal-
tól alkonyatig és alkonyattól hajnalig azon 
törte a fejét, hogy miképpen nyissa fel asszo-
nyának a szemét; és e két utolsó napon, mint-
hogy egyebet nem tehetett, a felsőbb hatal-
makhoz folyamodott segítségért, a Madonna 
kegyeibe ajánlotta magát és végül a maga 
pénze árán gyertyát áldozott neki a Santa 
Maria degli Angeli-ben, hogy segítsen neki 
leleplezni ezt a gazembert, mint ahogy Susan-



nát leleplezte. Mindenre kész volt a sikerért; 
nem tágított s nem is tágít soha, mert ő nem 
csupán fölfedezte, hanem egyenesen föltalálta. 
Susanna bűnét. Ügy bizony. Ez a bűnügy, 
amely szenvedélye lett egy egész népnek s 
amely annyi fejtörést okozott az Igazság-
szolgáltatásnak, egy konyhában született meg, 
egy félszeg vén cseléd képzelődésében, ami 
aztán az asszonyát is megmételyezte. Martina 
sehogysem fért meg Mariettával, Susanna 
szobalányával, ezzel a csinos és derék lom-
bardiai leánnyal, aki nagyon szerette asszo-
nyát. Elkeseredett harc tört ki az anyós szoba-
lánya és a fiatalasszony szobalánya közt; az 
előbbi osztozott asszonyának menye iránti 
gyűlöletében és jogot tartott rá, hogy a maga 
fönnhatósága alá vegye Marietta területét is, 
az utóbbi nem volt hajlandó elismerni más 
tekintélyt, mint Susannát és szentül hitte, 
hogy az anyósnak semmiben sincs igaza; ebbe 
a harcba a két úrnő is beleavatkozott s mind-
egyik síkra szálltamaga szolgálójának védel-
mére; ebből aztán újabb összekoccanások és 
civakodások támadtak s eközben Martina 
belelopott donna Emiliába holmi gyanakvá-
sokat Susanna és Oliviero irányában. Donna 
Emilia eleinte, mint rendesen, ellentállt a gya-
nakvásnak; de azután nemsokára megbetege-
dett a fia. És ekkor Martina folyton csóválta 
a fejét, elborult arccal nagyokat sóhajtott, 
gyanakvó vizsgálódással járt-kelt a házban, 
s minduntalan bement a betegszobába ; míg 
végül legy napon, hogy váratlanul betoppant, 
rajtakapta Susannát, amint az egyik sarok-
ban a nevezetes port betöltötte. Ez a por (a 
Történelem tudja) az orvostól rendelt codein 
volt. De hogy ez után mi történt, azt sem a 



Történelem, sem a Költészet nem tudja. Mar-
tina és az anya gyanúja egyszerre jutott a 
betegnek elborult elméjébe, az ostoba doktor-
nak azzal la titokzatos rendeletével, hogy csak 
az anyja kezéből fogadjon el orvosságot? Váj-
jon féltékenysége és gonoszsága fölháboro-
dott ezen, a gyanún és fölkorbácsolta a szen-
vedőknek az a szükségérzete, hogy valakin 
kitöltsék bosszújukat? De mikor a beteg rá-
ordított Susannára, hogy ő az oka halálának, 
Susanna pedig odafordult a két nőhöz, hogy 
segítsenek lecsillapítani, akkor mind a kettő 
mozdulatlanul, ellenségesen, némán nézett 
vissza rá, míg végre az anya rideg-szárazon 
azt a tanácsot adta neki, hogy távozzék, mert 
jelenléte zavarja a beteget. Susanna kiment, 
dúltan, rémülten, zokogva, s azt hittte, hogy 
álmodik; donna Emilia pedig megölelte Mar-
tinát s ezt mondta neki: „Már megint csak ne-
ked volt nyitva a szemed ebben a házban". 

A vén cseléd agyrémét donna Emilia meg a 
doktor belevetítette a betegnek meghibbant 
agy velejébe, ez pedig, mint valami hatalmas 
gyujtótükör, visszaverte Martina, donna 
Emilia és a doktor lelkébe, akik már nem is-
mertek rá a maguk sugalmazására. A Tudo-
mány meg az Igazságszolgáltatás elvégezte a 
többit. És most Martina? fáradhatatlanul dol-
gozott, hogy betetőzze müvét s még a Ma-
donna kegyeibe is beajánlotta magát; ez pe-
dig, valami kideríthetetlen okból, végül is al-
kalmasint meghallgatta buzgó és alázatos, de 
kissé szerénytelen és tolakodó hívét, mert ja-
nuár 26-án, szombaton este, néhány perece? 
éjfél előtt Martina kezében levéllel belépett 
donna Emilia hálószobájába, aki már vagy 
egy órája az ágyban feküdt és olvasott; a 



lány odalépett hozzá és halkan, izgatottan 
megszólalt: 

— Asszonyom, a Madonna meghallgatott. 
Ma Gaetano megint levelet kapott Mariettá-
tól, ezt ni. Amikor az imént bementem a 
konyhába, ott találtam, így felbontva, amint 
látja... Gaetano ott felejtette. Amit asszo-
nyom kívánt, megtörtént. Most elolvashatja... 

Donna Emilia előbb bizalmatlan tekintet-
tel fürkészett Martina arcában, aztán lassan 
kinyújtotta a karját, elvette a levelet, meg-
nézte a borítékot s kivett belőle két papír-
lapot és kinyitotta az egyiket. De egyszerre 
csak felpattant s tágra nyitotta a szemeit, 
mintha valami váratlan vagy várva-várt dol-
got látott volna; kinyitotta a másik lapot is, 
elolvasta, egybevetette az előbbivel, elgondol-
kodott egy pillanatig, aztán megint Martina 
arcába fúrta a tekintetét: 

— Hol találtad ezt a levelet? Csakugyan a 
konyhában? 

— A cukortartó meg a kávésdoboz közt; 
oda volt bedugva. 

— Jól van, jól van. Köszönöm. Jóéjszakát 
— mondta rá donna Emilia, olyan sugárzó 
arccal és olyan ellágyult hangon, hogy Mar-
tina boldogan távozott s igazán nem sajnálta 
a gyertyáját. Igaz, szerény kis gyertya volt, 
négy soldo ára; de mert szegény ember s 
buzgó szívvel ajánlotta fel, megtette hatását 
mennyek országában. 



Y. 

Vasárnap reggel Guicciarelli szenátor egy-
szerre csak elsáppadt. Meghallotta azt az 
egyetlen hangot, amely az ő korában még 
megreszkettette az embereket, mint a Sinai-
hegy szózata annyi ezer év óta; hallotta az ő 
hangját, csakugyan az Övét, a modern Mino-
taurusét (minden korszaknak megvan a maga 
Minotaurusa), amely a rendes koncát köve-
telte. Valamint a krétai Minotaurus, ez is 
felemás szörnyeteg volt, félig ember, félig 
állat; talán a legfurcsább állat, amely a föld 
hátán termett. Mindenütt ott van és sehol 
sincs ott, számos és egyetlen, agyag és tűz, 
vaskos és láthatatlan; oly mérhetetlen nagy 
a teste s oly sok millió különböző kicsiny feje 
van, hogy soha senkinek sem sikerült még 
meglátnia a maga egész nagyságában; és bár 
annyi millió kicsiny feje van, mégis úgy lát, 
hall, mozog, gondolkodik, beszél, mintha csu-
pán egyetlen s mind a látható fejeitől merő-
ben különböző feje volna, amely valahol ott 
rejtőzködik, ahol még soha senki nem tudta 
fölfedezni. Rendszerint szunyókál, lomhán 
és süketen, akár ágyúzhatnak is a fülébe. De 
néha elég egy suhogás, egy suttogás, egy 
könnyű szellő fuvalma a mocsár fölött: egy-
szerre csak felkapja milliónyi fejét s kibuk-
kan; és néha valami emberfölötti nyelven fel-
séges szavak áradnak millió szájából, millió 



szeméből pedig az északi fény villódzása. De 
a szörnyeteg néhanapján feldühödik, sziszeg, 
bömböl, fú, tajtékzik, tagolatlan és állati han-
gon üvölt s közben egy nevet ordít. A Mino-
taurust gyötri az éhség, amelyet csak ember-
hússal lehet lecsillapítani. 

Ezen a vasárnap reggelen az egyik lap — 
a Szent Város legtekintélyesebb szócsöveinek 
egyike —, Guicciarelli szenátornak „Brune-
tière és a tudomány csődje" címen a Közal-
kalmazottak Szövetségében tartott előadása 
kapcsán azt írta, hogy afelől lehet ugyan 
vitatkozni, hogy csődöt mondott-e a Tudo-
mány, ezzel szemben azonban bizonyos, hogy 
a Cavalieri-perben Guicciarelli szenátornak 
és az őt dédelgető szabadkőműves Páholyok-
nak a tudománya csődöt mondott. „Ebadta 
bitang papjai!" — dohogott Guicciarelli s tet-
tette magát, mintha semmibe venné ezeket a 
piszkálásokat. De úgy rémlett neki, mintha 
hallaná a Minotaur us szörnyeteg hangját, 
amely éhségében az ő nevét bömbölte; és 
megreszketett. Aztán mégegyszer hallotta ezt 
a hangot s még erősebben, este, mikor vala-
melyik liberális újságban egy rövid hírt olva-
sott, amely úgy szólt, hogy immár nem két-
séges, hogy a Cavalieri-per eredendő oka a 
Tudomány tévedése; és hogy a Guicciarelli 
szenátor iránt való tisztelet nem elegendő 
arra, hogy felmentsük őt a felületesség vádja 
alól. És ezen a gyalázatos napon harmadszor 
is hallotta ezt a hangot, körülbelül egy óra 
múlva, mikor egyik barátja azzal a hírrel jött 
hozzá, hogy az Igazságíigyminisztérium tom-
bol dühében s azzal vádolja őt, hogy a bíró-
ságot kellemetlen helyzetbe sodorta. Most 



valósággal megrémült. Mi lesz, ha ez a düh a 
Palazzo Firenzéből átcsap a Palazzo Bra-
schiba? És a Palazzo Braschiból éppenséggel 
abba a másik Palazzóba, amely még maga-
sabban áll, az ormok ormán, a világi megbe-
csülés forrásainak legmagasabb csúcsán, 
ahonnan a kárhoztatás és a magasztalás, a 
tisztesség és a becstelenség hullámzik lefelé, 
mint két zuhatag, amelyek fokról-fokra ro-
hannak a mélybe és eláradnak a profán Ró-
mán?* Szörnyű éjszakája volt, szövögette meg 
bontogatta a terveket: kihallgatást kér a Mi-
niszterelnöktől, meglátogatja az Igazságügy-
minisztert, a Szenátus Elnökét, az Akadémia 
Elnökét; meglátogatja azt a bizonyos sze-
mélyt, aki úgyszólván mindennap beszél a 
Királlyal; megmagyarázza nekik, hogyan 
fejlődtek idáig a dolgok. Hát elvégre is talán 
azt állította ő, hogy Cavalierit a felesége mér-
gezte meg? Észe ágában sem volt. Ismerte a 
mesterségét, tudta, hogy a bomlás jelenségeit 
még a titkok leple fedi, s hogy Brieger, a ki-
tűnő berlini egyetemi tanár bebizonyította, 
hogy az albuminoidok bomlás közben gyak-
ran rettenetes mérgeket hoznak létre. De az 
Igazságszolgáltatás azt kérdezte, vájjon Ca-
valieri földi maradványaiban van-e méreg-
anyag, ő pedig a tudomány megállapításai 
szerint azt felelte, hogy talált valami olyan 
anyagot, amely a pikrotoxinhoz hasonlított; 
tehát igaza volt, bár azt sem lehetett mondani, 
hogy Romeinek nincs igaza (ilyen megszorí-
tással Romeinek is igaza lehetett), mert an-
nak eldöntése, hogy Cavalieri tetanusban 
halt-e meg, az orvostudomány feladata volt. 
A gabalyodást a vizsgálóbíró és az Igazság-
szolgáltatás okozta, azzal a hagyományos 



szenvedélyével, amely minden áron és hirte-
len bűntényt és bűntettest akart fölfedezni. 

Efféle szofizmákkal igyekezett egész éjszaka 
igazolni és megnyugtatni magát és könyör-
gött a láthatatlan Igazsághoz, hogy térjen 
vissza hozzá és vigasztalja meg; hogy a ször-
nyeteg Tömeget megengesztelje, megalázta 
magát, szerénykedett, meghajolt előtte, enge-
dékeny volt; végül még azt is elismerte, hogy 
nem pikrotoxint talált, hanem csak valami 
hozzá hasonló anyagot. A pikrotinra vállat 
vont, mérgesen, és már meg sem kérdezte 
Pietruccit a kisérletek eredménye felől, ame-
lyeknek elvégzését rábízta. Hétfőn reggel egy 
szót sem szólt asszisztensének éjjeli tervezge-
téseiről és töprengéseiről, csak épp egy kissé 
könnyített előtte a rosszkedvén: szigorú tör-
vényt követelt, amely megtiltaná az újságok-
nak, hogy bármiféle tárgyban bármiféle vé-
leményt mondhassanak. 

— Az újságoknak — hangzott a következ-
tetése — az a kötelességük, hogy tájékoztas-
sák a közönséget; de mi jogon mondanak vé-
leményt? Talán ők is mindentudók és csalha-
tatlanok, mint a pápa? Csak mondják el ne-
kem azt, ami történt; az én gondom, hogy vé-
leményt alkossak magamnak, a magam fejé-
ve i . . . 

Ugyancsak ezen a hétfői napon, január 
28-án, félkettő tájban, Oliviero Alamanni és 
egyik ezredtársa, Giulio Spinelli del Galluzzo 
márchese — akik éppen rókavadászatról tér 
tek haza s megérkeztek a Circus Maximus 
közelébe, az istállóba, ahol Spinelli a lovait 
tartotta és várták a lovászokat, hogy az álla-
tokat gondjaikra bízzák (mert Olivierónak is 
le kellett majd szállnia egy pillanatra, hogy 



megnézze az istállóban barátjának egyik újon-
nan vásárolt lovát) —, még a nyeregben ülve 
éppen befejeztek egy beszélgetést, amely már 
jóidé je folyt közöttük. 

— Alamanni, Alamanni — mondta Spinelli 
Olivierónak, aki már negyedórája konokul 
szabadkozott, hogy nem vehet részt azon a 
vacsorán, amelyet néhány mulatós fiú és fél-
világi hölgy éppen aznap estére tervezett —, 
hát csakugyan te is beleszerettél valami eré-
nyes hölgybe? Vagy már ott tartasz, hogy 
megházasodol? Ilyen fiatalon... 

— Rosszabb, Spinelli, rosszabb. Megsúgom 
neked: kolostorba akarok vonulni. 

— Tréfálsz, hogy kitérj a felelet elől! De 
igaz vagy nem igaz, hogy a szép Fanny már 
féléve elhidegült a román attaséjától és senki 
sem tudja, ki foglalta el annak a helyét? 

— Senki sem tudja, mert én még nem akad-
tam olyan nőre, aki hajlandó lett volna sze-
retni engem, akár csak három hónapra is. 

— Szegény fiú! Hát akkor igazán nincs más 
választásod, mint beiratkoznod a Gonzaga 
Szent Alajos Kongregációjába! — Oldalt for-
dult a lován és nézegetni kezdte Oliviero vál-
lait, aztán csúfolkodó hangon szaporázta a 
szót: — Nini, nini! Máris nőnek a szárnyai! 
Milyen gyönyörű mennyei angyalka! —Abba-
hagyta ezt, aztán gúnyosan ünnepélyes han-
gon folytatta: — Alamanni, úgy beszélek ve-
led, mint a barátod. Fontold meg, amit teszel. 
Rossz útra tértél. Hiszen már annyira vagy, 
hogy hamarosan komoly fiú lesz belőled. Vé-
delmezd meg a börtönben ülő hölgyek jó hír-
nevét és higyj azoknak az erényében, akik 
szabadlábon vannak . . . 

—Hisz még nem járok a Római Törvény-



székre, hogy házastársakat elválasszak egy-
mástól — vágott a szavába hirtelen Oliviero 
gonosz mosollyal. 

Spinelli mintha nem értette volna meg és 
folytatta a mondókáját: 

— Nagy alamuszi vagy te, Alamanni. Te 
titkolódzol... 

Ebben a pillanatban két lovász lépett ki az 
istállóból; a két jóbarát leugrott a lóról és mi-
közben Spinelli lovát utánuk vezették, belép-
tek a hosszú pajtába, ahol sorjában zabáltak 
a lovak, mindegyik a maga rekeszében, deszka-
fallal elválasztva egymástól; megálltak egy 
remek Írországi paripa előtt: a színe mint a 
csiszolt acél, a lábszárai vékonyak, a szeme 
üveges, nagy, riadt, mintha szüntelenül fe-
nyegető árnyakat látna a levegőben. Oliviero 
megcsodálta, dicsérte, simogatta, miközben 
Spinelli elmesélte, hogy ez a gyönyörű állat 
mindeddig senkit nem tűrt meg a hátán és 
ebben a furcsa szeszélyében ugy megmaka-
csolta magát, hogy az előbbi gazdája kétségbe-
esésében végre is eladta. „Ostobaság!" — 
mondták rá firenzei barátai, mikor megvette, 
azzal a kemény elhatározással: hogy hadd lás-
suk hát, melyikünknek keményebb a feje, az 
enyém-e vagy ezé az állaté? Most Oliviero, 
ha kedve tartja, kipróbálhatja, hogy három 
hét alatt micsoda kezes bárány lett ebből a 
sárkányból. Oliviero csak hallgatta a szavait 
és figyelmesen nézegette a lovat; aztán a ba-
rátjához fordult, egy pillantással tetőtől-talpig 
végigmérte, mintha a magasságát és a súlyát 
kutatná, aztán megszólalt: 

;— Ügy-e, az előbbi gazdája testesebb volt 
nálad? A titkot könnyű megfejteni. Ennek a 
lónak kissé gyönge a gerince; szenved, ha túl-
Ferrero: A két igazság 9 



ságosan nehéz lovas ül rá és ezért makran-
coskodik. Te könnyű vagy, téged áll. 

Csakhogy ez az ártatlan megjegyzés ki-
sebbfajta veszekedést támasztott a két jó-
barát közt. 

— Micsoda bolondság jut az eszedbe! — 
tiltakozott Spinelli és szinte sértődötten rán-
tott egyet a vállán. — Szerettelek volna ott 
látni az első néhány kísérletnél. Szó sem 
lehet gyönge gerincről! Három hétig kellett 
verni meg sarkantyúzni. Minden ló bogaras 
egy kicsit; de ilyen bogaras lovat tizenöt esz-
tendeje nem láttam! 

— A ló a teremtés legpozitívebb állatja —• 
felelte nyugodtan Oliviero, aki bizonyosra 
vette, hogy a barátjának alaposan működött 
a fantáziája, mikor a maga lovas-hőstetteit 
elmesélte. — Amiket mi a lóban hóbortnak 
nevezünk, az nem egyéb, mint csupa olyan 
dolog, ami fáj neki s amit nem tűr. 

— A ló az állatvilág leghóbortosabb állatja 
— vágta vissza Spinelli dacosan és kihívón. 
— Ha ellenkező véleményen vagy, akkor nem 
ismered. 

— Sajnos, minden egyéb dologhoz hatökör 
vagyok, de a lovakhoz értek valamicskét — 
felelte még mindig nyugodtan Oliviero. 

— Értesz hozzá, mint ahogy ért a lócsíszár 
— vágta rá durván Spinelli. — De ahhoz, 
hogy valaki a lóhoz értsen, valami külön ér-
zék kell, egy hatodik érzék, és erre csak úgy 
lehet szert tenni... 

De itt megállt, mert észrevette, hogy kis 
híján valami vaskos gorombaságot mondott. 
Azt akarta mondani, hogy erre csak úgy le-
het szert tenni, ha nemzedékről-nemzedékre 
száll a családban. Oliviero szemlátomást nem 



volt kíváncsi rá, hogyan lehet szert tenni erre 
az érzékre, mert érezte, hogy benne megvan; 
ránézett a barátjára és megszólalt: 

— Fogadjunk ezer lírába, hogy ha a régi 
gazdája felül rá, megint makrancoskodni fog. 

— Fölösleges fogadni! — felelte Spinelli 
és dacosan megrántotta a vállát. — Én tudom, 
mit beszélek és nem fogadok. 

— Kérlek szépen! — mondta rá Oliviero. 
— Szívesen nyertem volna tőled ezer lírát! 

De minthogy a barátja neveletlenül visel-
kedett, valahogy bosszút akart állni rajta, 
mielőtt elválnak. 

— Hát a nagybácsid hogy van? — kér-
dezte gúnyos hangon. — Meggyógyult végre? 

— A bíboros? — szólt Spinelli, aki úgy 
tett, mintha szószerint értette volna a kérdést. 
— Pompásan érzi magát! Oly pompásan, 
hogy tegnap este, mikor meglátott, mindjárt 
ezt kérdezte: „Igaz, hogy annyi pénzt elpo-
csékolsz?" 

— Nagyszerű! — mondta rá Oliviero. — 
Ez annyit jelent, hogy nemsokára meglesz az 
esküvőd! Ne várjatok ma este a vacsorára! 

És finom gúnyos mosollyal otthagyta a ba-
rátját, egy aranyat adott a lovásznak, aki 
áradozva hálálkodott érte, felült a lovára és 
távozott; közben arra gondolt, hogy Spinelli 
márchese éppen jó napot választott, hogy 
meghívja holmi duhaj vacsorára! Éppen 
olyan napot, amelyen az órák hol lassacskán, 
hol szédítő gyorsan forogtak vele körbe-
kÖrbe; az egyik átadta a mellette álló húgá-
nak, miközben ajkára illesztette ujját s hun-
cutul mosolygott, míg végre elérkezett az 
utolsó, a délutáni öt óra, amelyet éppen várt 
s amely elvitte őt egy kis lakás ajtajához; 



ezt a lakást álnéven bérelte nem messzire a 
Trinita dei Montitól, egy magányos uccában, 
és i tt . . . „Fúrja az oldalát, fúrja az oldalát! 
Hát még ha tudná!" — gondolta magában és 
csak úgy «ugárzott a belső ujjongástól. 

Oliviero Alamanni — egy új koronának, 
a gazdagságnak várományosa, amely átvette 
ugyan a régi hatalmasságoknak számos ki-
váltságát, de nem vette át egyetlen kötelezett-
ségét sem, még azt sem, hogy mulattatásul ki-
áll j on a közönség elé — a társadalom csúcsán 
született és növekedett, abban a húsz, eszten-
dőben, 1870 és 1890 közt, amikor az Ariszto-
krácia, a Monarchia és a polgári Gazdagság-
nak leginkább kifinomodott "része kezdte el-
sáncolni magát a Demokráciától és az alacso-
nyabb rétegektől. Oliviero Alamanni, lia ol-
vasott volna latinul, elmondhatta volna ifjú-
ságáról, amely e sáncok között virult ki, azt, 
amit egy nagy szent mondott a maga ifjúsá-
gáról : in multa evanui. Csinos, szelíd, kedves, 
tanulékony, vallásos és szorgahnas fiú volt 
egészen tizenhatéves koráig; akkor egyszerre 
abbahagyta a templombaj arást és a nyelve-
ken kívül (jól beszélt franciául és angolul) 
meggyűlölt minden néven nevezendő tanu-
lást; azzal a sóvárgó majmolással, amely 
húszéves korunkban az ostobaságot és a bűnt 
is kötelességgé magasztosítja szemünkben, be-
lépett az előkelő és gazdag római ifjak társa-
ságába; egyike lett a legismertebbeknek 
„Róma Hét Királya" vagy a „Hét Halálos 
Bűn" között. Akkoriban Róma előkelő vilá-
gában így neveztek egy héttagú baráti társa-
ságot; ezek választottaknak, művelteknek, 
„felsőbbrendű" embereknek hitték magukat 
(ez a szó akkoriban röppent fel a szalonok-



ban), csupán azért, mert sokat költöttek, ke-
veset dolgoztak és egyáltalán semmit sem ta-
nultak; mert kölcsönösen kifosztották egy-
mást a zöldposztós asztalnál; mert hírnökök és 
kengyelfutók gyanánt mindig megelőzték a 
divatot és versengtek néhány hetéráért és né-
hány úriasszonyért, akik csak abban külön-
böztek a hetéráktól, hogy szabadon, valóságos 
hivatásszerű önzéssel eladhatták magukat 
drága pénzért s még amazoknál is ledérebbek 
voltak. Ebben a társaságban az ifjú Alamanni 
maga is belebolondult a tulajdon izmaiba, ke-
zeibe, lábaiba, talmi nemességébe, gazdag-
ságába, léhaságaiba és tékozlásaiba; és éppen 
a nála nyolc évvel idősebb Spinelli volt a mes-
ter, aki beavatta a. nagyvilági kicsapongások 
titkaiba. De csak volt, már nem az. Spinelli 
márchese gazdag toszkánai fiú volt, aki már 
megkapta szüleitől öröklött vagyonát és 
évente százötvenezer líra költőpénze volt; és 
ehhez az akkoriban tekintélyes vagyonához 
járult bizonyos kissé mesebeli nagynénje 
iránt táplált reménysége; ez a gyermektelen 
mexikói nő Párisban élt és állítólag unoka-
öccsére akarta hagyni mexikói ezüstbányáit. 
Hogy aztán hol voltak ezek a bányák, azt bi-
zony senki sem tudta, még a jövendőbeli örö-
kös sem; de barátai egy szálig szentül hitték, 
hogy megvannak s minden évben aranypatak, 
sőt valóságos arany folyam dől belőlük; úgy 
beszéltek róla, mint valami jövendőbeli közös 
tulajdonukról. „Ha majd te leszel a mexikói 
bányák gazdája" — mondogatták a barátai, 
éppen olyan természetes biztonsággal, mintha 
azt mondták volna, hogy „ha majd kapitány 
leszel". De sem a zsebbeli milliók, sem a re-
ménybeli bányák, sem a „Hét Halálos Bűn" 



társasága nem csavarta el a fejét. Spinelli 
afféle középszerű ember volt, aki többre viszi, 
mint amennyire az értelmessége korlátozná, 
mert nem kiván soha olyasmit, ami meg-
haladja erejének határait és mert szilárdan és 
makacsul csak a lehetségest akarja, amit el 
is tud érni. A lovain, a tiszti mesterségén (így 
nevezte), a vagyonán, a korabeli gazdag arisz-
tokraták megszokott előkelősködésén és meg-
szokott örömein kívül nem tudott semmit és 
nem érdekelte semmi, sem politika, sem iroda-
lom, sem művészet; valahogy gagyogott fran-
ciául, ez volt az egész; holmi borsos tréfákkal 
teletömött heti folyóiratnál egyebet nem ol-
vasott. De a vagyonát szemfüles óvatossággal 
kezelte; nem engedte, hogy szállítói és va-
gyonkezelői megrabolják; dáridózott, játszott, 
mulatós és léha életet élt „Róma Hét Királyá-
nak" társaságában, de ügyelt a számlákra és 
soha nem költött többet — sőt némelyik esz-
tendőben kevesebbet — százezer líránál és sem 
nők miatt, sem a játékasztalnál nem vesztette 
el soha a fejét; mindig szép lovai voltak, 
amelveket nagy szakértelemmel vett és el-
adott, úgyhogy egy-két ezresbankó mindig 
megmaradt a markában; kissé pedáns, de 
megbízható tiszt volt, aki a parancsokat betű 
szerint, de pontosan teljesítette; mindig sike-
rült a föllebbvalóitól megkapnia azt, amit 
akart s amit tudott, és tisztában volt jogaival 
és kötelességeivel. Nem vágyódott többre; de 
meglepődött volna, ha valaki azt mondja neki, 
hogy az élete módja nem a legszentebb joga és 
a legkiválóbb példaképe a gazdag úrnak, a 
jó tisztnek és a tökéletes lókedvelőnek; a lovat 
tartotta az egyetlen állatnak, amelyért a világ 
megérdemelte, hogy az Isten megteremtse. 



A százezer líra — akkoriban óriási kincs, 
amennyije csak kevés embernek volt — ve-
zetőszerepet biztosított számára „Róma Hét 
Királya" között; mestere és mintája volt min-
den úri pazarlásnak, egészen a mult évig, 
vagyis addig, míg Oliviero a legtan illéko-
nyabb tanítványa volt. Csakhogy Oliviero 
egy valóban pazarló családnak a gyermeke 
volt és egy év óta minden fáradság nélkül 
rengeteg pénz állott rendelkezésére, mert az 
apja, akinek kedvére volt, hogy a fiú első le-
gyen barátai között a költekezésben, szeretet-
tel és okossággal megtalálta a módját, hogy 
az ötezer líra havi zsebpénzén felül is bőven 
juttasson neki; a fia tudtán kívül megegyezett 
az egvik jónevű bank igazgatójával, hogy jót-
áll fiának a kölcsöneiért, csak minden, egyes 
alkalommal értesítsék a kölcsönadott összeg-
ről és valahányszor pénzt kér, az igazgató 
mindig akadékoskodjék előbb egy keveset. 
Ekkép Oliviero abban a csalódásban ringatta 
magát, hogv a tulajdon meggyőző ékesszólása 
révéri sikerült több mint száz darab ezer-
bankósra felváltani aláírásának kissé szeszé-
lyes cikornyáit; az apa megmentette fiát az 
uzsorások karmaiból s a kiadásainak mano-
méterén a háttérből figyelte ifjúságának for-
rongását és segítségére lehetett, hogy vala-
hogy vécére jusson az esztendőnek, anélkül, 
hogy hivatalosan közölte volna vele, hogy 
csak csináljon annvi adósságot, amennyit 
akar: hiszen van, aki megfizeti. 

így történt, hogy az ifjúságnak abban a kö-
rében, amelyben a két jóbarát élt, körülbelül 
egy év óta a gazdagság és a pazarlás vezéri 
pálcája komoly harc nélkül Spinelli kezéből 
Oliviero kezébe jutott. De a trónjátvesztett 



király irigykedett és kezdte támadni vetély-
társát, szembeállítván a régi arisztokratikus 
egyszerűséget az újgazdagok hűhós költeke-
zésével; Oliviero azzal vágott vissza neki, 
hogy szelíden csúfolkodott számító fukarsá-
gán; Spinelli, hogy a kölcsönt visszaadja, 
kezdte adni a Tanítómestert, egyre ridegeb-
ben és szigorúbban; kéretlenül is mindenről 
véleményt mondott, viselkedésről, társalgás-
ról, öltözködésről és barátjában mindent pök-
hendi fölényességgel kifogásolt; Oliviero egy 
ideig csak hagyta, néha-néha védekezett, de 
minden egyes alkalommal bosszankodott; 
ebből aztán szinte naponta összeszólalkozás, 
civakodás, veszekedés robbant ki közöttük, 
néha igazán egy-egy semmiségért, mint ezen 
a napon is a ló miatt. Vetélkedésüknek egyik 
fő tárgya volt, hogy melyikük ért jobban a lo-
vakhoz. De mivel Olivierónak szüksége volt a 
barátságra, továbbá mivel Spinelli is meg 
akarta tartani a barátját, hogy gyötörhesse, 
végül pedig mivel még nem ébredtek tuda-
tára, hogy már úgyszólván ellenségei egy-
másnak (a fiatalemberek barátsága fanyar 
gyümölcs, amely ahelyett hogy megérne, belül 
férgesedik, bár kívül semmi sem látszik 
rajta), továbbra is mindennap meglátogatták 
egymást, mintha még mindig Orestes és Pyla-
des módjára szeretnék egymást, de azért sér-
tegették, bosszantották és csipkedték egymást, 
ahol érték. S egy ideje, talán hogy ellenséges-
kedésüket még magasabbra szitsa, fölbuk-
kant egy hölgy. Talán egy éve, hogy „Róma 
Hét Királya" vetélkedni kezdett egy bünte-
tett előéletű és őrizetlen szép asszony, Elena 
Asterio grófnő miatt; kimondhatatlanul bájos 
egy velencei asszony volt ez, akit bosszúálló 



férje házasságtörés miatt följelentett; botrá-
nyos és ízléstelen pörösködés után háromhavi 
fogházra ítélték s mikor kitöltötte a bünteté-
sét, szükségét érezte a levegőváltoztatásnak; 
tehát Milánóból Rómába költözött, ahol két 
év óta száműzte magát az előkelő társaságból, 
mert szégyenkezett, nem ugyan a házasság-
törés, hanem a fogság és a botrány miatt és 
szinte csak férfiak között élt, akik valameny-
nyien egyforma célból és egyforma remény-
kedéssel foglalkoztak vele. „Róma Királyai" 
azzal a türelmetlen durvasággal, amely úgy 
látszik, „felsőbbrendű emberi" tulajdonságuk 
volt, ostrom alá fogták az asszonyt virágok-
kal, ajándékokkal, türelmetlen sürgetésekkel 
s olybá vették, mint akit a sors egyiküknek 
vagy esetleg többjüknek is szeretőjéül szánt; 
valamennyien — Oliviero kivételével, aki 
minden olyan tettől és szótól tartózkodott, 
amelynek olyas mellékértelme lehetett volna, 
hogy most már akárki azzal kecsegtetheti ma-
gát, hogy az asszony megint visszaesik a bű-
nébe s éppen neki adja majd meg magát, csak 
azért, mert egyszer már elkövette a botlást; 
sőt védelmébe vette, mint egy gonosz férjnek 
az áldozatát; és rávette anyját, hogy házuk-
ban ne érvényesítse a számkivetést, amellyel 
a társaság az asszonyt sújtotta. A barátai 
eleinte kicsúfolták; de amikor a mult október-
ben észrevették, hogy Asterio grófnő egy-
szerre csak kerüli rendes udvarlóit, Oliviero 
pedig szakít Fannyval, a gyönyörű testű és 
híres egykori modellel, anélkül hogy nyiltan 
megmondta volna, ki lett az utódja, gyanút 
fogtak. Annyira megszokták, hogy elmeséljék 
egymásnak kalandjaikat, hogy kertelés és ne-
heztelés nélkül kivessék hálójukat egymás 



szeretőire, hogy léha szerelmeikben közösköd-
jenek, — hogy véleményük szerint becstelen 
alattomosság volt, ha valamelyikük titokban 
szeretett egy hölgyet. Ezért négy hónapja már 
kémkedtek Oliviero után, cseleket vetettek 
neki, csípős megjegyzésekkel piszkálták, mint 
éppen az imént Spinelli, részben kiváncsiság-
ból és tréfából, részben bosszúságból, részben 
féltékenységből is, legalább is Spinelli, mert 
addig játszott a tűzzel, hogy megégette magát 
és komolyan beleszeretett Elenába. Oliviero 
ismerte ezeket a gyanakvásokat, megsejtette 
ezt a féltékenységet, megérezte a levegőben 
ezt a neheztelést; s ezen a napon csak úgy su-
gárzott benne a vidám ujjongás mámora, ami-
kor ezt gondolta magában: „Ha tudná, ha 
tudná!" Vagyis ha a barátja tudná, amit ala-
posan gyanított, hogy Asterio grófnő négy 
hónapja kedvese és ezen a napon is őt várja 
egyik rendes találkozóhelyükön. 

Ezen a napon Oliviero Alamanni megeskü-
dött volna, hogy az a tisztelet, az a tartózko-
dás, az a tapintatosság, amikkel Elenát meg-
hódította, a csábítás valóságos Michelangeló-
jának remekműve volt. De a Történelem, 
amely ha a Költészet is segíti, jobban ismeri 
a maga szereplőit, mint azok önmagukat, a 
Történelem azt hiszi, hogy Oliviero kissé el-
bizakodott s egyúttal kissé rossz hírbe is ke-
verte magát, ami gyakorta megesik a férfiak-
kal s még gyakrabban a fiatalemberekkel, 
mikor dicsekedni akarnak; a Történelem azt 
hiszi, hogy Oliviero eleinte megindult a szép 
grófnő balsorsán, éppúgy mint Susanna sze-
rencsétlenségén, őszintén és érdektelenül, 
mert hiszen asszony volt és szép asszony és a 
balsorsa könnven megérlelte benne azt a meg-



győződést, hogy ártatlan; ennek a tetszetős 
önámításnak még jobban kedvezett az, hogy 
nem ismerte eléggé jól a tisztességes vagy 
nem túlságosan romlott asszonyokat. Ez a 
súdár, karcsú, arányos termet, amely sovány 
volt, de hajlékony, finom, bámulatosan szo-
borszerű és hullámos; húsának ez a tejes és 
szinte szerelmes puhasága; ez az izgató vö-
rössége arcának, ajkainak és hajának, amely 
súlyával és tömegével mintha lenyomta volna 
a homlokát; ezek a finom, könnyed szemöldö-
kök, amelyeket mintha csak ecsettel pettyen-
tettek volna oda az alattuk megbúvó szemek 
ékessége gyanánt; szemgolyóinak ez a félig 
halavány, félig eleven kéksége, amely hason-
lított a tengerhez, amelyre a levegő páráin 
keresztül letűz a napsugár, vagy a pirkadó 
hajnalban haldokló holdfényhez, amelyet 
megöl az új ragyogás — hamarosan meg-
győzte arról, hogy ez a szerencsétlen szép 
asszony is, éppúgy mint a másik, áldozata 
egy gonosz férjnek s az emberi elvetemült-
ségnek. Ki ne bocsátana meg neki, mint ahogy 
Krisztus megbocsátott a házasságtörő asz-
szonynak? Négy esztendeig, négy hosszú esz-
tendeig szenvedett szegényke egy romlott és 
durva férj rabságában; végül egy ilyen gya-
lázatos napon kétségbeesésében a legelső ud-
varlójának karjaiba vetette magát, mégpedig 
oly szenvedélyesen és tapasztalatlanul, hogy 
a férje már a második találkozáson in fla-
granti kapta. Ez volt a bűne; hogy egyszer, 
egyetlenegyszer... Oliviero tartózkodott at-
tól, hogy udvaroljon neki és olyan tisztelettel 
bánt vele, amellyel most büszkélkedett, mint 
holmi napoleoni hadicsellel; olyan lovagias 
nagylelkűséggel, amelybe vegyült ugyan 



némi érzéki ellágyulás, amely azonban 
őszinte volt és mentes a hátsó gondolatoktól 
és amely annak idején Susanna védelmező-
jévé avatta. Viszont Elena is oly őszinte és 
bizalmas volt hozzá, mintha a bátyja lett 
volna; vallomásaiban azonban nem volt kese-
rűség és szinte mentegette a férjét és önma-
gát vádolta; elmondta, hogyan szeretett bele 
és hogyan akart mindenáron hozzámenni, 
hiába ellenezték a szülei; megvallotta, hogy 
igazságtalan volt, mert nem mérte össze hi-
báit a jó tulajdonságaival; meggyónta, ho-
gyan követte el a rettenetes bűnt, amelyet a 
világ, teljes joggal, sohasem bocsát meg az 
asszonynak . . . Nem gyűlölte férjét, mert ke-
gyetlenségét igazolta a rajta esett sérelem; 
nem panaszkodott a büntetés miatt, mert elis-
merte, hogy rászolgált; végül megvallotta, 
hogv Oliviero barátainak szinte sértő udvar-
lásait hajlandó volt eltűrni, mintegy engesz-
telés gyanánt! Oliviero megindult e bizal-
masságokon, hogy elmondta s hogy csak neki 
mondta el valamennyit és hamarosan cso-
dálta az asszonyban a nagy lelkeknek önma-
gukkal szemben tanúsított kíméletlen szigorú-
ságát. 

Csakhogy Elenát nem választotta el tőle a 
börtön, mint Susannát. E gyönyörű lélek s 
méltó párja, a remek test iránt érzett bámu-
lata, amelyet két varázsos erejű szem tüzelt, 
hamarosan szerelemmé lobbant; még pedig 
igazi első szerelemmé, mert azok a rövid üzlet-
szerű viszonyok, amelyekre Oliviero mind-
eddig idejét és pénzét pazarolta, nem a szere-
lem föllángolásai voltak, hanem a fiatalos hiú-
ság hősködései, amely bolondul sóvárgott 
holmi tékozló szeretőre, minthogy mindegyik 



barátjának volt ilyen. Ezúttal szerelme igaz 
volt, teljes, tiszta, ellenállhatatlan s nem volt 
benne egy szemernyi hiúság sem; titokzatos 
sóvárgás volt, amely Isten tudja hogyan, ki-
robban két tekintet néma összevillanásából; 
amelynek látnia, hallania, érintenie kell ezt a 
gyönyörűséget, mert éppen ez és nem más és 
mert rajta kívül nincs is más gyönyörűség. De 
ez az első szerelme eleinte csupa tisztelet volt 
és ez nemes és finom lélekre vallott ; eszébe sem 
jutott, hogy elcsábítsa az asszonyt. Elena tö-
kéletessége oly eszményi volt Oliviero szemé-
ben, hogy megfélemlítette; és éppen elkövetett 
bűne avatta az ő szemében hozzáférhetetlenné 
és sebezhetetlenné, holott barátait éppen ez 
kapatta el. Oly bizonyosra vette, hogy Elena 
nem bukhatik el mégegyszer, hogy barátai-
nak tolakodó udvarlása sem tette féltékennyé. 
Három hónapja (ez a szerelem volt egyetlen 
vigasztalása és megkönnyebbülése) komolyan 
azon gondolkodott, hogy feleségül veszi; és 
gyötörte magát a legyőzhetetlen nehézségek-
kel, amelyek az asszony férjes volta miatt 
meredtek elébe; hogy megvigasztalódjék 
kissé, ködös ábrándokba lovagolta magát, 
amelyeket gyöngédségek, áldozatok és káprá-
zatos ajándékok zuhatagában szórt az imá-
dott asszonyra. Feleségül veszi, visszaadja 
jóhírét, visszaszerzi büszkeségét, társadalmi 
állását, a nyugalmat és a boldogságot, amely-
hez joga van! Ha Elena özvegy lett volna, 
Oliviero talán meglepte volna a világot egy 
afféle fonák házassággal, amelyben a nő idő-
sebb, mint a férfi s aminőbe az ifjak Hűbele-
balázs módjára gyakorta belebuknak. Mint-
hogy tehát a törvénykönyv megvédelmezte 
önmaga ellen, titokban élvezte szerelmét és 



szenvedett; és ki tudja, mire vitték volna ezek 
az ábrándozásai, amelyek mint minden sze-
relmi mámor komolyak s komolytalanok vol-
tak egyszerre, ha nem afféle furcsa félreér-
tésből származtak volna, amelynek révén a 
szerelemnek gyakran sikerül elérnie, hogy 
férfi és nő megértsék egymást. Elena nem volt 
az a tökéletesség, amely annyira megfélemlí-
tette Olivierót; asszony volt, aki szerelmes a 
szerelembe és azért él, hogy annak szolgáljon: 
aki előbb türelmetlen kíváncsisággal sietteti, 
aztán élvezi, amíg módjában van, végül emlé-
kébe idézi és tüzeli a tapasztalatlan és bátor-
talan fiatalságban. Maga is az elsáncolt fel-
legvárban született, mégpedig annak egyik 
legdicsőségesebb szállásán, az egyik Canal 
Grande-menti palazzóban; de épp olyan idő-
ben, amikor az ostromlott falak között még az 
erkölcsi szabályok is ingadozni kezdtek s oly 
ellentmondók és szeszélyesek voltak, hogy egy 
hölgynek, lia nem akarta azokat megszegni, 
éppen arra volt szüksége, ami leginkább 
hiányzott belőle: buzgó erényességre vagy 
körmönfont ravaszságra. Nem tartozott abba 
a női nemzedékbe, amely nyomban lázadozik, 
mihelyt a világ szabályai és törvényei erősza-
kot követnek el szenvedélyeiken; ámbár mo-
hón vágyott a szerelemre, indulatos volt, 
könnyen ábrándokba ringatta magát, köny-
nyen csalatkozott, könnyen ellentmondott ön-
magának, mégis eléggé tudta fékezni magát; 
részben női büszkeségből, amely undorodik az 
engedékenységtől, részben emberi tekintetek-
ből; magától értetődik, hogy szerinte csupán 
a fellegvár bennszülöttjei voltak emberek. Ő 
is úgy hitte, hogy az élet nem élet ama földi 
Paradicsomon kívül, amely előtt akkor még, 



bár napjuk már alkonyodóban volt, őrt állot-
tak a legősibb és legtiszteltebb tekintélyek: a 
Nemesi Rang, a Fényűzés, a Gazdagság, az 
Előkelőség és néhanapján kissé hanyagul, 
gyakori kiruccanásokkal és számos bűn tár-
saságában: az Erény is. Szóval egyike volt 
ama nőknek, akikben a világ szenvedélyei és 
törvényei nagyjából kiegyensúlyozódnak, 
úgyhogy az élet körülményeitől s a környe-
zet sugallataitól függ, vájjon az előbbiek vagy 
az utóbbiak kerekednek-e felül; de nem volt 
szerencséje, mert a körülmények és a sugal-
latok mindeddig oly sajátságos módon össze-
ütköztek az életében, hogy sem a szenvedé-
lyeit kielégítenie, sem a törvényeknek enge-
delmeskednie nem sikerült. Az erotikus regé-
nyek, amelyek akkoriban kezdtek legfőbb 
szellemi táplálékává lenni az előkelő fiatal 
hölgyeknek, feltüzelték a fejét s ezért akart 
férjhez menni húszéves korában egy nagyon 
is szemrevaló és kedves, de alacsonylelkű, 
züllött és romlott férfihoz és mivel a szülei 
ellenezték, öngyilkossággal fenyegetődzött. 
Mikor tévedését észrevette, kétségbeesett és 
megint csak öngyilkos akart lenni; végül, 
hosszas tétovázás és négyévi hűség után, meg-
vetésből és bosszúból, ostoba módon hírbe 
hozta magát egy férfival, akit nem szeretett s 
aki cseppet sem ért többet a férjénél; mikor 
hirtelen leleplezték, megbüntették és kiűzték 
a földi Paradicsomból, nem szállott magába, 
legfeljebb az Olivierónak tett bizalmas vallo-
másokban; de a leckéből okult. Három eszten-
deig keményen állta a folytonos ostromot; 
részben, mert előbbi ballépésének ostobasága 
és büntetése megriasztotta és elvette tőle a 
kedvét, részben, mert szerette volna kiengesz-



telni földi Paradicsomának őrző angyalait. 
Addig-addig, hogy végül megismerkedett 
Olivieróval. 

Hamarosan észrevette (azért volt asszony), 
hogy Oliviero szereti, mégpedig valaki más 
helyett; női hiúságból elejétől fogva nagyon 
örült ennek; és hamarosan maga is belészere-
tett, hiszen asszony volt és szüksége volt arra, 
hogy szeressen és szeressék, ezenfölül pedig 
Oliviero szép és kedves fiú volt s nem bánt 
vele úgy, mint holmi szabad prédával. De job-
ban titkolta szerelmét, mint Oliviero és szín-
lelt közömbösséggel viszonozta annak hallga-
tását; talán félt, hogy ha elárulja szerelmét, 
eljátssza az ifjú bámulatát; talán előbbi bal-
lépésének emléke és félelme tartotta vissza; 
talán donna Edvige iránt való kíméletből. 
Oliviero anyja nem csupán a gazdagok köny-
nyű irgalmasságát gyakorolta a nép valódi és 
vélt igazságaival szemben; ismerte és igye-
kezett csillapítani a vékony aranyfüsttel ál-
cázott nyomorúságokat is, amelyeket legnehe-
zebb fölfedezni és enyhíteni, amelyek iránt 
sem a mélységben, sem a magasságban senki 
sem érez könyörületet, amelyeket a boldog 
sorstársak rendszerint nevetség tárgyává 
tesznek, mintha bizony az előkelők között a 
szerencsétlenség volna az a bűn, amely nem 
számíthat bocsánatra. „Edvige valósággal a 
nemesség kórházává alakította a házamat", 
szokta mondogatni mosolyogva Alamanni. 
Nem volt jótársaságbeli asszony, aki ne me-
nekült volna hozzá tanácsért, segítségért, ví-
gasztalásért, rehabilitációért, ha a férje dur-
ván bánt vele, ha a gyermekei elhanyagolták, 
ha kénytelen volt nélkülözések és mesterke-
dések árán is fenn az ernyő nincsen kas-t 



játszani, ha megalázta a magafajták közöm-
bössége vagy megvetése, ha száműzetés fe-
nyegette, vagy ha már ki is zárták a „kifogás-
talanok" társaságából; egy ilyen sem volt, aki 
nem kapaszkodott volna meg benne ágy, mint 
a hajótörött a deszkaszálban. És donna Ed-
vige meghallgatta őket, tanácsot adott nekik, 
megvigasztalta és megsegítette valamennyit, 
erejétől telhetőleg, fáradhatatlan jósággal. 
Ámbár tiszta asszony létére irtózott a meg-
rögzött romlottságtól, még akkor is, ha a vi-
lág elnézése támogatta azt, testvéri gyöngéd-
séggel ölelte magához a megtért bűnöst, akár 
a világ szemeláttára is, amely már szedegette 
a köveket, hogy megkövezze. „Menj és többé 
ne vétkezzél", mondotta Krisztus a házasság-
törő asszonynak. Ezért fogadta szeretetébe 
Elenát és egy-két meghívással megtörte a 
szalonok blokádját, amely az asszonykát foj-
togatta; a példaadás nem volt haszontalan, 
mert már két-három előkelő ajtó megnyílt, fé-
lénken, a rovottmultú asszony előtt. Donna 
Edvige jósága volt a legdrágább kincs, amely 
Elenának e nagyvilági nyomorúságában ré-
szül jutott; elképzelni is szörnyű, hogy el-
veszíthetné! Mit gondolt volna donna Edvige, 
ha észreveszi, hegy összeszűrte a levet Oli-
vieróval, a tulajdon házában? Ez az egyetlen 
gondolat elegendő volt arra, hogy meg-
fagyassza lelkében a szerelem minden kacér-
ságát. Nem szalasztott el ugyan egyetlen al-
kalmat sem, amikor vagy csodáltathatta ma-
gát a fiúval, vagy kellemes dolgokat mond-
hatott vagy tehetett neki; de mindezt oly el-
fogulatlanul és természetesen tette, hogy 
senki, még Oliviero sem gyaníthatta, hogy ke-
resi ezeket az alkalmakat. Míg előbbi kedvesé-
Ferrero: A két igazság 10 



nek, akit nem szeretett, szinte a karjaiba 
dobta magát, míg Oliviero barátaival ud-
varoltatott magának, lelkiismereti kérdés volt 
számára, hogy magát Olivierót, akit meg-
szeretett, még egy szóval vagy tekintettel se 
bátorítsa; egyre azt hajtogatta előtte, hogy 
akármennyi bántalom érte is, mégis csak sze-
reti az urát, hogy szivesen visszatérne hozzá, 
hogy irtózik a házasságtöréstől ! Ezek a nyi-
latkozatok egyrészt meggyőzték a tapasztalat-
lan szerelmest, hogy Elenát tűzálló azbeszt-
páncél övezi, másrészt megfélemlítették s 
egyúttal lángra gyújtották, mert Oliviero ama 
ritka férfiak közé tartozott — és ez is jó jel 
volt —, akik a szerelemben öntudatlanul is a 
nehézségeket keresik; akik lehűlnek, meg-
undorodnak és menekülnek, ha a nő teszi meg 
az első lépést és közeledik hozzájuk, szinte 
fölkínálva magát. 

Tehát hosszú hónapokon keresztül ámítot-
ták magukat (a szerelemben mindennapos az 
efféle mókázás), színleltek és szinte maguk is 
azt hitték, hogv csupán jóbarátok; a fiúnak 
egyetlen gondja volt, hogy megvigasztalja az 
asszonyt, ennek pedig, hogy kiérdemelje az 
ura bocsánatát. Egy illúzió választotta el őket 
egymástól, vékonyabb, mint a pókháló és tö-
mörebb, mint Aurelianus várfala. De a Vé-
letlen, Ámornak láthatatlan és legagyafúr-
tabb szolgája, szemmeltartotta őket. Donna 
Edvige a múlt év szeptemberében meghívta 
solciói nyaralójába Elenát; egy este, mikor a 
háziak s a vendégek vacsora után együtt ül-
dögéltek az óriási kert egyik szögletében, 
ahonnan kilátás nyílt a tóra, egyszerre csak 
egy roppant libanoni cédrus mögül, amely pár 
lépésnyire volt attól a helytől, ahol a többiek 



beszélgettek, Elena segítségért kiáltott, hogy 
valaki bogozza ki a fátylát, amely séta köz-
ben az ágakba gabalyodott. Oliviero oda-
sietett s hogy a fátyolnak egyik csücskét meg-
foghassa és kihúzhassa, bedugta a kezét a 
hosszú ágak sűrűjébe s hozzáért a grófnő ke-
zéhez, amely már ott benn motoszkált. Egy-
szerre csak az ágak között, a sötétben, nem is 
szándékosan, csak valami sugallatból, meg-
ragadta az asszonynak egyik kezét. És a kéz 
nem húzódott vissza, hanem megadón oda-
ernyedt a másik szorításába. Egy pillantra, 
vagy hosszú-hosszú időre? Oliviero nem 
tudta; de mikor elengedte a kicsiny kezet, 
akkor ez a kicsiny kéz ragadta meg az övét, 
s megszorította baráti és szives frissességgel, 
amely mintha ezt mondta volna: „Köszönöm, 
Isten önnel"; aztán megfogta a fátylát s erős 
rántással magához húzta, miközben ketté-
szakadt. Elena, miután a fátylát vissza-
szerezte, beállt a közel üldögélő társaságba és 
rá sem pillantott Olivieróra és egész este többé 
egy szót sem szólt hozzá. Csakhogy most már 
a pókháló szét volt tépve, a várfal pedig le-
omlott. 

Mikor egy hónap múlva Rómában megtör-
tént az, amit mind a ketten úgy sóvárogtak 
— a férfi sohasem hitte, hogy megtörténhetik, 
az asszony nem akarta s mégis akarta —, 
Oliviero első áradozásaiban mindent elmon-
dott neki bizalmasan: nemcsak határtalan 
csodálatát, amit az asszony észrevett, hanem 
őrült ábrándjait és házassági terveit is, ami-
ket az asszony nem is sejtett. De Elena sok-
kal szenvedélyesebb és sokkal szerelmesebb 
volt, hogysem még most is a Tökéletesség pó-
zában mutassa magát szerelmese előtt, siratva 



egyetlen botlását. Az első szerelem és az első 
boldogság révületében olyannak mutatta ma-
gát, amilyen volt, hús-vér valóságában, oly 
forrón s oly őszintén, hogy Olivierónak, aki 
imádta azt a képet, amelyet róla magában al-
kotott, rá kellett ismernie; érzéki volt, köny-
nyelmű, indulatos, gyöngéd és forró, de se-
kélyes; volt benne valami veleszületett asz-
szonyi ravaszság, engesztelhetetlenül gyűlölte 
a férjét, mert neki tulajdonította minden sze-
rencsétlenségét, elkeseredett a világ ellen, 
mert nem bocsátotta meg neki, hogy elnéző 
volt annyi más asszonnyal szemben, akik épp 
olyan bűnösök voltak, mint ő, és nem annyira 
a bűntől félt, mint inkább a vele járó vesze-
delmektől rettegett... Okult előbbi oktalan-
ságán és ezernyi óvatossággal élt és mindig 
csak azért, mert attól reszketett, hogy kitudó-
dik, hogy donna Edvige leleplezi! Oliviero, 
aki nem volt szent, hanem „Róma Hét Ki-
rályának" és a „Hét Halálos Bűnnek" egyike, 
nem vádolta a valóságot azzal, hogy meg-
csalta; dédelgette, szerette, mérhetetlenül 
imádta a valóságos aszonyt, akit szerelmes 
képzeletének burkában megtalált; elhal-
mozta ajándékokkal és ostromolta hízelkedé-
seivel és büszkélkedett magában, hogy végre, 
életében először, kedvese egy nagyvilági úr-
hölgynek, aki oly szép, oly előkelő, oly ked-
ves, hogy mindenki epekedik érte, de ő az 
igaz szerelemhez hajlott szerelmével! De a 
házasság terve egyre bágyadt, az áradozá-
sokkal együtt, amelyekkel eddig erről be-
szélt, míg végül a tervek szétfoszlottak, az 
áradozások pedig egészen elmaradtak, mert... 
A lelkiismereti kétség egy felsőbbrendű em-
berben kissé nevetséges, de a Történelem, 



amely mindig az igazat mondja, nem hall-
gathatja el, még akkor sem, ha esetleg azt 
kockáztatja vele, hogy kisebbíti hősét. Az 
áradozások és az ígéretek egészen elmarad-
tak, mert Oliviero még a szerelemben is szé-
gyellt hazudni egy asszonynak, akiről tudta, 
hogy igazán, nem pedig hivatásszerűen sze-
reti őt. Mikor először észrevette ezt, kissé 
megharagudott magára; de akármennyire 
erőlködött is, sehogysem tudta azt mondani 
Elenának, hogy feleségül akarja venni, holott 
már egyáltalán nem akarta. Csakhogy ez a 
szándék, amelyet benne a viszonzott szerelem 
öröme kioltott, a boldogtalan szerelem gyöt-
relmei közben megszületett Spinelliben. Ivét 
hónapja Spinelli azt az ajánlatot tette Ele-
nának, hogy feleségül veszi, ha ő és a férje 
beleegyeznek a külföldön való elválásba, ami 
akkoriban kezdett elterjedni a gazdagok kö-
zött*; és ámbár Elena védekezésül az Istent 
is felhasználta, egy öreg, vakbuzgó, dúsgaz-
dag agglegény rokona képében, aki kita-
gadná az örökségből, ha ráállna erre a leple-
zett válásra, Spinelli mégis elrohant a Vati-
kánba, ahol egyik bíbornok-nagybátvja ked-
véért szívesen látták, hogy megkérdezze a 
Rota uraitól, vájjon meg lehetne-e semmisí-
teni ezt a házasságot és hogyan? Ezenfelül 
az utóbbi hetekben annyira felizgatta nagy-
bátyjának a tüdőgyulladása, hogy barátai 
megorrontották az igazságot. Oliviero elő-
ször, mikor Elenától értesült Spinelli szán-
déka felől, kissé elkomorodott; aztán meg-
nyugodott, részben mert tudta, hogy ahhoz, 
hogy Róma föloldja azt, amit Krisztus össze-
kötött, idő, pénz, türelem kell s gyakran még 
mindez sem elegendő; részben pedig, mert 



Elena lecsillapította s még hozzá nem csupán 
szavakkal. És már több mint egy hónapja, 
nem valami nagy keresztényi szeretettel, él-
vezte Spinelli fáradozásait, aggodalmait, 
illúzióit — csak ő tudta, mily hiábavaló 
mindez, —, mint szerelmének új édességét s 
mint valami igazságos bosszút barátjának 
durvaságaiért és sértéseiért; s mi több, akár-
hogyan tiltakozott is Spinelli a felőle keringő 
pletykák ellen, minden alkalmat megraga-
dott, hogy csípjen rajta egyet, mint ama bi-
zonyos napon is, mikor a bíbornokra és a há-
zasságra célzott. 

Oliviero, átszellemülten ezektől a jó és go-
nosz, de csupa vidám gondolatoktól, két ora 
tájban fölfelé ment palotájuk lépcsőjén, für-
gén és könnyedén, mint a boldogság; pör-
gette aranyfogantyús lovaglópálcáját és a 
világ urának érezte magát. Köszönt anyjá-
nak, aztán indult kicsinosítani magát; meg-
fürdött, megfésülködött, beillatosította ma-
gát, tetőtől talpig átöltözködött, mint valami 
vőlegény s újra meg újra elmerengett a kö-
zelgő gyönyörűség kacagó káprázatán; majd-
nem két órát lopott el ezzel a munkával. 
Végre négy órakor éppen indulni készült, 
mikor egyszerre betoppant szobájába a ma-
gas, sovány, szikár Bernardo Accolti gróf, 
beburkolódzva hitvány köpönyegébe, amely-
nek gallérját felhajtotta. 

— Rossz hírrel jövök — kezdte halkan, iz-
gatottan. — Tegnap letartóztatták Mariettát... 

— Mariettát? Miért? 
(Marietta volt az a hűséges szobalány, aki 

védelmébe vette Susanna Cavalierit a per-
ben.) 

— Nem tudom. Nem tudok semmit. Csak 



annyit tudok, hogy letartóztatták. Félórával 
ezelőtt meglátogatott a gazdája, az az angol 
barátom. Azt mondta, hogy tegnap három óra 
tájban elment a rendes vasárnapi kimenőjére 
és nem jött vissza. Éppen a Rendőrségre 
akart menni, amikor délben beállítottak hozzá 
a rendőrtisztviselők, hogy házkutatást tartsa-
nak a lány szobájában; azok mondták el neki, 
hogy a lányt tegnap letartóztatták : egy szóval 
sem többet. Rohanok a Palazzo Firenzébe 
meg a Palazzo Braschiba, hogy valamit meg-
tudjak; de amint elmentem az ablakaid alatt, 
gondoltam, hogy feljövök és értesítelek. 
Anyád nincs itthon, az inas mondta. Értesítsd 
majd te. 

— De hát mi történhetett? Mit gondol ön? 
— kérdezte Oliviero aggodalmasan és izga-
tottan. 

— Azt hiszem, bosszú; vagy a rendőrség, 
vagy a Bíróság, vagy Malaguzzi ügyvéd, 
vagy mind a háromnak a bosszúja. Bosszút 
akartak állni Susanna fölmentése miatt az 
egyetlen tanún, aki az igazat vallotta. De sie-
tek hírekért. Ha valamit megtudok, rögtön 
ide jövök vele. Magatok vagytok ma este? 
Hát akkor viszontlátásra estére. 

Megindult; de alig tett néhány lépést, hir-
telen megint visszafordult Olivieróhoz és 
megszólalt: 

— Pedig. . . Pedig. . . Csak három tisztes-
séges nő van Rómában: az anyád, Susanna, 
meg Marietta. Hogy ezek közül kettő börtön-
ben van, az egy kicsit sok, Istenugyse! 

Néhány perc múlva Oliviero is elment ha-
zulról, de már nem mosolygott az utolsó 
órára, amely pajzán-vidáman kísérte a várva-
várt boldogság felé, sőt szinte már rá sem he-



derített. Elena fölbukkant és eltűnt, mint a 
hold a nyargaló felhők mögött, az örökösen 
visszatérő megfejthetetlen miért-ek között: 
„Miért tartóztatták le Mariettát? Miért? 
Miért?" Csodálta Marietta hűségét és bátor-
ságát és tüzes rajongás töltötte el, hogy meg-
alázkodjék előtte, mintha ebben a szegény 
szolgálóban mintegy alacsony helyzetének 
ellentéte gyanánt gigászi arányokat öltött 
volna ez a két erény. Mikor a mult csütörtö-
kön Accolti elmesélte neki, hogy Mariettát 
feleségül veszi Cavalieriné szakácsa és hogy 
a jegyespár kis trattoriát akar nyitni és szük-
ségük van négyezer lírára és hogy mivel 
nem kapta még meg a posilippói villa árát, 
családi vagyonának utolsó maradványát, 
amelyet néhány nappal ezelőtt adott el, hogy 
kifizesse Susanna perének költségeit, arra 
kérte Olivierót, hogy adja kölcsön neki ezt az 
összeget, míg a villáért megkapja a pénzt; de 
Oliviero hallani sem akart erről. Kifogásul 
fölhozta, hogy nem ő a bankár s nem ő ad 
kölcsönbe pénzt, hanem az apja; az összeget 
pedig ajándékul elküldte Mariettának; és oly 
boldog volt, hogy mint a regényekben, ő a 
gazdag és hatalmas úr megjutalmazta egy hő-
sies cselédleány alázatos erényét, hogy mi-
után ezt a jót tette vele, még jobban szerette, 
mint azelőtt, és szinte hálásnak érezte magát 
iránta, hogy módjában volt jót tennie vele. 
Mariettának minden szerencsétlensége meg-
szomorította volna; de ez annál jobban szo-
morította és izgatta, mert egészen váratlan és 
megmagyarázhatatlan volt. Oly szörnyűnek 
tünt előtte az a föltevés, hogy az Igazságszol-
gáltatás azért tartóztatta le, hogy Susannáért 
bosszút álljon, hogy el sem tudta hinni; szí-



vesebben hajlandó volt föltételezni, hogy té-
vedés történt; de miféle tévedés? Ezekkel a 
gondolatokkal gyötörte magát, mikor néhány 
perccel öt óra után Elena lihegve és kipirult 
arccal, mint akinek szívdobogása van, talán 
mert futva jött fel a lépcsőn, vagy mert fel 
volt indulva, vagy mind a két okból, megje-
lent a kis szalon küszöbén; Oliviero észre 
sem vette és meg sem moccant. Elenát kissé 
meglepte ez a szokatlan közönyösség. Nevén 
szólította és csípősen kérdezte: 

— Hol jár az eszed? Fogadjunk, hogy va-
lami asszony félén! 

— Eltaláltad — felelte Oliviero évődve. 
— Fiatal? Szép? 
— Fiatal és nem csúnya. De sajnos, nagy 

baj érte: letartóztatták. 
— Susanna? 
— Nem, másvalaki... 
— Másvalaki! — vágott a szavába Elena 

s közben letette a bundáját, keztyűjét, ka-
lapját s cicomázkodott és gyönyörködött ma-
gában a tükör előtt. — De hiszen, te már 
Olaszország minden börtönébe szerelmes le-
szel! Beleszerettél Susannába, mert becsuk-
ták; nem mondom, hogy belém is szerelmes 
voltál — ez túlzás volna —, de egy kicsit 
tetszettem neked, nyilván azért, inert három 
hónapig a dutyiban ültem; most elfelejted 
ezt is és várod a harmadik rabasszonyt... 

— Nekem tetszenek a bűnös asszonyok. 
— Köszönöm szépen. De szabad volna 

tudnom, hogy hívják az új szerelmedet? 
Oliviero elmondott neki mindent, amit 

Accolti tói megtudott. 
— Szóval a Cavalieri-ház a gyöngéd. Nem 

éred be az úrnővel... 



— Ez csak azt bizonyítja, hogy jó ízlésem 
van. 

A Szerelem kissé hóbortos és szereti a dol-
gokat a fejük tetejére állítani: mikor állít 
valamit, nemet mond, mikor kínál valamit, 
megtagadja, ha dédelgetni akar, gyötör, szo-
rosabbra fűz azzal, ami rendszerint bom-
lasztó hatású: a félreértéssel, a kínzással, a 
civakodással. Elena úgy tett, mintha szentül 
hinné, hogy kedvese minden más nőbe sze-
relmes, hogy így tiltakozásul kicsikarja sze-
relmes áradozásait. De ezúttal, hogy Oliviero 
a tulajdon fegyverével fordult ellene s úgy 
tett, mintha komolyan venné a mókázást, 
taktikát változtatott; egyszerre csak elkomo-
rult; hallgatott egy pillanatig, mintha töp-
renkednék; aztán leült a díványra, nagyot 
sóhajtott s röviden csak ennyit mondott: 

— Pedig, pedig.. . Ej, nekem nern jut 
olyan szerencse... 

— Milyen szerencse — kérdezte Oliviero 
meglepetten. 

— Az, hogy egy esztendei fogság után öz-
vegyen hagyjam el a börtönt; azt hiszed, Su-
sanna veszített ezen az üzleten? — felelte 
Elena mosolyogva s hirtelen fel is derült 
erre a gondolatra. De aztán egyszerre megint 
elkomorult, magába mélyedt és felsóhajtott: 

— De minek is gondolok ilyesmikre? Mire 
jó ez? 

Lehalkította a hangját s mintha valami 
rettenetes titkot árulna el, megszólalt: 

— Huszonhétéves vagyok, tudod... 
— Ejnye! — vágta rá Oliviero csúfolkodó 

hangon, 
— Bizony. És tegyük fel, hogy holnap az 

ördög megteszi nekem azt a szívességet, hogy 



elviszi az uramat... Hiszen most már min-
den reményem csak benne van. 

— Ne beszéljünk ilyesmikről, édes — vá-
gott a szavába Oliviero; eléje térdeit és meg 
akarta ölelni, mert érezte, hogy most olyan 
beszélgetés következik, amelytől szinte félt. 

— De csak beszéljünk — ellenkezett Elena, 
miközben védekezett és a kezével elhárította 
az ölelést. —• Tegyük fel, hogy az ördög hol-
nap megteszi nekem ezt a pompás szolgála-
tot. Mi hasznom lenne belőle? Legföljebb az, 
hogy egy évig gyászruhát viselhetnék. Fe-
ketében nagyon csinos vagyok. Biztosra ve-
szem, hogy tetszeném egy bizonyos úriem-
bernek, aki eddig mindig csak színes ruhá-
ban látott. De ahhoz a széllel-bélelt zsugori-
hoz, akinek répa van a szíve helyén, bizony 
nem mennék hozzá... És ha Spinelli nem kell 
nekem, ugyan ki vesz feleségül? 

Elena asszony volt s ennélfogva féltéke-
nyen őrködött minden jogán; ezek közé so-
rozta Oliviero házassági ígéreteit is; nem 
mintha komolyan vette volna azokat, hanem 
mivel úgy tekintette őket, mint kissé külö-
nös, nagyon is fiatalos, őszinte és forró val-
lomást, amellyel értésére adta, ha nem is volt 
igaz, hogy mind a világ végéig szeretni fogja. 
Amint észrevette kedvesén a változást, rög-
tön csipkedni kezdte s léüten-nyomon emlé-
keztette ígéreteire, keserűség nélkül, vidám 
és kedves huncutsággal, és csak azzal a cél-
lal, hogy jogait ne engedje elévülni; hogy 
lépten-nyomon emlékeztesse erre a kis tarto-
zására és arra a hitelre, amelyet szerelniük 
titkos főkönyvében a javára könyvelt. Csak-
hogy a tapasztalatlan fiú nem értette sem a 
tréfát, sem a huncutságot; e célozgatások 



gyanút keltettek benne, hogy Elena talán 
azzal vádolja, hogy pillanatnyi szeszélyből 
elcsábította és rossz hírbe hozta őt s a férfiak 
rendes szokása szerint hazug módon örök 
szerelemmel ámítgatta; és Elena célzásaiból, 
akinek természetesen eszeágában sein volt 
ilyesmi, azért érezte ki ezt a vádat, mert ő 
maga szüntelenül azt kérdezgette magától, 
vájjon nem csalta-e meg ő is, mint az ura 
meg az első kedvese, mikor elhitette vele, 
hogy örökre szeretni fogja, holott pedig... 
Ezért valahányszor csak Elena huncutul 
szóba hozta a házasságot, Oliviero mindig 
szégyellte magát, védekezett, kedveskedett 
neki, megismételte az ígéretét, de csak úgy 
tessék-lássék, bizonytalanul és általánosság-
ban, nagy kínos-keservesen, mint akinek ki 
kell mondania egy hazugságot, de nyomja a 
lelkét, hát csak egy ici-picit akarja kimon-
dani, halkan, hogy szinte maga se hallja. Ma 
is így tett. 

— Tudod, hogy van, aki elvenne, ha lehetne. 
— Csakugyan, csakugyan? És vájjon ki ez 

a gyöngy, ez a világcsudája, ez a mesebeli 
főnixmadár? Nem ismerem — felelte Elena 
könyörtelenül. 

Oliviero már éppen ki akarta mondani, 
hogy „Én vagyok", de sehogysem sikerült ki-
formálnia és kinyögnie ezt a két kicsi szót; 
mert ez a két kicsi szó hazugság volt s a ha-
zugságtól még a szerelemben is irtózott. Hogy 
véget vessen ennek a kellemetlen beszélgetés-
nek, heves oldaltámadásra szánta el magát. 

— Miért beszélsz így? Hát feltételezed ró-
lam, hogy lábbal tudnám taposni egy asszony-
nak a boldogságát, csak azért, hogy pár hóna-
pig kellemesen szórakozzam, vagy hogy va-



lami futó viszonyt kössek? Hiszen akkor épp-
úgy üldöztelek volna, mint Spinelli, meg 
mind a többiek. De én hallgattam, hóna-
pokon keresztül egy szót sem szóltam, annyira 
szerettelek, szerettelek... Ha nem lett volna 
az az este, akkor, Soleióban . . . 

Ez megfogta a kezét, mint akkor este Elena 
lehunyta a szemét s mint akkor este, maga is 
megszorította kedvesének kezét, aki előtte 
térdelt. Ezt suttogta: 

— Milyen gyönyörű volt a hold, akkor este! 
Hát a tó? Emlékszel? 

— Emlékezem, emlékezem és ma sem tu-
dom megmagyarázni magamnak: hogyan 
volt bátorságom megtenni azt, amit megtet-
tem. Esküszöm, nem terveztem ki előre. Va-
lami vniámos sugallat volt, valami természet-
fölötti erő. Ha rágondolok, megreszket min-
den porcikám... Igen-igen: ne nevess ki. Ak-
kor este, mikor a kezeinkkel szerelmet vallot-
tunk egymásnak, akkor tudtam meg életem-
ben először, mi a szerelem. Addig a napig 
nem is sejtettem... 

— Igazán, igazán? — kérdezte szenvedé-
lyesen és tágra nyitotta villogó szemeit és 
erősen megszorította a fiú kezét, mintha meg-
erőltetésébe kerülne elhinnie ezt a vallomást: 
oly gyönyörű volt. 

— Nem hiszed? — tört ki Oliviero; ez a ta-
máskodó ujjongás legyezgette a hiúságát, de 
egyúttal kissé meglepte. — Hát nem mondtam 
már neked százszor meg százszor? Tudom, 
tudom: sajnos, van okod a bizalmatlanságra 
a férfiak iránt. De én, legalább ebben, nem 
vagyok olyan, mint a többiek. 

- - Édes, hiszek neked — suttogta Elena 



halkan; bágyadtan lehunyta a szemét és simo-
gatta a fiú kezeit. 

— Köszönöm, Elena, köszönöm. Meglehet, 
hogy más szebben lud szólni hozzád, de job-
ban nem szerethet. Talán kinevetsz... de ha 
visszakerülök valahová, ahol te jártál, úgy 
érzem, hogy valami ott maradt belőled a leve-
gőben, rátapadt a tárgyakra és megszépítette 
őket. Nem tudom, minek nevezzem... 

— Talán valami kisugárzás, valami mágne-
ses fluidum — sugalmazta Elena gyönyörű-
séggel. 

— Én csak téged látlak, csak téged keres-
lek a világban. Ahol nem vagy jelen, ott leg-
alább valami tárgyat akarok, amit megfog-
tál, láttál, érintettél. Ahol semmi sem emlé-
keztet rád, ott nincs semmi, ott csak üresség 
van. Hallgatsz? Mosolyogsz? Nein hiszel ne-
kem? Ha meg tudnád érteni... 

És még mindig térdenállva megfogta a ke-
zét s lehajtotta fejét, hogy elborítsa csókjai-
val. Elena megbújt és összegubbaszkodott a 
dívány sarkában, kinyújtotta karjait és né-
mán átengedte kezeit kedvesének; elnézte a 
fiút ott a lábainál, merev mosollyal és tekin-
tettel, mintha a benső ujjongás révülete 
szinte félig kiragadta volna már a világból; 
ellágyult és megrészegedett ettől a fojtott és 
kirobbanó szenvedélytől, ettől az őszinte és 
reszkető fájdalomtól, ettől a nagynehezen ki-
csikart hódolattól. Élvezte néhány pillanatig; 
aztán fölkelt, szelíden és gyöngéden lefejtette 
magáról a térdelő Oliviero kezeit, két kezével 
végigsimította szőke haját és rejtelmesen el-
mosolyodott; aztán egyszerre csak elszántan 
elvált tőle, odalépett ahhoz az ajtóhoz, amely 
szemben volt az előszoba ajtajával, amerre 



bejött. De a küszöbön megfordult, elmosolyo-
dott s megfenyegette ujjával a fiút: 

— Pedig. . . pedig. . . kedves uram, ön sein 
ígérte meg nekem, hogy feleségül vesz, ha 
özvegyen maradok. 

Becsukta maga mögött az ajtót és eltűnt. 
Két óra múlva, néhány perccel Elena távo-
zása után, Oliviero is lement az elhagyatott, 
rosszul világított, kemény kis fehér kocka-
kövekkel kövezett uccára, amelyet ódon házak 
szegélyeztek s ahogy fölpillantott az égbolto-
zatra, látta az éjszaka végtelen ragyogását, 
amelyet az északi szél söpört tisztára... ó, 
szerelem, szerelem, fenséges és nevetséges 
őrültség, isteni és gyermekes ellentét, amely-
ben az ember önmaga fölé magasztosodik és 
Istennek érzi magát, minél ostobábbnak és 
esztelenebbnek látják a többiek! A járda ke-
mény kövei úgy csiklandozták a lábát, mint 
szalonjainak legpuhább szőnyege; a névtelen 
házak úgy tűntek elébe, mint a világ leggyö-
nyörűbb uccájának leghíresebb palotái; a hit-
vány és pislákoló uecalámpák úgy ragyogtak 
szemeiben, mint a mennybolt felséges csil-
lagai odafönt... Az éjszaka, a fájdalom ke-
gyetlen porkolábja, a boldogság szelíd ba-
rátja, amely minden boldog ember számára 
tartogat egy-egy puha párnát s minden bol-
dogtalan ember feje számára egy-egy kemény 
követ, az éjszaka magáénak ismerte Olivierót, 
mert boldog volt, némán rámosolygott a ma-
gasból, föltárta boldogsága előtt a maga vég-
hetetlen ölét, amely csupa rejtelem és néma-
ság, hogy ebben is örömét lelje, fölmelegedjék 
tüzénél és betöltse a maga belső háborgásá-
val. A hideg északi szél feltüzelte; egyedül 
volt ugyan, de ujjongott, mint a diadalmas 



vezér, akit a tömeg éljenez; néha szeretett 
volna leülni valamelyik küszöbre, hogy még 
a csillagokban is a tulajdon boldogságát szem-
lélje, néha szeretett volna rikoltani, ugrálni s 
rohanni mint a gyermek, néha szeretett volna 
hangosan beszélgetni önmagával, mint a bo-
lond. Elment az esze, tudta, és ujjongott. És 
ekkor az ujjongó, isteni, tiszta, csillagos ég, 
amelynek keblén, boldogsága lángjánál még 
az északi szél is áttüzesedett, egyszerre csak 
megfagyott és elkomorult. A szerelmes férfi, 
akiben még ott égtek a csókok, ebben az órá-
ban látta Susannát és Mariettát a börtönben. 

Oliviero este, valamivel kilenc óra után, mi-
kor Accolti, ígérete szerint, visszatért az Ala-
manni-házba, megtudta, mi volt az oka Ma-
rietta letartóztatásának. 

Bernardo Accolti gróf* az arezzói Accoltiak-
nak abból az ágából származott, amely a tizen-
hetedik században Nápolyban megtelepedett és 
nemességet kapott; azokból az Accoltiakból, 
akikből a tizenötödik és tizenhatodik század-
ban egész Közép-Olaszországban számos fő-
pap és kiváló jogtudós került ki. Apja, a libe-
rális és hazafi Carlo gróf, 1848 után Párisba 
ment számkivetésbe s itt született egyetlen fia, 
Bernardo, 1852-ben. 1860-ban visszatért és 
visszakapta hatalmas birtokait a Basilicatá-
ban, amelyeket a Bourban elkobzott; előbb 
Nápoly polgármestere lett, aztán képviselő, 
szenátor, miniszter és nagy-nagy tekintélye 
volt az úgynevezett mérsékelt pártban. De 
miközben a mások érdekeit szolgálta, maga 
tönkrement. Birtokait már a zárlat megviselte, 
aztán letarolta a rablóbandák polgárháborúja, 
végül pedig a balul sikerült többtermelő-
gazdálkodás, a család roppant költekezése s 



a családfő bőkezűsége adósságokkal terhelte 
meg; úgyhogy mikor a fiatal Accolti 23 éves 
korában elvesztette atyját, adósságoknál egye-
bet nem örökölt. De ő nem tétovázott: ahelyett, 
hogy élt volna törvényes jogával és az adós-
ságokat csak annyiban fizette volna ki, ameny-
nyiben az örökség értéke azokat fedezte, oda-
adott még úgyszólván mindent, ami az anyjá-
ról rámaradt; így maradt egyedül és szegé-
nyen s nem volt egyéb vagyona, mint fényes 
neve és jogvégzettsége, amit nagy szorgalom-
mal és kiváló eredménnyel szerzett meg; így 
kötött ki ő is 1876-ban Rómában, amely annyi 
nagyratörő embernek célja és reménysége 
volt. 

Csakhogy ő egyike volt ama keveseknek — 
minden korban kevesen vannak, de szeren-
csére minden korban vannak —, akiknek sze-
mében az Igazság és a Jog nem holmi léha 
emberi játék, amelyen méltóságokat és va-
gyonokat lehet szerezni, hanem isteni ke-
reszt, amelynek terhét nem cserélnék el a 
világ minden kincséért sem; egyike volt ama 
nemes, tiszta, emelkedett lelkeknek, akik fele-
barátjukat az ő javáért, nem pedig a maguk 
érdekében szolgálják; nagy szív, amelynek 
fegyvere a vas-logika, amely inkább okos-
kodni tud a dolgokon, mint apróra megismerni 
őket. Tudta, hogy az ember bukott angyal és 
tanulmányozta az életben és a könyvekben 
azokat a gonosz szenvedélyeket, amelyek rág-
nak rajta; megfigyelte azokat, elmélkedett 
rajtuk, küzdött ellenük; ismerte tehát korának 
minden bűnét, a titkos és nyilt törvényeket, 
amelyek e bűnöket összefűzik bizonyos na-
gyon kívánatos javakkal és bizonyos kissé 
gyanús erényekkel; ismerte az okokat, ame-
Ferrero: A két igazság 11 



lyeknek erejénél fogva ezek a törvények gyak-
ran az Igazságot és vele együtt a Jogot is 
legyűrik. Mivel pedig a rosszat a logika har-
cos szenvedélyével tanulmányozta és ismerte, 
nem gyakorlatból, hanem csak elméletben, 
külső megfigyelés, nem pedig belső közösség 
révén, gyakran megesett vele, hogy sokkal egy-
ségesebbnek, elszántabbnak, óvatosabbnak, 
vagyis hatalmasabbnak és félelmetesebbnek 
képzelte, mint amilyen volt s még a véletlen 
kusza bonyodalmait is a gonoszságnak tulaj-
donította. De mivel nagy szív volt, egyúttal 
őszinte, bizakodó, hiszékeny, jóságos is volt; 
úgyhogy nem volt, aki nála jobban megvetette 
volna az emberi nemet a maga összességében 
s aki jobban szerette volna egyénenkint, 
külön-külön; aki jobban ismerte volna az oko-
kat, amelyek miatt annyiszor keresztrefeszí-
tik a Jogot és vele s mellette az Igazságot s 
aki könnyebben meggyőzte volna magát min-
den egyes esetben, hogy az Igazság és az Igaz-
sággal a Jog biztosan győzni fog. Mihelyt 
a Gonoszság és a Hazugság fölbukkant előtte, 
nyomban sietett az Igazság s a Jog védel-
mére, annak a vaslogikának a fegyverzetében, 
amely mindig csalhatatlanul bebizonyította, 
hogy a győzelem kétségtelen. Felületes volt 
és alapos, tudós és együgyű, gyermek és bölcs, 
Don Quihote és próféta: így jött Rómába, hogy 
a szabadságot keresse; nem azt a könnyű faj-
súlyú szabadságot, amelynek kivívására ele-
gendő letenni az Istent a trónjáról a könyvek-
ben, vagy az ágyúkkal nagy lyukat vágni az 
Aurelianus várfalán, hanem azt a szabadsá-
got, amelyet úgy lehet megszerezni, ha az 
ember lemond a méltóságokról, a vagyonról, 
a gyönyörökről, mert az emberek minden szá-



zadbaii éppen ezeknek a sóvárgása miatt szol-
gálták a Bűnt, a Hazugságot, a Gonoszságot: 
a lelkiismerettől való függetlenséget. A Tör-
ténelem nem tudná megmondani s éppen ezért 
az olvasókra bízza annak eldöntését, vájjon 
nem ez volt-e később az oka, hogy sok komoly 
és okos ember, mikor reá célzott, nem tudta 
megállni, hogy a homlokára ne mutasson az 
ujjával és el ne mosolyodjék, mintha ezt mon-
daná: „Nincs ki a négy kereke." Viszont a 
Történelem tudja, hogy Rómában elvegyült a 
névtelen tömegben, megfeledkezvén grófi mi-
voltáról; hogy pályázott valami államhiva-
talra és belépett a Statisztikai Igazgatóságba, 
amelynek bölcs vezetője Luigi Bodio volt, akit 
igen nagyra tartott; hogy a Politikai Gazda-
ságtan magántanára volt az Egyetemen; hogy 
aszkéta módjára élt három szegényes kis szo-
bában egy cseléddel, aki családja szolgálatá-
ban vénült meg; hogy a ruháit ronggyá 
nyűtte, a legolcsóbb dohányt szívta és egyetlen 
fényűzése volt, hogy könyveket vett és segí-
tette a nálánál is szegényebbeket; nem vádolta 
az időket szegénysége miatt, nem panaszko-
dott apja tékozlása miatt, nem irigyelte má-
sok vagyonát; ha kellett a munkája, mindenki 
szipolyozta, ha jött volna a fizetség órája, min-
denki megfeledkezett róla; szegénységében is 
fáradhatatlanul tanult, rengeteg tudást hal-
mozott fel magában, ami egészen érdektelen 
volt és mindenkinek rendelkezésére állott, a 
leghatalmasabb miniszternek éppen úgy, mint 
a legszegényebb tanítványának. De szabad 
ember volt; szabad volt és nem nyűgözték az 
érdekek és a titkos cinkosságok, a szívességek 
és a leplezett fenyegetések, a kölcsönös hízel-
gések és nyájaskodások bilincsei, amelyek 

n 



révén az emberek kölcsönösen rabszolgáivá 
lesznek egymásnak a szabadság századában. 
Bölcselkedett a világ fölött és ebben csak ne-
mes szívének lendületét, kissé furcsa, mo-
gorva, kapkodó és szenvedélyes szellemének 
sugallatát követte; mindig megmondta az iga-
zat a főembereknek, éppúgy mint a maga-
fajtáknak s a nála alacsonyabbaknak, néha 
angyali szelídséggel, néha pedig váratlan, 
metsző és kissé félszeg keserűséggel; hacsak 
tehette, védelmezte a jogos és igaz ügyet; ha 
nem tehette, legalább tiltakozott s vagy meg-
vetően visszahúzódott a tömegből, amely ost-
romolja és megsüketíti a hatalmasokat, vagy 
hangosan és nyilvánosan összeszidta őket, 
holott jól tudta, hogy jogos támadásai csak 
neki magának ártanak. Rangból, kitüntetésből 
és fizetésből csak annyi jutott neki, amennyi 
a törvény erejénél fogva megillette; de meg-
szerezte magának néhány ember gyűlöletét, 
alig egy-kettőnek a szeretetét és csodálatát és 
sokaknak kissé nyugtalan tiszteletét, akik 
ugyan megsüvegelték ezt a nagyszerű erényt, 
de csak messziről s előbb körülnéztek: ki van 
ott, ki nincs ott. De ő soha semmiért nem pa-
naszkodott. Sokkal inkább aszkéta volt, hogy-
sem szenvedett volna a maga fájdalmai miatt 
és éppen ezért nem lehetett igazán szerencsét-
len; viszont sokkal inkább szenvedett a mások 
fájdalmai és gonoszságai miatt, hogysem a 
világon remélte volna a boldogságot. A mun-
kán és a tudományon kívül legnagyobb öröme 
volt két-három ugyancsak nemeslelkű ember-
nek, köztük donna Edvigenek barátsága. 
Donna Edvige s az ő barátsága szellemi 
egybeolvadása volt két ritka léleknek, ame-
lyek ugyanazokért a nemes dolgokért rajon-



ganak. Nagyon szerette Olivierót is és meg-
győződése volt, hogy a látszaf csal és nemes 
lélek szunnyadozik benne. 

Susanna nem az unokahuga volt, amint 
rövidség okáért emlegetni szokta, hanem 
egyik unokahugának a leánya. Aecoltinál 
rettenthetetlenebb védelmezőt nem is kíván-
hatott volna magának. Susanna szerencsétlen 
szerelmi házasságból született, az apja, szám-
talan őrültség, tékozlás és balsikerű spekulá-
ció után öngyilkos lett, anyja pedig, félőrül-
ten, kóbor és kalandos életet élt a kis gyer-
mekével s nyakára hágott annak a kevés va-
gyonának is, amije még megmaradt, közben 
pedig bőven adott anyagot a rágalmazóknak, 
míg végre néhány év múlva ő is meghalt; 
Susannát apjának három nővére vette ma-
gához, akik vénkisasszonyok voltak s jó mód-
ban éltek Milanóban. Accolti, aki sűrűn meg-
látogatta a leánykát nagynénjeinél, megsze-
rette; némelyek olyasmit suttogtak, hogy ez 
afféle sírontúli gyöngédség volt az anyja 
iránt, akiért a pletyka szerint fiatal korában 
némán epekedett; nagy örömmel fogadta Ró-
mában, mint Cavalieri feleségét; igyekezett 
vigasztalni boldogtalan házasságában; s mi-
kor bebörtönözték, belevetette magát a tö-
megbe, hogy elragadja tőle a szerencsétlen 
áldozatot, mert meg volt győződve ártatlan-
ságáról. Magára vállalta a per költségeit, 
ügyvédet fogadott, áttanulmányozta sorra a 
méregkeverési bűnügyeket; védelmezte a tár-
saságokban, az újságokban és az Igazságszol-
gáltatás előtt; mikor dr. Pietrucci kezébe 
adta a titok kulcsát, elsietett Sardiniába, 
hogy régi barátjától, Roméitól kisiirgesse a 
két kritikai szakvéleményt; rávette a védő-



ügyvédet, aki tétovázott, hogy a szakvélemé-
nyeket adja be a Vádtanácsnál és kérje az 
eljárás megszüntetését. Végül. . . De ezt már 
senki sem tudta, még Oliviero sem. A Vád-
tanács egyik bírája régi egyetemi pajtása 
volt. Accolti meglátogatta, elmondott neki 
mindent, bátran s olyan hévvel, hogy meg-
győzte Guicciarelli tévedése felől. Szóval nem 
kímélte a fáradságot és nem kételkedett egy 
percig sem, hogy az Igazság győzni fog. És 
éppen ilyen; bizakodó buzgósággal ment el 
ma délután a Palazzo Firenzébe, hogy be-
széljen egyik barátjával, aki a miniszter 
elnöki irodájának hivatalnoka volt; aztán a 
börtönbe sietett, hogy megtudja, hogyan jut-
tathatna Mariettához néhány ruhadarabot 
meg valami táplálóbb ennivalót; aztán el-
ment abba a házba, ahol Marietta szolgált, 
hogy megkeresse a ruháit; de hiába járt, 
mert a batyuját s a ládáját a Hatóság már 
lepecsételte; aztán egv vendéglőshöz ment, 
hogy megegyezzen vele Marietta élelmezése 
dolgában; aztán a Mezzogiornóhoz, megkér-
dezni, hogy tudnak-e valamit a letartóztatás-
ról; de itt is eredménytelenül járt, mert még 
semmi értesülést nem kaptak. Végül, hosszú 
körútja után, mégegyszer elment a Miniszté-
riumba, hogy megtudakolja, vájjon a kívánt 
értesítések beérkeztek-e. Elnöki barátja nagy 
kelletlenül végigkérdezte a Rendőrfőnököt, a 
Palazzo Braschit, a Főügyészséget, aztán be-
szélt a Miniszterrel, elküldte egyik bizalmi 
emberét a Rendőrségre s végül megtudta — 
és ezt most elmondta Accoltinak —, hogy a 
titkos Rendőrség már jó ideje gyanakodott, 
hogy bűnös eszközökkel befolyásolják a tanú-
kat, akik vallomást tehetnének az Alberto 



Cavalieri özvegye ellen folyamatba tett mé-
regkeverési bűnügyben; ezért elhatározta, 
hogy szigorú megfigyelés alá veszi a házi cse-
lédséget; hogy előző nap az egyik megbi-
zottja a Piazza Terminin rajtakapta a szó-
banforgó Maria vagy Marietta Sorbit épp 
abban a pillanatban, amikor átadott négyezer 
lírát a már említett Gaetano Donzettinek; 
hogy mikor mind a kettőt bevitték a Rendőr-
ségre és kihallgatták, Donzetti azt vallotta, 
hogy Marietta Sorbi megígérte neki ezt az 
összeget, ha az úrnője bűnügyében hajlandó 
azt vallani, hogy a férje durván bánt vele. 

„Megbolondultak", gondolta hirtelenében 
Accolti, aki nyomban tudta, hogy ez a pénz, 
amin a Rendőrség fönnakadt, nem más, mint 
az Olivierótól kapott igazán ártatlan négyezer 
líra. De aztán hamarosan meggondolta, hogy 
a Titkos Rendőrség mégsem bolondul meg 
olyan könnyen, hogy a hamis vád nem magá-
tól keletkezett, hanem valakinek ki kellett 
eszelnie... „Malaguzzi, Malaguzzi! Csak ő 
lehetett az! Agnosco stylum". Most egyszerre 
bizonyossággá vált a gyanú, amely befészke-
lődött a lelkébe, mikor a letartóztatásnak 
hírét vette; nem mintha az értelme valami 
döntő bizonyítékot talált volna rá, hanem 
mert egyeneslelkűségében hideg, tehát engesz-
telhetetlen gyűlölettel gyűlölte az ügyvédet és 
csalafintaságait. „Irtózom tőle", mondogatta 
gyakran, ha az ügyvédről volt szó, még a 
Cavalieri-per előtt; és éppen azért, mert irtó-
zott tőle, elszánt és elfogult gyűlölettel vá-
dolta. De ha az ügyvéd bogozta a cselszövényt, 
hogyan és miért tette? Meghányta-vetette a 
dolgot s végül vaslogikája ilyennek látta a 
titok megfejtését: Donna Emilia és az ügy-



véd, hogy bosszút álljanak Mariettán, meg-
vesztegették a szakácsot, aki rávette Mariet-
tát, hogy a házasság ürügye alatt kérje azt a 
pénzt, hogy aztán ráfoghassák, hogy a hamis 
tanúzás fejében ajánlotta fel neki. 

Köszöntötte a szenátort és donna Edviget, 
akik már várták, mert Oliviero elmondta ne-
kik Marietta letartóztatását és bejelentette 
Accolti látogatását. Aztán szomorkás mosoly-
lyal megszólalt: 

— Tudod-e, Oliviero, miért tartóztatták le 
Mariettát? Ember vagy, ha kitalálod. Hát 
azért a négyezer líráért, amit a lánynak 
adtál... 

És a már-már kimerülő, béketűrő jóság ke-
serű szelídségével elmesélte, amit tudott; elöl-
ről kezdte, hogy a szenátor és donna Edvige 
megértse: hogy Marietta donna Emilia sza-
kácsának a menyasszonya volt, hogy tőle 
kérte kölcsön azt az összeget, de mivel neki 
nem volt ennyije, megkérte Olivierot, hogy 
kölcsönözze neki néhány napra, végül hogy 
Oliviero mindenáron ajándékul adta a pénzt, 
ő azonban nem helyeselte. 

— Szegény leány! Egyedül, börtöncellában, 
ebben a hidegben! — szólalt meg halkan 
donna Edvige, mikor Accolti elhallgatott, 
csak éppen hogy megtörje a csendet, mivel 
annyira megzavarodtak és meglepődtek mind 
a hárman, hogy egyiknek sem jött szó az 
ajkára. 

— Küldjön neki egy kis fehérneműt — ka-
pott rajta gyorsan Accolti. — Szegénykének 
nincs már egyebe, mint a rajtavaló ing. Az 
Igazságszolgáltatás nem tréfál az efféle go-
nosztévőkkel: máris zár alá vette a batyu-
ját! . . . 



— Mindjárt holnap küldök, szívesen — 
mondta rá donna Edvige. — Mi is a neve? 
Ha jól emlékszem, magastermetű lány. 

— De hogyan magyarázza meg ön, Accolti, 
hogy a vőlegénye vádolta meg? — kérdezte 
«Oliviero, kíméletlenül fölrázva magát meg-
döbbenéséből. — A vád oly ostoba és hamis, 
hogy el sem lehet képzelni, hogyan juthatott 
eszébe éppen a vőlegényének... 

— Ezt a kérdést már én is fölvetettem ma-
gamban — felelte Accolti. — Ebben bizonyo-
san benne van Malaguzzi keze. Elmondom 
röviden a föltevéseimet... 

— De kicsoda ez az ügyvéd, hogy mindenki 
azt teszi, amit ő parancsol? Talán Olasz-
ország királya? — csattant föl Oliviero, 
amint Accolti bevégezte a föltevéseinek ismer-
tetését. 

Csakhogy ebben ía pillanatban Alamanni, 
aki eddig csendben hallgatott, nyersen ezzel 
a kérdéssel fordult Olivieróhoz: 

— Te pedig miért ajándékoztad azt a pénzt 
annak a lánynak, ahelyett hogy kölcsönadtad 
volna Accolti grófnak? 

— Marietta oly derék, oly hűséges, oly 
bátor volt . . . 

— Szerinted ez elegendő ok rá? — felelte 
Alamanni és türelmetlenül rántott egyet a 
vállán. — Közben pedig nézd csak meg, mi 
történik: te pénzt adsz egy nőnek, mert hűsé-
ges cseléd volt; a hűséges cselédet pedig az-
zal vádolják, hogy ezt a pénzt büntetendő cse-
lekmény elkövetésére fordította... 

— Szenátor uram — vágott közbe gyorsan 
Accolti —, én ismerem azt a lányt és válla-
lom érte a felelősséget. A vád ostoba, mint 
Oliviero mondotta. Miért vesztegette volna 



meg Marietta azt a tanút, hogy valljon az 
asszonya javára? Föl kellene tételezni, hogy 
mi bíztuk meg ezzel a gyönyörű feladattal. 

— Nem mondom, hogy nem — felelte Ala-
manni. — De kénytelen vagyok azt gondolni, 
hogy ha a Titkos Rendőrhatóság letartóztatta 
azt a nőt és bevádolta, nem járhatott el csak 
úgy vaktában. Bizonyosan volt rá valami oka. 

— Az, hogy becsapta ez a szélhámos 
Malaguzzi. 

— Tisztelem az ön véleményeit, gróf úr; 
de épp ilyen nyiltan meg kell mondanom, 
hogy húsz éve ismerem az ügyvédet és úri-
embernek tartom. De tegyük fel, hogy vál-
lalta azt a kockázatot, amit egy ártatlan em-
bernek a megrágalmazása jelent, pusztán 
azért a sovány élvezetért, hogy bosszút álljon 
egy elvesztett per miatt: a Rendőrség akkor 
sem áll rendelkezésére, a Rendőrség ismeri a 
maga mesterségét, a Rendőrség tudja, mit 
csinál. Én nem hiszek a bírói tévedésekben... 

— Hát Susanna? — vágott a szavába hir-
telen donna Edvige és elmosolyodott. 

— Ez egészen kivételes eset volt — felelte 
Alamanni. 

— Egészen kivételes? — ellenkezett Accolti. 
— Hiszen a méregkeverés mindig képzelet-
beli bűntény... 

— Csak nem akarja elhitetni velem, hogy 
azért költünk az Igazságszolgáltatásra, hogy 
olyan bűntényeket üldözzön, amiket sohasem 
követtek el? — mondta Alamanni kissé 
bosszús ridegséggel. De Accolti észre sem 
vette, hanem nyugodtan folytatta: 

— Hallott ön a Laffarge-perről? Ez volt 
hatvan évvel ezelőtt a Cavalieri-per. Laffar-
genét is azzal vádolta az anyósa, hogy meg-



mérgezte az urát, mert ez a szerencsétlen em-
ber evett valami pogácsából, amit a felesége 
sütött s utána folytonos hányás közben meg-
halt. Roméi tanár, akinek odaadtam elolvasni 
a per történetét, arra a következtetésre jutott, 
hogy Laffarge vakbélgyulladásban halt meg. 
De ki ismerte akkor ezt a manapság oly diva-
tos betegséget? Egy akkori Guicciarelli arzént 
talált a hullában és Laffargenét elítélték, ho-
lott még csak azt sem sikerült kideríteni, 
hogy hogyan szerezte a mérget, mint ahogy 
senki sem tudta megmutatni azt a boltot, ahol 
Susanna a pikrotoxint vásárolta... Szenátor 
uram, higyje meg: soha még senki sem halt 
meg méregtől, ha csak nem akarta ő maga 
szándékosan lenyelni. Mérget szerezni nem 
könnyű dolog s még nehezebb megitatni va-
lakivel, hiszen az orr és az íny szemfülesen 
őrködik a torkon, még ha a bizalmatlankodás 
el is szunyókál néha-néha. De ha nehéz is 
megmérgezni az emberfiát, elég, ha valaki 
kissé titokzatos körülmények között vagy vá-
ratlanul meghal, hogy a holtteste mellett el-
kezdjenek jajveszékelni a hoppon maradt 
érdekek, vagy lesbe álljanak a fenekedő gyű-
löletek és nyomban föltámad valami gyilkos 
méregnek a gyanúja. Ha aztán belenyúlnak 
holmi túlbuzgó bírák, nagyszájú újságírók 
és világhírű toxikológusok, akkor Isten 
mentsen meg minden jótétleiket. Én még a 
történelmi mérgezésekben sem hiszek: sem 
Germanicus, sem a Vörös Gróf, sem Cavour 
megmérgezésében. Harminc évvel ezelőtt To-
rinóban, mikor ott éltem mint kis fiú az apám 
házában, ugyancsak azt rebesgették, hogy 
Cavourt is megmérgezték ; mégpedig hogy a 
kedvese mérgezte meg: némelyek szerint III. 



Napoleon, mások szerint a jezsuiták meg-
bízásából . . . 

— Jó, jó, igaza lehet, ameddig méregről 
van szó — vágott a szavába Alamanni. — A 
méreg méreg: magában véve rendkívüli és 
rejtelmes valami. De az ilyen egészen kivé-
teles eseteken kívül, szerintem, ha valakit 
becsuknak, sohasem ok nélkül csukják be; 
valamit bizonyosan elkövetett, ha éppen 
nem is azt, amivel vádolják. Ön biztos, egé-
szen biztos a lány felől? Oly gyakran csaló-
dunk mindnyájan az emberek megítélésében! 
Hogy a dolog mögött van valami bonyoda-
lom, abban bizonyos vagyok. És éppen ezért 
jobban szerettem volna, ha Oliviero nem ke-
veredett volna bele, még ártatlanul sem. 

— Marietta esete homályosabb, mint Su-
sannáé — felelte most is nyugodtan Accolti. 
— De ennek a titoknak is ráakadunk a nyit-
jára. Addig is nyugodjék meg, szenátor uram. 
Itt vagyok én; én hajlandó vagyok magamra 
vállalni az egész felelősséget. Ha nem vol-
nék kénytelen tájékozatlannak tettetni ma-
gamat, minthogy az, amit ma este megtud-
tam, vizsgálati titok, akkor holnap elmennék 
a Királyi Főügyészhez és tövéről-hegyére 
elmondanám neki az egész históriát; de mi-
helyt tehetem, elmegyek hozzá. Én ajándé-
koztam a pénzt Mariettának. Oliviero nekem 
kölcsönözte, csak nekem; s ez oly igaz, hogy 
a közeli napokban meg is adom neki. 

— Gróf uram, nem teszek önnek semmiféle 
szemrehányást — mentegetődzött Alamanni 
kéretlenül, mert kissé megbékítette ez a sze-
líd felelet, meg donna Edvige tekintete, 
amely oly különösen szegeződött rá, amit 
csak ő értett. — Azaz hogy öniíek is teszek 



szemrehányást: mégpedig azt, hogy Oliviero-
hoz fordult, nem pedig én hozzám. Mindig 
megtisztel, ha jótékonykodásában az eszébe 
jutok. De Olivierónak meg kell rángatnom 
a fülét, hogy mindenáron maga küldte el a 
pénzt annak a nőnek s még hozzá ajándékba, 
ahelyett hogy tapintatosan átadta volna ön-
nek . . . Az efféle nagyzolást nem szeretem . . . 

— Nagyzolás? — szólt bele donna Edvige. 
— Hiszen Oliviero alapjában véve nem kö-
vetett el semmi rosszat. 

— Sajnálom, szenátor uram, hogy az én 
hibám miatt haragszik Olivieróra — mondta 
most Accolti, miközben fölkelt, hogy elbú-
csúzzék. — Elismerem: helytelenül cseleked-
tem, hogy nem önhöz fordultam; de nem 
akartam zavarni. Köszönöm nemes ajánlatát 
és kérem, bocsásson meg Olivierónak, mert 
az igazi bűnös én vagyok. Adsum qui feci. 

Aztán Olivieróhoz fordult: 
— Egyelőre neked is hallgatást ajánlok: 

ezek mind vizsgálati titkok. 
— És Susannáról kapott valami hírt? — 

kérdezte donna Edvige. 
— Sajnos, kaptam! Az a baj, amiről ön is 

tud, kezd komolyra fordulni. Ma reggel leve-
let kaptam a fogház orvosától; szombaton 
megint vérömlése volt, mégpedig erősebb, 
mint eddig. Az orvos azt mondja, hogy sür-
gősen a tengerpartra kellene vinni.. . 

— Hát mikor szabadul ki? — kérdezte 
donna Edvige. 

— Asszonyom, a tudomány is olyan, mint 
a csiga. Ha majd elküldik Pisába a földi ma-
radványait annak a szegény fiúnak, aki a 
maga s mások szerencsétlenségére született 



— nyolc üveg sárgára festett alkoholban —, 
vesz mindegyik üvegből egy darabkát, föl-
aprózza ezeket a darabkákat, pépet csinál be-
lőlük; megszűri, párolja, vízfürdőben főzi és 
Isten tudja hányszor lehűti s fölforralja ezt 
a pépet; aztán éterrel, kloroformmal s egyéb 
vegyi szerekkel kémleli, míg végre valami 
híg szirup lesz belőle. Ebben aztán állítólag 
meglesz a bizonyíték, hogy Susanna a mo-
dern Locusta, mert az újságoknak így tet-
szik . . . Donna Edvige, ön egyike annak a 
négy-öt emberi teremtésnek, akiket az Isten 
szégyenkezés nélkül meghallgathat... Imád-
kozzék hozzá Susannáért, imádkozzék hozzá 
Mariettáért, imádkozzék hozzá érettem, imád-
kozzék hozzá ezért a mihaszna emberiségért. 

És távozott, a fejét rázva, gyors és peckes 
léptekkel, amiben volt valami katonás. Mikor 
Accolti kiment, Alamanni szenátor három-
szor végigjárta a szalont hosszában és há-
romszor keresztben; a fejét kissé lehajtotta, 
hüvelykujjait beakasztotta a mellényébe a 
hóna alatt és gondolatokba merült; aztáu 
egyszerre megállt Oliviero előtt, szemébe né-
zett és parancsoló hangon megszólalt: 

— Megértetted? Igen? Accolti gróf már 
megmondta: egy kukkot se! Senkivel egy 
szót se beszélj arról a nőről meg a letartóz-
tatásáról; ha előtted beszélnek róla, tettesd 
süketnek magad; beszélj másról vagy menj 
el onnét; és ezenfölül a kisujjadat se moz-
dítsd meg ebben az ügyben, mielőtt tőlem ta-
nácsot nem kértél. 

Megint elkezdett föl s le járkálni a szalon-
ban, lehajtott fejjel. Oliviero és donna Ed-
vige némán nézte és kutatta ennek a nyug-
talanságnak az okát, amely fojtottan ott re-



megett minden szavában, mintha ki akarna 
robbanni, de nem birna. Néhány perc mulya 
Alamanni megint megállt, ezúttal donna Ed-
vige előtt és most már nem parancsoló, ha-
nem kérő hangon, bár kissé még izgatottan, 
megszólalt: 

— Te is megtehetnél nekem egy szivessé-
get . . . A jótékonyság a gazdagok kötelessége: 
ebben egyetértünk; nem is álltam soha útjába. 
Nem bocsátottam-e mindig vitatkozás nélkül 
rendelkezésedre azokat az összegeket, ame-
lyekre szükséged volt a szegényeid számára? 
Senki sem költ Rómában a jótékonyságra 
annyit, mint mi. De a világ világ és néha 
mégis csak tekintettel kell lenni kissé a véle-
ményeire, ha tévesek is . . . Nem mindig tehet-
jük azt, amit akarunk, még jó szándékkal 
sem. Az a nő, akár alaptalanul vádolják, akár 
okkal, ettől a kótyagostól kapta a pénzt... És 
ha holnap megtudnák, hogy te gondoskodol 
róla a börtönben... 

— De Accolti nem hagyhatja magára a 
nyomorúságban, a börtönben az egyetlen te-
remtést, aki hűséges maradt Susannához sze-
rencsétlenségében — felelte rá gyorsan donna 
Edvige. 

— Helyes, helyes — sietett átvenni a szót 
Alamanni —, én nem is akarlak meggátolni 
abban, hogy végezd az irgalmasság művét ós 
megsegítsd azt a nőt. De nem küldhetnéd el a 
neki szánt holmit Accoltinak? Ha ő gondos-
kodnék róla, hogy eljuttassa a börtönbe, meg-
volna a jótétemény is és nem hizlalnánk a 
rágalmakat... 

Donna Edvige egy pillanatig hallgatott, az-
tán olyan arccal nézett a férjére, amelyben 
Alamanni, mivel jól ismerte ezt a könyvet, 



azt olvasta, hogy az indítványa nem igen tet-
szik. Aztán megszólalt: 

— Ennek a szegény Accoltinak máris annyi 
mindenféle apró-cseprő dologgal kell foglal-
koznia, ami nem neki való. Legalább ettől a 
gondtól szeretném megkímélni. Hiszen akkora 
a cselédségünk, hogy számunkra ez igazán 
csekélység. Csak ki kell adnom a parancsot. 
De neki az is nagy dolog, ha csak egy ruha-
csomagot be kell küldenie a börtönbe. 

— Ugyan, nagy dolog! — csattant föl a 
férje. — Elég, ha odaadja a csomagot egy 
hordárnak. Fél lírába kerül... 

Donna Edvige tétovázott egy pillanatig, 
aztán elszánta magát, hogy kereken meg-
mondja, amit gondol. Tehát határozott hangon 
megszólalt: 

— Te tudod, hogy nem fitogtatom a jóté-
konyságunkat és nem törődöm vele, hogy tud-
nak-e róla. De azt hiszem, hogy ezt nem sza-
bad eltitkolnunk, éppen azért, mert Oliviero 
adta a pénzt annak a leánynak. Ha titkoljak, 
azzal elismerjük, hogy valami alattomosság 
van abban a pénzajándékban. 

— Jól van, jól van — dörmögte Alamanni, 
hirtelen befejezve a vitát. — Csak azért szól-
tam, hogy megmondjam, mert kötelességem 
óvatosságra inteni benneteket. Mint mindig, 
most is szabadon teheted, amit akarsz. Jó-
éjszakát! 

Mikor kiment, az anya és a fiú egy pilla-
natig némán nézett egymásra. Aztán Oliviero 
megszólalt: 

— Mintha gyanúsítaná Mariettát, s némileg 
engem is. Nem értem . . . 

— Én sem — mondta rá donna Edvige ag-
godalmasan. 



Ezzel szemben az, amit donna Edvige és 
Oliviero nem értett, Alamanni szemében na-
gyon világos, magától értetődő s ennélfogva 
fölöttébb egyszerű dolog volt: hogy tudniillik 
az elégedett emberek sehogysem férnek össze 
az elégedetlenekkel. Alamanni volt az egyet-
len ember Rómában, aki társalgás közben soha 
nem feledkezett meg Accolti főnemesi címé-
ről; csodálta atyját és őseit föl egészen a tizen-
hatodik századig s még annál is följebb; 
Rúma minden szalonjában „páratlanul becsü-
letes embernek", „nagy tudósnak", „lelki-
ismeretes férfiúnak" harsogta, De sehogysem 
volt kedvére, sőt izgatta s néha bántotta az a 
rögeszméje, hogy folytonosan jóváteendő 
igazságtalanságokat és megtorlandó becste-
lenségeket fedezett föl, hogy szenvedélyesen 
bírálta a kormányt és a hatalmasokat, hogy 
rokonérzéssel volt az úgynevezett szerencsét-
lenek iránt, hogy a társadalom és a kor iránt 
holmi angyali gyűlölettel viseltetett, amely 
mintha gyakran megkeserítette volna gondol-
kodását és nyilatkozatait. Maga Alamanni is 
„becsületes" ember volt és meg tudta külön-
böztetni a gazembereket a derék emberektől; 
de azért józaneszű ember volt és tudta, hogy 
nem szabad semmit sem túlozni, még a rossz 
iránti gyűlöletet s a jó iránti szeretetet sem; 
hogy a világ olyan, amilyen és senki sem 
tudja megváltoztatni; hogy a Catók a jó szán-
dékaikkal gyakran mindent elrontanak, mert 
Ferrero: A két igazság 12 



minden húr elpattan, ha túlságosan megfeszí-
tik; hogy ha korunk sok tekintetben nem is 
kifogástalan, Olaszország mégis nagyon so-
kat tett már és ezzel be kell érnünk, mert bizo-
nyos égig magasztalt országokban még sok-
kal nagyobb bajok vannak; a szegény ördö-
gök elvetemedettek és ügyesen cserélgetik a 
kártyákat, amiket már kiadtak és mindig ál-
dozatoknak tüntetik föl magukat, akkor is, 
amikor állítólagos üldözőik sokkal jobban 
megérdemelnék a sajnálatot; hogy a világon 
történnek ugyan igazságtalanságok, de sok-
kal kevesebb, mint amennyit az újságok, a 
felforgatók és a nagyszívű, de rövideszű em-
berek kikiirtölnek; hogy az áldozatok majd-
nem sohasem ártatlanok és csak azért túloz-
zák a szerencsétlenségüket, hogy részvétet 
ébresszenek; végül hogy a dolgok előbb vagy 
utóbb mindig rendbe jönnek. 

Szóval a szívében (de csak a szívében, ne-
hogy otthon bajt zúdítson a fejére) szemére 
vetette Accoltinak, hogy neki, a nemes, tudós, 
komoly s a tisztességes emberek szemében 
tisztelt és bámult embernek gyöngéje az a 
gyászos eretnekség, amely néhány év óta arra 
izgatta a népet, hogy a gazdagok vagyonát a 
sajátja gyanánt visszakövetelje, hiszen ő sze-
rezte e vagyonokat s a gazdagok csak rava-
szul elrabolták tőle. Gyűlölte a. korlátolt el-
méknek ezt a vörhenybetegségét — így ne-
vezte — s azokat az embereket, akik ezt a ra-
gályt terjesztették, s jobban gyűlölte minden 
veszedelemnél, minden gyalázatnál; mert úgy 
érezte, hogy ez az eretnekség és a hívei éppen 
abban sértik őt, amire legbüszkébb volt: hogy 
tökéletes ember, aki nem talál magában semmi 
hibát s aki mindig feláldozta magát a köteles-



ségének. Hogy ő a nép piócája, ő, aki éjjel 
sem aludt, mert nem hagyta nyugton az a gon-
dolat, hogy munkát adjon neki, hogy meg-
könnyítse az életét, hogy mintegy láthatatlan 
Gondviselése legyen a hazájának! Ezért egy 
idő óta nem csupán sóhajtozott egy modern 
Simon de Montfort után, aki tűzzel-vassal le-
törölné Európa ábrázatáról ezt az eretneksé-
get, nem csupán tapsolt a kormánynak, amely 
a miniszterelnök érdeméből már egy éve kezdi 
komolyabban üldözni, bár még mindig nem a 
kellő energiával, hanem ha valakiben csak a 
leghalványabb árnyalata is megvolt az elné-
zésnek e könyörületet nem érdemlő eretnek-
ség iránt, az menthetetlenül elvesztette a be-
csülését, azt nem vette többé komoly és tekin-
télyes ember számba, hanem szinte személyes 
ellenségei közé számította. 

Egyáltalán nem volt tehát hajlandó, mint 
donna Edvige, a világ terhére róni azokat a 
keserűségeket, amelyek Accoltiban felhalmo-
zódtak a Jog és Igazság védelmezése közben; 
azokban a küzdelmekben, amelyekbe Accolti 
belebonyolódott, mindig az ellenfeleivel rokon-
szenvezett, bár ezt gyakran titkolta, nehogy 
családi perpatvar támadjon belőle. Ezen az 
estén is rögtön az a gyanú támadt benne, hogy 
Marietta becsapta Accoltit; hogy azzal a 
négyezer lírával, amit a házasság ürügyén 
kicsalt tőle, valami huncutságot próbált, ha 
nem is éppen a vőlegénye megvesztegetését, 
amiért aztán a Rendőrség nyakon csípte; és 
hogy Accolti mint rendesen, most sem ismerte 
be tévedését, hanem egyenesen rágalmazással 
vádolta az ügyvédet, a Rendőrséget pedig 
bűnrészességgel: „két olyan szörnyűség — 
gondolta magában —, ami csak Accoltinak 



juthatott eszébe!" Kissé fölingerelte, hogy a 
fia, Accoltihoz való vak ragaszkodása és en-
nek ábrándos igazságkergefése révén, bele-
keveredett ebbe a homályos és bonyolódott 
ti gybe. Nagyon szerette a fiát (a rossz nyelvek 
azt mondogatták, hogy a világon igazán és egy 
kicsit csak három embert szeretett: az apját, 
a feleségét, a fiát); de egy ideje sehogysem 
volt megelégedve vele és kezdett nyugtalan-
kodni miatta. Nem azért, mert szórta a pénzt, 
mert. egyike volt „Róma Hét Királyának", 
mert kártyázott, s mert az a hír járta felőle, 
hogy kissé túlságosan szereti a nőket; hanem 
sokkal bonyolultabb ok miatt: igen, szerette, 
de mint művének a folytatóját, aki a majdan 
reá szálló vagyonnal ugyanúgy fog gazdál-
kodni, amint ő gazdálkodott az apjától reá 
maradt vagyonnal. Elgondolása szerint csa-
ládjuk történetének szüntelenül fölfelé kellett 
lendülnie. Ezért kívánta, hogy a fia ne legyen 
ragyogó huszártiszt, hanem végezzen mér-
nöki tanulmányokat; ezen a ponton engednie 
kellett és kénytelen volt fiát tizenhétéves ko-
rában a modenai katonai iskolába küldeni, 
mert Oliviero tizenhétéves kora óta nem tágí-
tott attól a szándékától, hogy katona lesz, csak 
lovakról és csatákról ábrándozott és anyja, 
az ősi katona-család sarjadéka, csak szította 
ezt a hajlamát; kénytelen-kelletlen belenyu-
godott hát, abban a reményben, hogy a fiú 
majd csak hamarosan észreveszi, hogy egy 
huszárszázad vagy ezred vezénylése haszon-
talan gyerekjáték olyan embernek, akinek ily 
roppant vagyont kell őriznie és gyümölcsöz-
tetnie. Ezzel szemben nem csupán hogy Oli-
viero eszeveszetten belebolondult a lovaiba s 
a kötelességeibe, úgy hogy egy szép ugratás 



jobban izgatta, mint valamennyi üzemnek a 
sorsa, ami egyszer majd az övé lesz, hanem az 
apa egy ideje kezdett benne felfedezni bizo-
nyos hasonlatosságokat az anyjával, amik 
meglehetősen nyugtalanították... Őt is gyö-
törték a világ nyomorúságai és igaztalansá-
gai; ő is kiválasztottakra és kárhozottakra 
osztotta az embereket; néha-néha ő is meg-
makacsolta magát a becsület, a tisztesség, a 
büszkeség bizonyos agyrémeiben. Csupán elő-
jele, halvány feltíinedezése annak, ami anyjá-
ban már megrögzött és kiirthatatlan természet 
volt; de már ez sem! volt ínyére az okos apának. 

Szóval Alamanni nem volt megelégedve a 
fiával, mégpedig nem annyira a hibái, mint 
inkább a jótulajdonságai miatt; meglehet, hogy 
ez furcsának látszik és valóban furcsa is volt. 
Csakhogy Alamanni nem olyan ember volt, 
mint a többiek, minthogy milliomos volt, tehát 
ellensége minden hibának s egyúttal minden 
olyan tulajdonságnak, amely szerinte csak 
arra volt jó, hogy a gazdag ember elszegé-
nyedjék, a szegény pedig továbbra is szegény 
maradjon. „Manapság nem Miatyánkokkal 
szerzik és tartják meg a nagy vagyonokat" 
— mondogatta gyakran Olivierónak, mikor 
az anyja nem volt ott s nem hallhatta. 

Éppen ezért ezen az estén nem igen volt 
megelégedve Accolti beszámolójával, de még 
jobban nyugtalanították Oliviero nyilatkoza-
tai; különösen mikor szinte dicsekedve emle-
gette, hogy azzal az ajándékkal meg akarta 
jutalmazni Marietta jóságát. Ő viszont bizo-
nyos! volt benne, hogy Oliviero jó cselekedetet 
akart ugyan művelni, de ostobaságot köve-
tett el, amely veszedelmes rá nézve és nem 
hasznos a családja szempontjából sem. Min-



dig így történik ezekkel a túlfűtött roman-
tikusokkal! Sőt oly nyugtalan volt, hogy más-
nap reggel, amint felébredt, azonnal tanácsot 
kért Klio Pandemia orákulumaitól, amelyek-
nek szárnyas ajtai virradatkor tárulnak ki. 
Csak egy felelt a néma kérdésre, amely Ala-
manni lelkében feltámadt, az is csak félszavak-
kal és szándékos óvatossággal ekképen: 

„A Cavalieri-per, amely annyira foglalkoz-
tatja a közvéleményt, még most sem fogyott 
ki a meglepetésekből. Olvasóink emlékeznek 
arra a Marietta Sorbira, a gyanúsított asszony 
szobalányára, aki a legvakmerőbb hazugságok-
kal felelt az anyának, Cavalieriné úrhölgynek 
és öreg cselédjének, Martinának vádjaira. 

„Már jó ideje tudtuk, hogy a Hatóság kevés 
hitelt adott a túlbuzgó szobalány vallomásai-
nak és állandóan megfigyeltette, de sohasem 
tettünk róla említést, mert ismerjük azt a kö-
telességünket, hogy nem szabad megzavar-
nunk a Rendőrség buzgó tisztviselőinek a 
munkáját. Ügy látszik: ez a megfigyelés ered-
ménnyel járt, mert vasárnap délután Marietta 
Sorbit letartóztatták, éppen abban a pillanat-
ban, amikor jelentős pénzösszeget adott át a 
Ca valieri-ház egyik alkalmazottjának. 

„Ebben a pillanatban többet nem mondha-
tunk. De tudjuk, hogy Marietta Sorbit, mi-
után a Rendőrségen szigorúan kivallatták, át-
szállították a bíróságra, hamis tanúzásra való 
felbujtás vádjával és hogy igen szigorú nyo-
mozást rendeltek el, hogy megállapítsák ennek 
az összegnek az eredetét és azt a célt vagy 
célokat, amelyekre szánva volt, A hatóság 
szigorúan elzárkózik minden nyilatkozat elől 
â  nyomozás eredményeit illetőleg, de annyit 
bízvást állíthatunk, hogy valószínűleg meg-



találta azt a fonalat, amelynek segítségéve^ 
nyomára jut a Cavalieri-per egyik fontos szeJ 
replőjének, aki mindeddig ismeretlen volt. 

„A fényes sikerű nyomozást, amely nagy 
becsületére válik Rendőrségünknek, a kiváló 
felügyelő, X . . . vezette. Legközelebb újabb 
részletekkel szolgálunk." 

Félredobta a lapot, egy pillanatra elgon-
dolkozott s aztán így szólt magában: „Nincs 
más, aki ezt a csomót kibogozhatja s akitől jó 
tanácsot kaphatok, csak ő." Behívta az inast, 
fölkelt s még a kilencet el sem ütötte, kocsiba 
szállt s odaszólt a kocsisnak: 

— A Palazzo Braschiba! 
Indult, tanácsot kérni tőle, vagyis a Com-

mendatoretól, akivel oly hosszadalmasan be-
szélgetett a múlt hét hétfőjén, január 21-én, 
mikor donna Edvige és Oliviero az ebéddel 
várták. Ez a Commendatore... 

De a Történelem, mielőtt kinyomozná, ki 
volt ez a titokzatos személyiség és miért ment 
Alamanni szenátor éppen hozzá tanácsért, a 
maga fáklyáival szeretné földeríteni, a Pa-
lazzo Braschi segítsége nélkül (amely abban 
az időben a Belügyminisztérium székhelye 
volt), hogy hogyan történhetett meg az, ami-
nek sohasem volna szabad megtörténnie: hogy 
egy nő a fogházban ül, holott semmit sem kö-«* 
vetett el. A feladat nem könnyű, mert Ma-
rietta ártatlan áldozatként beleesett egy bo-
nyolult csapdába, amelyet az Igazság nem 
neki állított, hanem a Logikának s ama Véle-
ményeknek és Szenvedélyeknek, amelyeket a 
Logika szolgál... Minthogy ismeretes, hogy 
a Logika a világ teremtése óta szövetséget 
kötött a Szenvedélyekkel és a Véleményekkel, 
a Szenvedélyek leányaival, az Igazság ellen: 



és hogy az Igazság, az alattomos Igazság 
folyton bosszút áll, úgyhogy pokoli csapdákat 
állít nekik. A múlt vasárnap, január 27-én 
délben beállított a Cavalieri-házba egy házaló, 
aki vadhúst árult és két szalonkát kínált; 
Martina pedig, aki tökfejű volt, mint Gaetano 
mondta, bevezette a konyhába. Tessék elkép-
zelni a lobbanékony szakács dühét! Mikor 
pedig Gaetano félnégy tájban ünneplőjében 
elment hazulról — miután Martina gúnyos 
meghajlással köszönt és kényeskedőn, elnyúj-
tott hangon „kellemes szórakozást" kívánt 
neki —, rá sem hederített arra az úrra, aki 
szemközt a járdán állt, a fal mellett s akiben, 
ha jól szemügyre vette volna, könnyen föl-
fedezhetett volna bizonyos hasonlóságot a 
tolakodó vadkereskedővel, bár most urasabb 
ruhában volt; tehát azt sem vette észre, hogy 
amikor ő megjelent, ez az úr is megindult 
vele egy irányban s utána haladt két fiatal-
ember, akik néhány lépésnyi távolságban kö-
vették, mintha valami láthatatlan fonállal 
hozzá lettek volna kötve. Ezen a napon 
Gaetano oly vidám volt, hogy hátra sem tekin-
tett, jön-e utána valaki, hanem ehelyett a fel-
legekben járt, karonfogvást bizonyos Logiká-
val, amely épp olyan vidám volt, mint ő s 
amely szinte dalolva kellemes igazságokat 
mondott neki. Minthogy a Logika nem egy 
mindenki számára, hanem ahány ember, any-
nyiféle van, mindegyiknek megvan a magáé, 
amely oldala mellé szegődik, mint az őrangyal 
s mindig vidáman vagy szomorúan, szeszélye-
sen vagy engedelmesen, heveskedőn vagy 
nyugodtan, körmönfontan vagy egyszerűen, 
szofisztikusan vagy őszintén készen áll paran-
csaira, hogy meggyőzze afelől, ami kedve sze-



rint van. „Ha odaadta a pénzt — suttogta ez 
a Logika pajkos-vidáman —, akkor igaz, 
hogy. . . Ha pedig igaz, hogy. . . Akkor te-
hát . . . " Tehát mindent remélhetett, amit ki 
sem tudott mondani, amit csak kívánt; a világ 
urának érezte magát; ahelyett, hogy így a 
bajuszába dörmögött volna, szeretett volna 
harsány hangon énekelni a nyilt uccán, mint 
valami tenorista a színpadon... Gaetano, 
egy orvietói vasúti munkás fia, tizenhatéves 
koráig haszontalan kölyök volt; minthogy pe-
dig az apja imádta (ha ugyan igaz az az ókori 
bölcs mondás, hogy a szerető szülő nem saj-
nálja fiától a botot), a gyerek nem tanult meg 
semmi mesterséget vagy foglalkozást, legföl-
jebb annyit, hogy fosztogatta a tyúkketrece-
ket meg a gyümölcsösöket és pénzezett a cim-
boráival s így szaporította pár garasát. Végre 
tizenhatéves korában végrehajtotta első jó-
cselekedetét: megszabadította a családját a 
maga terhétől; Rómába szökött, ahol két esz-
tendőn keresztül végignyüglődött jó néhány 
mesterségen, anélkül, hogy bármelyiket is 
megtanulta volna. Addig-addig, hogy végre 
kitartatta magát valami elvetemült nőszemély-
lyel, akivel együtt tolvajbandába keveredett, 
úgyhogy a rendőrség elcsípte. Már a vizsgá-
lat folyamán megszüntették ellene az eljárást, 
egyrészt mivel fiatalságával meglágyította a 
bíró szívét, másrészt mivel csupán szemeivel 
és füleivel vétkezett, végül pedig mert a per-
ben a vád számára vallomásával bizonyos 
adatokat szolgáltatott; de nyolc hónapig ette 
a börtön penészes kenyerét és undorító ételeit, 
és a szabadságba úgy tért vissza, mint áruló 
és kém, akit üldöztek a bentmar adottak fenye-
getései. Ez a megrázkódtatás és a fenyegető 



fegyház réme felfrissítette a vérét, mint 
maga mondotta: lóhalálában belépett az első 
kapun, amely megnyílt előtte, egy nagy szálló 
kapuján, ahol fölvették mosogatólegénynek; 
itt a megtért embernek roppant, szinte túlhaj-
tott buzgóságával kezdett dolgozni, úgyhogy 
a főszakács pártfogásába vette s beíratta egy 
szakácsiskolába és megtanította csodálatosan 
bonyolult művészetének legnehezebb titkaira. 
Gaetanónak, aki félelmében szállott magába s 
nem volt ostoba ember, öt év alatt sikerült jó 
nevet szereznie, mint a mártások mesterének, 
a legelőkelőbb társaságokban, ahol Oliviero, 
Alamanni szenátor és Asterio grófné élt és 
egyre nagyobb munkát, felelősséget és meg-
bízhatóságot kívánó konyhákba került. A Ca-
valieri-ház volt a negyedik állomása; de nem 
szándékozott itt megállani. 

Csakhogy a csúcsok levegője neki sem vált 
javára, mintha csak odafönt lesben állt volna 
a léleknek valami láthatatlan veszedelmes 
váltóláza. Gaetano olyan ember volt, akinek 
a lelkiismerete helyén a rettegés ül, mint a 
gonosz szenvedélyek rendőre: a rettegés a 
csendőrtől és a fegyháztól, vagyis a nélkülözé-
sektől, a nyomorúságtól, az éhségtől, s talán 
a gyalázattól is, amely az elítéltre vár a bör-
tönben és szabadulása után is; rettegés a ve-
réstől, amit könnyen megkaphat s ami meg-
alázza az izmos és indulatos embert. De ami-
kor és ahol ezek a rettegések elhallgattak, a 
derék szakács hitvány fickó volt. Erkölcsi 
érzéke, amelyet első fiatalkori botlása után 
nagyjából egy időre megfoltozott a fegyház-
tól való rettegés, megint kificamodott ab-
ban az ugrásban, amelyet az uccától a palo-
tákig, a gazemberektől az urakig, az ucca-



lányoktól a rangbéli szobalányokig, a moso-
gatólegénytől a híres szakácsig megtett. Már 
nem érezte magát parasztnak, de nem úgy, 
mint a jóravaló szolga, hogy utánozta volna 
gazdáiban a jót, tisztelte és szerette volna 
őket; ellenkezőleg: megvetette azokat, akik-
nek fölébük emelkedett, irigyelte és gyűlölte 
azokat, akikkel nem mérhette össze magát. 
Azt képzelte magáról, hogy művészetében 
első a legelsők között s hogy nagy tehetség, 
akinek, sajnos, nem voltak meg az eszközei, 
hogy tanuljon; mert különben... De min-
dent kipótolhatna, ha ő is vendéglőt és szállót 
nyitna, mint előtte annyi más szakács és mil-
liós vagyont szerezne belőle; egyelőre szo-
cialista körökbe járogatott; kereste az érint-
kezést a gazdagság apró parazitáival, uzsorá-
sokkal, lócsíszárokkal, lovászmesterekkel, já-
tékosokkal; összeszűrte a levet a szállítókkal, 
adósságokat csinált, kártyázott, korhelyke-
dett, azzal dicsekedett, hogy jó útra téríti a 
lányokat, akik még tétováznak, s ha tehette, 
pénzt csalt ki az ostobáktól, akik hittek neki; 
és közben kereste a bölcsek kövét, vagyis 
éjjel-nappal azon törte a fejét, hogy valami 
úton-módon megtalálja azt az alaptőkét, 
amelyre szüksége van, hogy meggazdagod-
jék. Egyszer arról ábrándozott, hogy vala-
melyik gazdag úrnője belebolondul, ami állí-
tólag már nem egy alkalmazottal megesett; 
máskor, hogy sikerül majd lelepleznie valami 
házasságtörést, törvénytelen gyereket, valami 
bűnt, valami családi titkot, amiket a gazda-
gok arány vakolókanállal szoktak befalazni; 
néha meg arról, hogy valamelyik gazdájának 
szüksége lesz rá, valami olyan szolgálatra, 
amit nem mindenki hajlandó vagy nem min-



denki mer megtenni... Ha nein fenyegette 
veszedelem, a szállítóktól kijáró jutalékok és 
a számlahamisítások mellett a zsarolást is 
besorozta a szegénység törvényes jövedelmi 
forrásainak ártatlan nyájába; mert bizony 
annak, akinek nincs egyéb tőkéje a két izmos 
karján kívül, nagyon is ügyeskednie kell! 
Minél jobban dédelgették a gazdái, annál 
inkább rágalmazta őket. Mindig szemfüle-
sebb volt a többi szolgáknál s éppen ezért 
valamennyinek elcsavarta a fejét, ok nélkül, 
pusztán hencegésből és rosszaságból; az urat 
gazdag embernek tartják, de fülig van adós-
sággal; az asszony ringyó; a fiatalúr kitar-
tatja magát vala mi vénaszonnyal; a kisasz-
szonyok, akármilyen gyerekek még, máris 
egy fokkal rosszabbak az ördögnél; minden 
gazda hazug, fösvény, hálátlan, tolvaj és er-
kölcstelen volt. Efféle beszédekkel könnyí-
tett a hiúságán, hogy a cimborái ne is szol-
gának, hanem félig-meddig úrnak nézzék, 
könnyített az elkeseredésén, hogy szolgasor-
ban kell élnie, a dühén, hogy szegény s 
ugyanakkor amennyire csak módjában volt, 
utánozta ezeket a becstelen urakat. Az urak 
nem kártyáztak, nem csináltak adósságot, 
nem szerették a szép asszonyokat és a vidám 
életet? Nem volt-e ő is olyan ember, mint 
azok? Sőt hogy még jobban igazolja magát, 
az urakat gyakran képzeletbeli bűnökkel vá-
dolta s végül odajutott, hogy mindezt igaz-
nak hitte, mert oly természetesnek vette, 
hogy más elköveti azt, amit ő elkövetett 
volna, ha módjában lett volna s még hozzá 
mekkora gyönyörűséggel ! 

Szóval a népnek ahhoz az elégedetlen, 
cseppet sem simulékony fajtájához tartozott, 



amely szolgálhat akár éveken át, látszólag 
alázatosan és engedelmesen, amely azonban 
sohasem szereti azt, aki parancsol neki és 
sohasem barátkozik meg a maga alárendelt 
helyzetével; és jaj, ha lit a lázadás órája! 

Gaetano, mikor egy évvel ezelőtt átvette a 
Cav alieri-konyhák hatalmas hitbizományát 
és büszkén kijelentette, hogy felségjogai van-
nak valamennyi cselédlány fölött, rögtön 
udvarolni kezdett Mariettának; csakhogy vé-
letlenül olyan lányba botlott bele, aki termé-
szeténél, választásánál és elrendeltetésénél 
fogva erkölcsös volt; tehát Gaetano éppen 
azon a ponton volt, hogy sértődötten ott-
hagyja a hitbizományát, részben mert a szép 
jobbágyleány komolyan azt kívánta, hogy 
előbb vegye feleségül, részben, inert az asz-
szonya, donna Emilia „a bőrét is lenyúzta", 
amint mondogatta: hiszen majdnem minden-
nap pompás lakomákat csapott barátaival 
és halálra fárasztotta a szakácsot, de aztán 
olyan piszkos zsugorisággal vizsgálta át a 
számlákat, hogy Gaetano szerint „száz lépés-
ről megérzett rajta a ghetto bűze". Ekkor 
robbant ki a bűnügy. Gaetanóban rögtön fel-
villant a gondolat, hogy talán itt vár rá a 
Szerencse; és míg Mariettának, alig hogy 
asszonyát letartóztatták, távoznia kellett a 
házból, mert donna Emilia kitette a szűrét, 
ő ott maradt, ámbár a hely már igazán nem 
volt méltó még az olyanfajta cselédekhez 
sem, akik a vasúti alkalmazottak családjai-
nál szolgálnak. A fiú halála után befellegzett 
a meghívásoknak és a lakomáknak és donna 
Emilia, mióta egyedül volt, oly keveset evett 
s oly könnyű szerrel beérte mindennel, hogy 
elég volt neki a gesztenyepolenta, amit a 



pistoiai lány kotyvasztott, ahogy Gaetano 
Martinát hívta. „Ezeknek a koldusoknak fő-
zök én itt", mondogatta a büszke szocialista, 
célzással a szolga-pajtásaira, mintha egy 
magafajta szakács lealacsonyítaná magát az-
zal, hogy ilyen szegény ördögöket etet. Tehát 
ott maradt, fülelt, szimatolt, kérdezősködött, 
kémkedett; mikor Martinától és a többi cselé-
dektől hallotta a pletykát, hogy Susannának 
bizonyosan volt szeretője, de nem sikerült 
megtudni, hogy kicsoda (csak Martina tudott 
asszonyának a gyanújáról, de annak paran-
csára hallgatott), rögtön hangosan kimondta 
azt, amit a többiek csak kissé tartózkodón 
suttogtak, mert hajlamos volt a rágalmazásra 
és mindig gyanúsította és vádolta a gazdáit 
s mert szeretett hetvenkedni s mindig tájé-
kozottabbnak akart látszani a többi szolgák-
nál. Hát persze, egészen bizonyos, hogy Su-
sannának volt szeretője, nem is egy, hiszen 
egész Rómában nem volt egyetlenegy gazdag 
asszony sem, aki ne élt volna feslett életet. 
És föltette magában, hogy kinyomozza ezt 
a szeretőt Marietta segítségével, aki akár-
milyen szenteskedőnek tettette is magát, bi-
zonyosan ismerte „drága" asszonyának min-
den csínyjét és huncutságát. Minthogy Mariet-
tának áprilisban, májusban és június első fe-
lében Firenzében kellett maradnia, hogy az 
Igazságszolgáltatás számtalan kihallgatásán 
helytállhasson, Gaetano megírta neki, hogy 
most már komolyan elhatározta, hogy felesé-
gül veszi; és mikor Marietta június második 
felében visszatért Rómába, ahol Accolti he-
lyet talált számára, Gaetano tökéletes szerel-
mesnek és vőlegénynek mutatta magát és el-
esittította minden jogtalan és türelmetlen vá-



gyakozását; meggyőzte a leányt, hogy „fülig 
szerelmes belé". Ezzel a stratagémával meg-
tudta, hogy nemcsak Accolti, hanem Oliviero 
Alamanni főhadnagy is minden tőle telhetőt 
megtett Susanna megmentésére; és akkor 
hallgatott a maga gyanakvó Logikájára és 
arra a következtetésre jutott, hogy a főhad-
nagy Susannának titokzatos kedvese, ha 
mindenáron meg akarja menteni; és bizo-
nyosan meg is menti, miközben asszonya és 
Martina azzal áltatják magukat, hogy az 
Igazságszolgáltatás igazságot tesz, hiszen az 
apja Róma leggazdagabb embere, márpedig 
pénzzel mindent el lehet érni. De mikor ezt a 
titkot fölfedezte, sehogysem tudta egészen 
magában tartogatni, mert szeretett hencegni 
azzal, hogy mindig jobban van tájékozva, 
mint a többiek; s mivel elárulni nem akarta, 
elhallgatni pedig nem tudta, olyan nyilatko-
zatokat tett, amelyek donna Emiliát egészen 
kihozták a sodrából: hogy ha az Igazság-
szolgáltatás nem hordana homályos pápa-
szemet, fölfedezhetné Susanna kedvesét s 
más egyéb efféle épületes dolgokat; hogy bi-
zony ámítja magát az, aki azt hiszi, hogy 
Susannát elítélik; hogy könnyen kiszabadít-
hatja az, akinek sok a pénze. Szerencsétlen-
ségére a Logika, amely kísérőjéül szegődött, 
nemcsak kancsal volt, hanem túlságosan 
kapzsi is; és mivel ismerte azt a rögeszméjét, 
hogy meg kell gazdagodnia, azt suttogta a 
fülébe, hogy éppen ez a titok a bölcsek köve, 
amelyet már annyi esztendeje keres; hogy 
Alamanni dúsgazdag ember („az apjának 
egymillió a napi jövedelme", mondogatta 
Gaetano, mégpedig nem túlzásból, hanem 
komolyan, mivel nem tudta pontosan, mennyi 



lehet egymillió), tehát Marietta megfizettet-
heti a hallgatását százr, kétszáz-, háromszáz-
ezer lírával; akkor aztán feleségül veszi, 
vendéglőt nyit, amely idővel Róma legelső 
vendéglője lesz; egyszer csak gazdag ember 
lesz és kétfogatúján a Pincion fog kocsi-
kázni. A nyár és ősz folyamán, mikor kiment 
donna Emiliával a tengerre, aztán falura s el 
kellett válnia Mariettától, aki új gazdáival 
kiment a hegyekbe, kiszínezte magában ezt 
a képet; s mikor novemberben visszatért 
Rómába és megint találkozott Mariettával, 
kezdte megkörnyékezni bizonyos nyilatkoza-
tokkal, amelyek egészen világosak lettek 
volna, ha Marietta tudta volna mindazt, 
amit Gaetano, a maga együgyű hite szerint, 
fölfedezett. „Butának tetteti magát, de én bi-
zony nem vagyok hülye", gondolta magában 
Gaetano; és mivel Marietta csak nem akarta 
megérteni, új ravaszkodásokkal indult fur-
fangos rohamokra; végre-valahára éppen a 
múlt vasárnap, január huszadikán, elvitte 
Mariettát sétálni a Giancolóra s útközben el-
mondta neki, hogy a Via Sistinán eladó egy 
vendéglő, húszezer líráért, amiből négyezret 
azonnal le kell fizetni foglalónak; hogy ha 
megvették a vendéglőt, rögtön megtarthatják 
az esküvőt: kérje tehát ezt az összeget Ala-
mannitól. Mivel pedig Marietta szabadkozott, 
hogy alig ismeri őt, hogy nem tudja, nem 
birja, nem meri megtenni, Gaetano kivágta 
az ütőkártyát: Alamanni a cinkosa Susan-
nának, tehát semmit sem tagadhat meg tőle, 
hiszen egyetlen szavával mind a kettőt fegy-
házba juttatja. Marietta igyekezett egy dara-
big megyőzni józan érvekkel, hogy téved; de 
Gaetano feldühödött, a lány jól visszavágott, 



ő pedig csak annál jobban ordítozott; végül 
mind a kettejüket elöntötte a méreg és 
szörnyű veszekedés után Gaetano elkergette 
a lányt s utána kiabált, hogy ha csak látja, 
máris émelyeg a gyomra, hogy inkább a 
trágyadombra fekszik, mint hogy vele hál-
jon, hogy az ilyen ronda és buta no nem vár-
hat tőle egyebet, mint hogy kirúgja. 

így hát szakítottak. Gaetano hazament; 
magánkívül volt dühében s alig hogy Martina 
az első gonoszkodó célzást tette a menyasszo-
nyára (Martina a kelleténél gyakrabban és 
mindig gonosz szándékkal ütögette ezt a bil-
lentyűt), kirobbant s ordítozni kezdett, hogy 
neki ugyan nincs semmiféle menyasszonya, 
hogy egy nő se képzelje magát olyan ravasz-
nak, hogy elvéteti magát vele, hogy Mariettát 
utálja. Ezekből a nyilatkozatokból Martina 
és donna Emilia arra következtetett, hogy az 
eljegyzést felbontották, ámbár a gyanakvó 
Martina valami cselvetéstől tartott. Marietta 
egész este és hétfőn is magába fojtotta az el-
hagy ottságán érzett fájdalmát és igyekezett 
meggyökereztetni magában az undor hangu-
latát; hálát adott a Gondviselésnek, hogy ide-
jében megmutatta neki, micsoda gazfickó 
Gaetano, s egyre azt hajtogatta, hogy komoly 
leány okosabban teszi, ha hajadon marad, 
mert ha férjhez megy, a gyötrelmek tengerére 
jut. De mindezek a józan okoskodások csak 
kis időre kábították el szerelmét és fájdalmát; 
mert mikor kedden reggel fölébredt, egyszerre 
csak úgy érezte, hogy kimondhatatlan kétség-
beesés szakad rá (huszonhétéves volt és sze-
relmes volt), csukló zokogásban tört ki s már 
megint szentül hitte, hogy Gaetano jó fiú, csak 
az volt a baja, hogy ott maradt a Cavaheri-
Ferrero: A két igazság 13 



házban és hogy Martina és donna Emilia su-
galmazta neki szép lassacskán azokat az ocs-
mány dolgokat úrnője rovására. Csak ez a go-
nosz népség bűnös az egészben ! Gaetano sze-
reti őt, lehetetlen, hogy egy félreértés miatt 
csak így máról-holnapra a faképnél hagyja. 
Kedden egész nap várta-leste Gaetanőt, aki 
be szokott kukkantani hozzá minduntalan 
egy-egy röpke kis látogatásra, vagy várta a 
bűnbánatnak valami más jelét, de hiába; és 
a hiábavaló várakozás még jobban feltüzelte 
szerelmét és békülési vágyát. Hogy Gaetano 
volt a hibás, azzal nem törődött, nem is gon-
dolt rá, csak egyet akart: utána szaladni, utói-
érni, megfogni; nem hallgatott a józan észre, 
nem ismert akadályt, nem félt semmi vesze-
delemtől; a folyóba is belevetette volna magát, 
ha a folyó elzárta volna az útját. Éjjel hosszú 
órákon át rágódott a tervén; néha lihegve, a 
párnába fúrta fejét, néha felült a sötétben: a 
karja és válla meztelen volt, mellén kinyilt 
az ing,;de nem érezte a hideget, nem vette 
észre, hogy múlnak az órák, a teste nem moc-
cant, de a lelke kétségbeesett szerelmi üldö-
zésbe sodródott, amelyben mintha egymás-
után elvesztette volna félénkségét, tartózko-
dását s végül még szemérmességét is, mint 
ahogy a szél egymásután elsodorja a felhőket. 
Miféle furcsa tervek nyargaltak át ezen az 
éjszakán a fején, amely rendszerint oly tiszta 
volt és ezekben az órákban úgy megzavaro-
dott! Végül ezen az éjszakán már arra gon-
dolt, liogj felkínálja neki azt, amiért mind-
eddig hiába zaklatta. Legvégül valamennyi 
terve közt mégis legbiztosabbnak látta azt, 
hoffv kér Olivierótól, nem ugyan húszezer 
lírát, nem is ajándékul, hanem a foglalóra 



való négyezret, mégpedig kölcsön. Elvégre is 
mi rossz van abban, ha két ilyen szegény te-
remtés alázatosan segítséget kér egy ilyen 
gazdag úrtól s a jó szívéhez folyamodik és 
nem henceg holmi képzelt jogokkal? Ebben 
Gaetanónak igaza volt, ha nem is tette helye-
sen, hogy hallgatott Martinára, erre a boszor-
kányra; viszont ő hibát követne el, ha nem 
járna közben Olivierónál, hiszen segítségére 
kell lennie Gaetanónak, hogy önállósíthassa 
magát; ha pedig Oliviero segít rajta és köl-
csön adja nekik ezt az összeget, kamat nélkül, 
s azzal a kötelezettséggel, hogy mihelyt tehe-
tik, visszafizetik, Gaetano boldog lesz, elpáro-
log a mérge és megbékül. Csakhogy ő alig is-
merte Olivierót, azt sem tudta, hol lakik. 
Hátha Accoltihoz fordulna, akivel gyakran 
találkozott és aki olyan jó ember volt! 

Ezúttal a szerelem jó tanácsot sugallt neki. 
Gaetano is két napja már a csalódásán rágó-
dott; és rágódott az aranybányán, amelyet, 
úgy remélte, majd az Alamanni-házban fog 
kiásni, ha már nem volt rá mód, hogy meg-
lelje a Cavalieri-házban. Marietta, mikor a 
vizsgálóbíró kérdéseiből látta, hogy donna 
Emília feslett élettel vádolja Susannát, elme-
sélte Gaetanónak a férj gonoszságait és gyak-
ran ajánlgatta neki, hogy szedje össze emlé-
keit. hátha szükség lesz az ő tanúvallomására 
is. Gaetano meghányta-vetette magában a dol-
got és arra a következtetésre jutott, hogy 
donna Emilia számára nem lehet közömbös, 
hogy ő elfelejtett-e mindent, va^y emlékszik-e 
bizonyos dolgokra, amiket a hazban látott és 
megtudott; és hogy az asszonyában felébresz-
sze a gyanút, mindjárt kedden este, hideg 
megfontolással, megtette Martina előtt azt a 



bizalmas nyilatkozatot, amelyet Martina, a 
maga meggyőződése szerint a részegség má-
morában csalt ki belőle: hogy t. i. sok pénzt 
kereshetett volna, ha hajlandó lett volna a 
perben bizonyos dolgokat vallani Alberto úr 
terhére és hogy ezért szakított Mariettával; 
úgy gondolta, hogy ezen az úton-módon félre-
érthetetlenül értésére adhatja asszonyának 
azt a figyelmeztetést, hogy legyen éppen ilyen 
bőkezű, ha biztosítani akarja az ő hallgatá-
sát. De csütörtökön kissé megrendítette ezt az 
elhatározását egy levél (az, amelyet Martina, 
mielőtt odaadta volna a jogos tulajdonosá-
nak, borítékba zártan megmutatott Cavalie-
rinének), amelyben Marietta beismerte, hogy 
igaza van a vendéglő dolgában; éppen ezért 
közli, hogy hajlandó kölcsön kérni a foglalót, 
nem ugyan Alamanni főhadnagytól, hanem 
Accolti gróftól. Hát Marietta kezd észretérni! 
Csakugyan, mikor Gaetano ezt a levelet ol-
vasta, Marietta már ott volt Accoltinál; irult-
pirult, megzavarodott, de hősies szerelme le-
bírta szégyenkezését: előbb bejelentette, hogy 
férjhez akar menni, aztán elmondta a ven-
déglő dolgát s kérte, hogy adjon neki kölcsön 
négyezer lírát. Nagyon megnyugtatta a ba-
rátságos fogadtatás, amelyben Accolti része-
sítette s a buzgóság, amellyel megígérte, hogy 
teljesíti kívánságát. A csütörtök meglehető-
sen jól telt el; pénteken megint nyugtalan-
kodni kezdett, mert sem Gaetano, sem Accolti 
nem adott életjelt magáról; de este, valamivel 
hat óra előtt, mikor egy csengetésre kiszaladt 
s a kaput kinyitotta, egy borotváltarcű, jól 
öltözött és udvarias öreg inas állt előtte, aki 
Marietta Sorbi kisasszonyt kereste s levelet 
adott át neki; csak ennyit mondott: 



— Oliviero Alamanni úr küldi. 
Aztán eltávozott. A vastag és súlyos borí-

ték hátán öt hatalmas viaszpecsét feketéllett. 
Marietta kissé meglepődött s még ott az elő-
szobában, a homályosan pislákoló lámpa fé-
nyénél feltépte a borítékot és kivette belőle a 
levelet; az njjai furcsa, színes és sima papír-
lapokat tapintottak, amelyek közül az egyik 
kicsúszott a kezéből és leesett. Rögtön térdre 
ereszkedett, fölkapta, kiteregette és olvasta... 
Egy pillanatra ott maradt térdenállva, elkáp-
rázott, mintha villám sújtotta volna, a léleg-
zete is elállt, amint olvasta, hogy „Ezer Líra" ; 
aztán felpattant, a szobájába szaladt s egy-
másután kiteregette mind a négy bankjegyet 
és elolvasta Oliviero Alamanni rövid levelét, 
amelyben kéri, hogy fogadja el ezt a pénzt 
ajándékul; és megindult, megzavarodott s 
kissé rettegett is és szégyellte magát, hogy 
ennyi rengeteg pénze van, de már bizonyosra 
vette, hogy visszahódítja Gaetanót („Aján-
dék, ajándék! Csakugyan ajándékba kapta 
az egész összeget!"); eldugta a kincset a lá-
dája fenekén és azonnal elküldte postán Oli-
viero levelét Gaetanónak és kis cédulát tett 
mellé, amelyre csak ennyit írt: „Kedves Gae-
tano. Olvasd el ezt a levelet. Megkaptam a 
pénzt. Ha jó leszel és vasárnap a rendes idő-
ben eljösz a rendes helyre, átadom neked". 
Péntek estétől kezdve olyan örömmel szá-
molta az órákat, mintha a biztos boldogságot 
várná és szinte hogy megmámorosodjék tőle, 
egyre csak azt a négy ezres számot ismétel-
gette magában, mert úgy érezte, hogy ebben 
benne rejlik a világ minden kincse! Ezen az 
estén és szombat este is kihalászta ládájából 
a négy bankót; és mielőtt elaludt volna, néze-



gette, ide-oda forgatta, tapogatta, szagol-
gatta őket; mert úgy érezte, hogy ezekből a 
fényes és friss papírlapokból nem a nyomda-
festék émelyítő szaga, hanem valami isteni 
illat árad. És csakugyan az áradt: boldogsá-
gának isteni illata, amit csak ő maga érzett. 

Gaetano, mikor szombaton megkapta Ma-
rietta második levelét és Oliviero névjegyét, 
diadalmasan ujjongott örömében; visszatért 
arra a gondolatára, hogy az aranybánya, ame-
lyet ki kell aknáznia, mégis csak az Alaman-
ni-házban volt. Biztos volt benne, hogy „meg-
törte" Mariettát és megtalálta a módját, hogy 
kiverje a fejéből a „hülyéskedést" (így 
mondta), tehát azonnal megbocsátott neki; és 
mikor ezen a napon a találkozóra ment, nyo-
mában a három titokzatos őr, az esze százféle 
gyönyörű gondolaton kalandozott: hogy ez a 
négyezer líra csak a kezdet; hogyha Marietta 
a felesége akar lenni, még negyvenezret, még 
négyszázezret kell kérni; hogy a főhadnagy 
— így hívta Olivierót — meg is fogja adni, 
mint ahogy ezt megadta, mert nem is tagad-
hatja meg; hogy megnyitja a vendéglőt, mil-
liomos lesz, saját fogatán jár a Pincióra, egész 
háremre való szeretőt tart majd s így kárpó-
tolja magát az olyan unalmas feleségért, mint 
Marietta. Hiszen ha valaki gazdag, minden 
gyönyörűséget megszerezhet magának, amit 
csak akar! Mikor találkoztak a Piazza Ter-
mini kis parkjában, ahova Marietta érkezett 
elsőnek, leültek egy padra és halkan beszél-
getni kezdtek; végre egy adott pillanatban 
Marietta kivett a kebléből egy kis csomagot, 
kibontotta, megmutatta mi van benne, megint 
becsomagolta és átnyújtotta a vőlegényének; 
az pedig éppen át akarta venni, mikor az az 



úr, aki nyomon követte Gaetanót s aki ott állt 
néhány lépésnyire töliik, most ott termett előt-
tük és mosolyogva, mézes-mázos nyájasko-
dással megszólalt: 

— Marietta Sorbi kisasszonyhoz és Gaetano 
Donzetti úrhoz van szerencsém? Bocsánatot 
kérek az alkalmatlankodásért, de én a titkos-
rendőrség tisztviselője vagyok s a Rendőr-
kapitány úrtól azt a parancsot kaptam, hogy 
önöket fölkutassam és. eléje vezessem bizonyos 
dolgok tisztázása céljából. Csekélység, csak 
néhány percig tart.. . Minthogv szerencsém 
volt itt találkozni önökkel, megtennék nekem 
azt a szívességet, hogy velem jönnek? Innen a 
San Marcellóig kocsin alig tart néhány percig. 

Azok ketten fölálltak. Marietta, aki a cso-
magot a keblébe rejtette, egyáltalán nem za-
varodott meg, mert azt hitte, hogv megint az 
úrnője perében akarják kihallgatni, de 
Gaetano, akinek első fogsága óta mindjárt 
lúdbőrzött a háta, ha csak messziről is meg-
pillantott egy csendőrt vagy rendőrt, kissé 
tétovázón és gyanakodva megkérdezte: 

— De hát mit akar tőlünk a Rendőrkapi-
tány úr? Mind a ketten becsületes munkások 
vagyunk... 

— S ezenfölül jegyesek: tudom, tudom — 
mondta rá mosolyogva a tisztviselő. — Csak-
hogy az Igazságszolgáltatásnak nemcsak a 
gazemberekkel van dolga; szüksége van néha 
a tisztességes emberekre is, hogy segítségére 
legyenek... 

— Biztosan tőlem akarnak kérdezni valamit, 
az asszonyom perében — szólt közbe Marietta. 

— Biztosan, biztosan; az asszon va perében; 
magam is azt hiszem — felelte a tisztviselő és 
intett egy arra haladó kocsinak. 



Gaetano körülpillantott és, sajnos, néhány 
lépésnyire ott látott két fiatalembert, egyforma 
puha kalapban és bambuszbottal; két polgári 
rendőr, akik — ezt azonnal kitalálta — a tiszt-
viselő parancsait várják. Csakugyan, alig-
hogy intett nekik — miközben Marietta vidá-
man és fürgén beszállt a kocsiba, mert tetszett 
neki, hogy kocsikázhat egyet az Állam költ-
ségén —, a két fiatalember odalépett s meg-
várta, míg Gaetano is beszállt, lassan és kény-
szeredetten, utána pedig a tisztviselő ; akkor az 
egyik felkapaszkodott a bakra, a másik pedig 
beült a kocsiba, háttal a lovaknak, a főnöke 
mellé, aki a főhelyet átengedte a jegyeseknek. 
„Mint mikor majd a Városházáról hazamen-
nek, az esküvő után", mondotta. És alighogy a 
kocsi megindult, kihalászott a zsebéből egy 
kurta pipát s miközben a jobbkeze hüvelyk-
ujjával tömködte bele a dohányt, odafordult 
Mariettához, mosolyogva, nyájasan, szinte 
kedveskedőn: 

— Csúnya mesterség a mienk, kis meny-
asszony! Még csak hagyján, ha valami cégé-
res gazembert kell nyakoncsípni hirtelen az 
ágyában: mert ilyenkor legalább élvez as em-
ber. De bizony gyakran kénytelenek vagyunk 
tisztességes embereket, sőt jegyeseket hábor-
gatni, pedig Isten a megmondhatója, hogy 
nekik egészen más valami jár az eszükben, 
nem az Igazságszolgáltatás ! És, sajnos, nem 
mindenki olyan okos teremtés, mint maga, kis 
menyasszony. Elkezdenek ordítozni: „Hát ki-
nek néz engem? Nem vagyok én gazember!" 
És sokszor végtelen türelem kell hozzá, hogy 
megnyugtassa őket az ember! Valóságos él-
vezet, ha az embernek olyan okos teremtések-
kel akad dolga, mint maga meg a vőlegénye. 



Már kihallgatták egypárszor az úrnője ügyé-
ben! Hatszor? A kutyafáját! De most már a 
végén járunk. Űgy látszik, az asszonya ki-
mászik a csávából... A szegény Igazságszol-
gáltatás ugyan alaposan szégyent fog vallani, 
de hát hagyján! Mindenki tévedhet! 

Marietta felbátorodott ezen a barátságos 
hangon és viszonzásul elmesélte, milyen jó 
asszony volt az úrnője s milyen rossz ember 
a férje és hogy áldozatul esett Martina és 
donna Emilia gyűlöletének; szavait azzal a 
mondattal zárta, amelyet gyakran ismételge-
tett: „Szerencsére az igazság olyan, mint az 
olaj: mindig a felszínre kerül." A tisztviselő 
igen figyelmesen hallgatta, szinte úgy látszott, 
hogy meghatódott, mikor megszólalt: 

— Csakugyan? Valóban úgy van a dolog, 
amint maga mondja? Ó, szegény nagys igos 
asszony! Mennyire sajnálom, hogy az történt 
vele, ami történt! Szerencsére, mint maga 
mondja, az igazság olyan, mint az o la j . . . 
Biztosan, biztosan... Hát most már éppen 
biztosra veszem, hogy fölmentik. 

Gaetano viszont komoran hallgatott s talál-
gatta magában, hogy ugyan hova viszi őkei a 
tisztviselő, ezzel a nyájaskodással, amely se-
hogysem volt ínyére. Valami rémlett a fejé-
ben, hogy ha az ember botránnyal fenyege-
tődzik és a hallgatás fejében pénzt kér vala-
kitől, azért becsukják; és valami kis borzon-
gás futott rajta végig. Vájjon nem csalta-e 
tőrbe a főhadnagy, esetleg Mariettával egyet-
értésben és nem csalétek gyanánt adta-e a 
pénzt? Izgatottságában eszébe jutott, hogy 
néha a megfenyegetett emberek színleg be-
adják a derekukat s ezzel olyan helyre csal-
ták a vigyázatlan zsarolót, ahol a Rendőrség 



már lesben állott, hogy elcsípje őket.. . 
Végre, Gaetano némán és komoran, Marietta 
pedig barátságos beszélgetésben a tisztvise-
lővel, megérkeztek a Piazza di San Marcel-
lóra, a Rendőrség épületébe; a Kapitány há 
rom embere vezette őket s fölmentek az első 
emeletre, a fiú izgatottan, a lány nyugodtan; 
beléptek egy tágas terembe, amelybe jobb-
ról-balról szürke ajtók nyíltak s amelyet sö-
tét padok szegélyeztek; a padokon férfiak 
és nők üldögéltek, csöndben; rézsút áthalad-
tak rajta, egészen a jobboldali utolsó ajtóig, 
bementek rajta a tisztviselővel együtt, aki 
odaszólt nekik: 

— Várakozzanak itt. 
Aztán bement és otthagyta őket a kis szo-

bában; ebben iratokkal zsúfolt asztal állott, 
fölötte a Király elsárgult arcképe. Gaetano 
lelkében, amint átlépte a Kapitány küszöbét, 
az úton támadt röpke borzongás olyan rette-
géssé dagadt, hogy kiverte a hideg verejték; 
máris a börtönben látta magát, zsarolás vád-
jával terhelten; rémülten jártatta körben a 
szemeit s hogy senkit sem látott, odafordult 
Mariettához és halkan odaszólt neki: 

— Ha erről a pénzről kérdeznek, ne mondj 
semmit. Ne mondd meg, kitől kaptad és mi-
lyen célra. Csúful eláztatnál engem is, meg 
a főhadnagyot is. Mondd, hogy a megtakarí-
tott pénzed és hogy rám akartad bízni. 

Hirtelen támadt ez az ötlete, a rémület első 
fölindulásában, amikor az ember ész nélkül 
mindent tagadni akar. Mariettát, aki nyu-
godt volt, kissé meglepte vőlegényének a ta-
nácsa és nyilvánvaló nyugtalankodása s 
éppen magyarázatot akart kérni tőle, mikor 
a hátuk mögött, azon az ajtón, amelyen né-



hány perccel előbb bejöttek, belépett egy 
javakorbeli, kopasz, kövér, pirospozsgás úr; 
megkerülte a két fiatalt, de csak úgy lassan 
totyogott és kíváncsian nézegette őket; végre 
leült az íróasztalhoz, fölvett egy ívet, olvasni 
kezdte és megszólalt: 

— Maga Maria Sorbi, maga pedig Gaetano 
Donzetti ? 

Alaposan szemügyre vette őket; aztán Ma-
riettához fordult, felé nyújtotta a jobb tenye-
rét, mint aki kapni akar valamit és paran-
csoló hangon rászólt: 

— Sorbi, magánál négyezer líra van. Adja 
csak ide. . . Talán süket? Talán arabusul be-
szélek? — csapott rá türelmetlenül, miután 
várt egy pillanatig, hogy Marietta, akit elká-
bított ez a villámcsapás, teljesítse a paran-
csát. — Ne kényszerítsen arra, hogy megmo-
toztassam. Elő a pénzt! 

Marietta remegve és zavarodottan elő-
kotorta a csomagot és átnyújtotta a hivatal-
noknak, aki felnyitotta, kisimította a négy 
értékes bankjegyet, megszámlálta s egy-
másra rakta őket, aztán megint Marietta ar-
cába fúrta a tekintetét és mogorván rászólt: 

— Most pedig magyarázza meg, hogy ke-
rült magához ez a pénz? Kitől kapta? 

— A megtakarított pénzem — felelte Ma-
rietta vékonyka hangon, zavarában beleka-
paszkodva Gaetano tanácsába, mert ez volt 
a kezeügyébe eső legelső támaszték. 

— A megtakarított pénze? — vágta rá gú-
nyosan a felügyelő. — Hát akkor nemcsak 
szobalánjq hanem más foglalkozása is van... 

— De uram... — vágott a szavába Ma-
rietta, akit ez a mondás vérig sebzett. De 
egy szóval sem mert többet mondani. 



— Csak röviden! — csapott le a kérlelhe-
tetlen inkvizítor. — Hány esztendeje szol-
gál? Tíz? Tizenkettő? És el akarja hitetni 
velem, hogy tizenkét év alatt négyezer lírát 
tett félre? Talán a Királynénak a szobalánya 
volt? 

Mariettának ebben a pácban eszébe jutott 
egyik barátnéja, akire az asszonya végren-
deletében ezer lírát hagyott; kitalált hát még 
egy hazugságot, hogy megtámogassa az 
előbbit. 

— Az előbbi asszonyom, akinél hét eszten-
deig szolgáltam, a végrendeletében három-
ezer lírát hagyott rám! 

— Ritka egy asszony! — kiáltott fel a 
férfi gúnyosan. — Mi a neve? Selvatichi? 
Jó, jó, majd megállapítjuk, majd megálla-
pítjuk. Addig is mondja meg: hol helyezte 
el a pénzt? A Postatakatékban?A Takarék-
pénztárban? Manapság egy szobalány sem 
tart ilyen rengeteg összeget a ládájában. És 
miért akarta átadni ma, éppen ma, a vőle-
gényének? Feleljen. 

De az egymásután záporzó kérdések, meg 
a szégyen, hogy két hazugság is kibuggyant 
a száján, maga sem tudja hogyan, úgy meg-
zavarta és megrémítette Mariettát, hogy fe-
lelet helyett sírva fakadt. 

— Helyben vagyunk! — csattant fel mér-
gesen a hivatalnok. — A nők mindig így 
tesznek! Ha nem tudnak felelni, leszakad a 
záporeső. Csakhogy ez nem színház áru, lel-
kem, és itt ugyan hiába sír el akár egy vö-
dörnyi könnyet. Ha nem mondja meg rög-
tön, honnan való ez a négyezer líra, azonnal 
lecsukatom. 



Erre a fenyegetésre Marietta, aki a zseb-
kendőjébe zokogott, egyszerre abbahagyta a 
sírást, felkapta a szemét és rémülten ráné-
zett az ellenségére. Becsukatja? Becsukatja, 
őt? Jól értette? Rémületében már-már ki-
mondta az igazságot, mikor Gaetano észre-
vette, hogy megzavarodott, tehát segítségére 
sietett. 

— Szabad egy szót szólnom, Kapitány úr? 
(Azt hitte, hogy a Kapitány, pedig csak az 
egyik felügyelő volt.) Marietta nem tudja 
megértetni magát; de én megfelelhetek arra, 
amit ön tudni akar. Marietta ezt a megta-
karított pénzét az asszonyának adta, aki 
most fogságban van, mert a magunkfajta 
szegény ember nem tudja, hogyan kell a 
pénzt a bankba betenni... Mikor az asz-
szonya megtudta, hogy letartóztatják, visz-
szaadta neki a pénzt és Marietta akkor a lá-
dájába rejtette. De nem voltunk nyugton 
miatta és ezért az a gondolata támadt, hogy 
én vegyem magamhoz. Mivel nemsokára 
meg akarunk esküdni... 

A hivatalnok odafordult Gaetanóhoz és ba-
rátságosan megkérdezte: 

— Hát igaz, csakugyan igaz, hogy ez az 
összeg már évek óta a maga menyasszonyá-
nak a birtokában van? Maga is megerősíti 
ezt, becsületszavára? 

Ezt a mondatot olyan barátságos és szíves 
hangon mondta, hogy Gaetano úgy érezte, 
mintha ezt mondta volna: „Ha maga is meg-
erősíti ezt, magának elhiszem". Meg volt elé-
gedve közbelépésének első eredményével és 
most njár kissé megkönnyebbülten felelte, 
szinte ünnepélyesen: 

— Megerősítem, bíró úr. Becsületszavamra. 



— Szóval megerősíti, hogy ezt a pénzt a 
leány az asszonyától örökölte? 

— Egyik részét, egyik részét, háromezer 
lírát; a többi megtakarított pénze — sietett 
helyreigazítani Gaetano, aki most már fitog-
tatni akarta pontosságát és őszinteségét. — 
Nemcsak úgy mondom, de Marietta igazán 
finom szobalány. Tizenkét év alatt mindössze 
két helyen szolgált s mind a két asszonya, az 
is, aki most fogságban van, úgy szerette, mint 
a tulajdon lányát. Az, aki a végrendeletében 
megemlékezett róla, dúsgazdag és gyermek-
telen asszony volt . . . 

— Csakugyan — mondta rá a rendőr, most 
már szelídebben, mint akit meggyőztek —, 
nem lehetetlen s nem is ritkaság, hogy egy 
asszony a végrendeletében megemlékszik a 
hűséges szobalányáról. Háromezer líra sok 
pénz a magukfajta embernek; nekem sem 
volna éppen kevés; egy milliomos asszonynak 
viszont igazán csekélység. 

— Ügy van, úgy van —. helyeselt egyre 
vidámabban és megkönnyebbültebben Gae-
tano. — Látszik, kapitány úr, hogy ön ismeri 
a világot és hogy önnek meg lehet mondani 
az igazat, mert az ember biztos lehet felőle, 
hogy hitelt ad a szavainak. 

— Kötelességünk hitelt adni az igazságnak 
és annak, aki igazat mond. És én ágy látom, 
hogy maga értelmes fiatalember. Tudom azt 
is, hogy fiatalember létére valóságos művésze 
a mesterségének. Ha maga jótáll érte, hogy 
a dolog így van, szívesen elhiszem. Megeskü-
szik rá? 

— Megesküszöm — mondta rá készségesen 
és bizonyos pátosszal Gaetano. 



— Hajlandó tollba mondani nekem ezt a 
vallomását, hogy leírhassam? 

— Igenis, hajlandó vagyok. 
— Jól van, jól van — mondta rá a hivatal-

nok olyan feltűnő kedvességgel, hogy Gae-
tano ezt gondolta magában: „Megteszem neki 
s ezzel kimászunk a csávából"; most már a 
félelme mindenestül elröppent és csak nézte 
a vallató ját, amint ott kotorászott az asztalon 
heverő mindenféle iratok között; azt hitte, 
hogy valami papírost keres, amire a vallomá-
sát leírja; egyszerre csak az inkvizítor kihú-
zott egy kis papírosdarabot, megmutatta Gae-
tanónak és mogorván, keményen, határozot-
tan rászólt: 

— Amit maga itt elmondott, az elejétől vé-
gig hazugság. Itt van rá a bizonyíték. Tegnap 
este maga levelet kapott a menyasszonyától, 
amelyben ez van: „Ma megkaptam a pénzt". 
Ma kapta meg, érti? Szóval a pénzt tegnap 
adta valaki ennek a leánynak; tehát szó sem 
lehet évekkel ezelőtt kapott örökségről. Aztán 
így folytatódik: „Ha jó leszel és vasárnap a 
rendes időben eljösz a rendes helyre, átadom 
neked". A levél világosan beszél: lia jó leszel. 
Az összeget tehát bizonyos szolgálat fejében 
ajánlotta fel. Mi volt ez a szolgálat? 

„De hát hogyan jutott a kezébe ez a 
levél?" — gondolta magában Gaetano, aki 
egészen megrökönyödött meglepetésében és 
egv hangot nem tudott volna kimondani. Az 
inkvizítor, aki számított erre a meglepetésre, 
haladéktalanul ki is használta. 

— Hát láthatja, fiacskám, eléggé jól tájé-
kozva vagyunk a maga dolgai felől. És nem-
csak azt tudjuk, hogy ezt a levelet kapta. Azt 
is tudjuk, hogy a menyasszonya egy idő óta 



rá akarja venni, hogy valljon bizonyos plety-
kákat vagy hazugságokat a perben az asszo-
nya javára: *es hogy ezt a pénzt olyasvalaki-
től kapta, akit ugyancsak érint magának ez a 
tanúskodása; és hogy maga, tisztességes em-
ber módjára, ezt mi magunk ismerjük el el-
sők gyanánt, mindig nemet mondott... De 
most be kell bizonyítania, hogy nem csalód-
tunk, mikor tisztességes embernek tartottuk 
magát. Hát fogjon csak hozzá és mondja el, 
miféle vallomásra akarta magát rávenni a 
menyasszonya. 

„Az a buta Martina árulkodott" — gon-
dolta magában dühösen Gaetano s ebben a 
pillanatban nem jutott eszébe, hogy éppen ő 
árulta el neki bizalmasan ezeket a képzelet-
beli ajánlatokat, éppen azért, hogy az asszo-
nyának mindent „besúgjon". Hallgatott egy 
darabig, tétovázva, aztán tovább hallgatott, 
mert csak úgy reszketett félelmében, végre 
nagy zavarodottan megszólalt: 

— De hiszen én nem tudok semmit; én a 
mesterségemmel törődöm és nem avatkozom 
bele holmiféle bűnügyekbe... 

— Maga többek előtt említette, hogy mi-
féle ajánlatokat tett magának a menyasz-
szonya. Vannak rá tanúk . . . 

— Martina hülye; komolyan vette azt, amit 
én tréfából mondtam. 

De a felügyelő elégedetlensége jeléül csak 
a fejét rázta : 

— Baj, baj, baj, Sajnálom, de meg kell 
mondanom, hogy én magát komoly és értel-
mes legénynek tartottam, holott... De hát 
nekem van szivem; tudom, hogy valameny-
nyien húsból vagyunk, nem pedig vasból és 
mindegyikünkkel megeshetik néhanapján, 



hogy elveszti a fejét egy pillanatra. Maga 
tetszik nekem. Ügy fogok beszélni magával, 
mint az apja, mert higyje meg nekem, a ja-
vát akarom, csak a maga javát. Kimondom 
kereken: nem volt szép dolog, hogy hozzá-
nyúlt ehhez a pénzhez. De tisztességes- ember 
módjára hozzá kell tennem, hogy nem köve-
tett el vele büntetendő cselekményt. Mind-
addig, míg nem tesz hamis tanúvallomást a 
bíró előtt, aki kihallgatja, csak az követett el 
büntetendő cselekményt, aki a pénzt magá-
nak fölkínálta, vagy odaadta. Magának csak 
akkor gyűlnék meg a baja, ha ahelyett, hogy 
világosan beszélne, eszébe jutna bújócskát 
játszani az Igazságszolgáltatással. Egyszers-
mindenkorra kijelentem, mert nem szeretek 
ismétlésekbe bocsátkozni: ha az igazat 
mondja, negyedóra múlva távozhatik innen, 
nyugodt lelkiismerettel; ha továbbra is ko-
nokul kertel, nem tudom, hol fog aludni ma 
éjjel. Bizonyosan nem az ágyában. Akit 
figyelmeztetnek, az félig már kint is van a 
bajból. 

Az inkvizítor igyekezett úgy beszélni Gae-
tanóval, hogy előbb a hiúságát legyezgette, 
mintha a vallomása meggyőzte volna, aztán 
nyersen meghazudtolta a levéllel, majd fel-
váltva hol nyájasan szólt hozzá, hol fenye-
getődzve ráförmedt, végül ezekkel az utolsó 
szavaival döntő rohamra indult. Egy dara-
big hallgatott és kémlelte Gaetano arcán 
szavainak hatását; kitalálta, hogy tétovázik s 
megnoszogatta még egy utolsó lökéssel: 

— Nohát? Rászánjuk magunkat, igen vagy 
nem, hogy megmondjuk ezt az átkozott igaz-
ságot? Hát olyan nehéz dolog ez, még annak 
is, akinek tiszta a lelkiismerete? Na, egy kis 
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jóakarat, emberelje meg magát, és megsza-
badul . . . 

— De hát mit akar megtudni? — dadogta 
Gaetano. 

— Feleljen a kérdéseimre. Ez a lány arra 
biztatta magát, hogy a Cavalieri-pörben 
olyanféle tanúvallomást tegyen, amilyent a 
védelem kívánt? 

— Igen — felelte Gaetano halkan, bizony-
talanul. 

De erre Marietta felháborodottan Gaetano 
felé fordult és rákiáltott: 

— Én? Én? 
— Maga hallgasson — szólt rá a Kapitány 

embere parancsoló hangon. — Akkor beszél-
jen, ha kérdezem. Ne próbálja megfélemlíteni 
a tanút. 

Aztán megint Gaetanóhoz fordult: 
— Miben nyilvánultak meg ezek a bizta-

tások? Miféle vallomásra akarta magát rá-
bírni? Hogy a gazdája rossz ember volt? 
Hogy verte az asszonyát? 

— Igen — felelte Gaetano, megint csak 
halkan és bizonytalanul. 

Az előbbi rendreutasítás megijesztette 
ugyan kissé Mariettát, de ez az újabb rága-
lom legyőzte a félelmét és felkiáltott: 

— Nem igaz, nem igaz, ne higyjen neki! 
— Hát nem hagy békén bennünket?! — 

kiabált most már a felügyelő is és öklével az 
asztalra csapott. — Ha mégegyszer kinyitja 
a száját, mikor nem kérdeztem, lecsukatom. 
Mondja csak, fiam: ez a lány pénzt is igért 
magának ? 

— Igenis, uram. 
— Négyezer lírát? Ezt, ami itt van? Magát 

egy kicsit megcsiklandozta ez az összeg, mi? 



Aztán visszatért az első gondolatára, a helyes 
gondolatra. De előbb ezt mondta magában — 
ismétlem, ez csak gyöngeség, nem bűncselek-
mény: — „Lássuk csak". így van, igaz? 

Gaetano tétovázott egy pillanatig, nem fe-
lelt; de ez elég volt arra, hogy Marietta meg-
forduljon, odarohanjon az ajtóhoz, amelyen 
bejöttek, kinyissa és eltűnjék mögötte. Sze-
gényke, nem tudta, micsoda karmok közé ke-
rült; már nem értett semmit, csak annyit, 
hogy ez a két ember ellensége, nem hallgat-
ják meg a magyarázatait, nem engedik szó-
hoz jutni, rágalmazzák és fenyegetik; látni 
sem akarta őket, nem akart tovább vitatkozni 
velük; és megfontolás nélkül végrehajtotta 
hirtelen támadt gyerekes ötletét: menekült. 
De a felügyelő felpattant és pocak ide, pocak 
oda, nyomába eredt a hatalmas váróteremben 
és ordítozott: 

— Fogjátok meg, fogjátok meg! 
Marietta néhány lépésnyire a lépcsőre 

nyíló ajtótól, ott dulakodott már két rendőr-
rel, akik, mikor menekülni látták, megragad-
ták; derekasan küzködött a körmeivel, a kar-
jaival, kirántotta magát és sikoltozott: 

— Eresszetek, nem akarok börtönbe ke-
rülni ! 

De nem tartott sokáig; mert ahhoz, hogy 
valaki ebből a kutyaszorítóból kimeneküljön, 
egyéb kellett volna, nem egy szegény nőnek 
a körmei. Az emberi Igazságszolgáltatás né-
hány pillanat alatt megragadta,^ elnémította, 
elnyelte. Aztán a hivatalnok bezáratta az őri-
zetes zárkába és visszatért hivatalszobájába, 
ahol Gaetano reszkető térdekkel várakozott 
rá; újra kikérdezte, könnyűszerrel kivette 
belőle a vallomást, hogy azért ment a talál-



kozóra, hogy átvegye a hamis tanúskodás 
díját, s minden egyéb vallomást, amit csak 
akart; de nem sikerült kivennie belőle semmi-
féle adatot a pénzre és eredetére vonatkozó-
lag; végül Isten segedelmével elengedte ezzel 
a semmi jót sem igérő nyers mondással: 

— Most elmehet, de továbbra is rendelke-
zésére kell állnia az Igazságszolgáltatásnak. 

Gaetano szinte halálra váltan távozott a 
Rendőrségről és alighogy kijutott a Corsóra, 
futásnak eredt; borzongások futottak rajta 
végig, mint holmi lázrohamok, egyre-másra 
rémülten hátranézett, hogy lássa: nem lohol-e 
nyomában még mindig a Törvény, az Igaz-
ságszolgáltatás, a Börtön; úgy rémlett neki, 
hogy szüntelenül fel-felhangzik mögötte az 
üldöző fogdmegek lábdobogása. Elvesztette 
a fejét és megragadta a legelső alkalmat a 
szabadulásra, mikor észrevette, hogy remél-
heti, hogy ép bőrrel megússza a dolgot, ha bi-
zonyítja Marietta állítólagos ajánlatait, ami-
ket bizalmasan közölt Martinával; de mind-
ezt csak azért, mert félt: félt a börtöntől, 
amellyel a felügyelő megfenyegette; félt a 
börtön moslék-ebédjeitől, meg attól, hogy ki 
tudja mennyi időre kell majd nélkülöznie él-
vezeteit és bűneit; félt, hogy beszennyezi a 
büntetett előélet és többé nem kap majd jó 
helyeket és nem tud pártfogókat szerezni, 
ami elengedhetetlen föltétele annak, hogy sze-
rencséjét megalapítsa. Egyelőre kimászott a 
bajból, de azért egyáltalán nem érezte magát 
biztonságban; egyetlen vágya volt: elmenni 
messzire, futni, menekülni, mintha minden lé-
péssel, amit megtett, nagyobb biztonságban 
érezné magát. Félórát kószált, csak úgy bo-
londjában, s maga sem tudta, merre járt; 



végre a rengeteg izgalom kimerültsége haza-
hajtotta; lihegve és bágyadtan ért haza, a szá-
ját és a torkát kiszárította a szorongás keserű 
forrósága, ami nem hasonlít semmi más szom-
júsághoz s amit a természet az ember gyöt-
relmére talált ki. A konyhában ott találta 
Martinát, aki tett-vett s mikor őt meglátta, 
ámultán kiáltott fel, mintha feltámadt halot-
tat látna? 

— Maga? Maga az? 
— Igenis, én vagyok. Hát ki legyek? Más-

valaki? De maga mit keres itt? No csak szedje 
a lábait, kifelé... — felelte Gaetano dühösen. 

Egyhajtásra megivott egy liter vizet, mintha 
legalább is genzanói óbor lett volna; kizavarta 
Martinát és munkához látott, de az esze nem 
a tűzhely körül járt, hanem amint a félelme 
kissé csillapodott, elkezdett töprenkedni. 
Nyilvánvaló volt, hogy a nyilatkozatait Mar-
tina meg a többi cselédlányok árulták be az 
úrnőnek vagy az Igazságszolgáltatásnak, 
vagy mind a kettőnek. Más úton-módon nem 
juthatott el a bíróig az, amiket ő mondott. De 
ha erre a pontra van is magyarázat, nincs 
magyarázat arra a másikra: hogv Marietta 
levele, amelyet csak tegnap este kapott, ho-
gyan került a bíró kezébe? Minél többet gon-
dolt erre a levélre s minél többet kérdezgette 
magában: „De hogyan szerezhette meg?", an-
nál jobban megzavarodott és megrémült; úgy 
érezte, hogy valami megmagyarázhatatlan 
varázslat játékának az áldozata, s hogy ezt a 
varázslatot komolyan és ártó szándékkal vé-
gezte valami ellenséges indulatú varázsló, 
akivel nem lehetett tréfálni, mert bilinccsel a 
kezében csendőr állt az oldala mellett. Látta 
magát a konyhában, a pislákoló lámpa fényé-



ben, köpönyegben, fején kalappal — éppen 
akkor jött haza, pár perccel öt óra után — 
abban a pillanatban, amint felbontja Marietta 
levelét, amelyet Martina adott a kezébe; em-
lékezett, hogy mikor elolvasta Marietta és 
Oliviero levelét, bedugta a köpönyege jobb 
zsebébe, aztán fölment a szobájába, hogy föl-
vegye a munkazubbonyát, s a köpönyeget a 
fogasra akasztotta, s végül kiment és kulcs-
csal bezárta a szobát. Miféle boszorkányság-
gal sikerült kutakodnia valakinek a köpönyeg 
zsebében és kihoznia a levelet a kulcslyukon 
keresztül? Hát Oliviero levele hova lett? A 
Bírónál bizonyosan nem volt; különben ahe-
lyett, hogy annyit gyötörte volna Mariettát 
meg őt, hogy megtudja a pénz eredetét, egy-
szerűen kiteregette volna elébük a levelet s 
megmondta volna: „Ez az űr adta a pénzt!" 
Este föltúrta az egész szobáját, de nem ta-
lálta meg. Ez is eltűnt, rejtelmes úton és ki-
deríthetetlen rendeltetéssel. 

Gaetano minden félórában felriadt s vala-
hányszor ébren volt, egész éjjel ezeken a tit-
kokon járt az esze, meg a veszedelmen, amely-
ben forgott, nieg a hamis vallomáson, ame-
lyet azért tett, hogy megmentse a bőrét, s 
végül azon a bizonyos négy ezresbankón. 
Csak éppen hogy megnézhette őket: máris el-
tűntek ! 

Marietta, félórával azután, hogy a Rendőr-
ség küszöbén megragadták a főnökük ordí-
tására összeszaladt rendőrök, az őrizetes zár-
kában egyszerre csak érezte, hogy megint 
megragadja ugyanaz a durva erőszak, meg-
kötözi, elnémítja és lóhalálában bedobja va-
lami földalatti sötétségbe, amelyet csak imitt-
amott világít meg egy-egy szelelőlyuk, ame-



lyen keresztül látta messzire eltűnni, ellenkező 
irányban, a szabad világot. A kocsiban, ame-
lyen két rendőr meg egy őrmester a börtönbe 
szállította, hiábai nyújtotta ki karjait az el-
tűnő világ után, hiába próbálta kétszer is 
elérni, hiába vetette rá magát az ajtó kilin-
csére, hiába sikoltozott: 

— Eresszetek el, haza akarok menni, a 
gazdáim várnak! 

A két rendőr lefogta; kétszer is megkér-
dezte nagy aggodalmasan : 

— De hát hová megyünk? Hová megyünk? 
Rémülten meredt a három barátságtalan és 

néma arcra. Végre harmadszorra durván 
odavágta az őrmester: 

— Hát nem tudja? A börtönbe! Ne bosz-
szantson itt a karattyolásával! 

Marietta elsápadt, a füle zúgott, a feje szé-
dült, nem értett már semmit és félig bambán 
folytonosan ezt a kérdést hajtogatta magá-
ban: „A börtönbe? A börtönbe?" Nem volt 
egészen bizonyos benne, hogy jól hallotta 
amit hallott, azt hitte, hogy álmodik vagy 
önkívületben van, nem látott már semmit, 
még a világot sem, amely a réseken keresztül 
visszahozhatatlanul elsuhant mellette; még 
azt sem vette észre, hogy egyszerre csak a 
kocsi nagy dübörgéssel behajtott valami bolt-
hajtás alá, amelynek a végében lassan ki-
nyilt egy nehéz vasajtó. Éppígy akkor sem 
rendült meg, mikor a kocsi megállt egy szűk 
udvarban, az őrmester leszállt s neki is azt 
parancsolta, hogy szálljon le. Az ártatlan 
leány megdöbbenésében és rémületében sem 
szólni, sem moccanni, szinte még lélegzeni 
sem tudott. 

— Süket maga? Leszáll vagy nem? — or-



dított rá az őrmester és megrázta a karjánál 
fogva. — Mekkora türelem kell ezekhez a 
nőkhöz! Több dolog van egy nővel, mint öt-
ven férfival! 

Erre a rángatásra Marietta hanyatthomlok 
leszállt; rémülten és tétován nézelődött 
jobbra-balra, a térdei megbicsaklottak a le-
bírhatatlan remegésben, a homlokát kiverte 
a jeges verejték, a szája és torka kiszáradt, 
s mintha a vesztőhelyre vitték volna, úgy 
ment a két rendőr s a tisztelendő nővér után, 
akik a kocsi megérkezésére kijöttek, egészen 
a Nyilvántartó irodáig; itt engedelmesen alá-
vetette magát a felvétel formaságainak, de 
dadogva felelgetett, szórakozottan és közöm-
bösen; végül tűrte, hogy mint valami birkát, 
bevezessék a cellájába és ért tlenül végig-
hallgatta a kísérő nővér utasításait. De mikor 
a nővér eltávozott s ő egyedül maradt, leült 
az ágyra s a hűvös alkonyat bágyadt világos-
ságában, amely a magas ablakon beszűrődött, 
úgy megrémítette a sötétség és a magányos-
ság, oly szenvedélyes vágy fogta el, hogy 
világosságot és embereket lásson, hogy rá-
vetette magát az ajtóra, ökleivel és sarkaival 
döngette és sikoltozott: 

— Lámpát! Lámpát! Nyissátok ki! Ki 
akarok menni! Nem csináltam semmit!... 

Mivel már csak a maga sikoltozását és 
kétségbeesését hallotta, nem vette észre, hogy 
az ajtón megvilágosodott egy kis kerek nyí-
lás: a kémlőlyuk; alig hallotta azt a félig 
haragos, félig könyörgő női hangot, amely a 
kémlőlyukon keresztül ezt suttogta: 

— Csitt, csitt! Megbolondult? 
ő csak tovább sikoltozott és dörömbözött. 

Egyszerre csak kihunyt a nyílásban a fény, 



de néhány perc múlva két erélyes ütés dob-
bant az ajtón s ezúttal egy férfihang fenye-
getődzött keményen: 

— Ha még egy szót szól, kényszerzubbonyt 
húzok magára! 

Mariettát szivén találta a dobbanás és a 
fenyegetés; elhallgatott, egy pillanatig meg-
kövülten állt, a lélegzete is elakadt; aztán az 
ágyig hátrált; lerogyott a kemény vacokra, 
könyökét a térdére támasztotta, fejét a te-
nyerébe nyugtatta és csöndesen sírdogált, de 
igyekezett visszafojtani a zokogását és szinte 
lélegzeni is alig mert, mintha a csöndben s 
a sötétségben valami szörnyeteg állt volna 
mellette, amely rögtön elnyeli, mihelyt meg-
moccan vagy lélegzetet vesz. 

A szörnyeteg, amelytől Marietta rettegett, 
nem csupán zaklatott lelkének a rémlátása 
volt; maga a börtön volt az, a becstelenség 
és a büntetés gyalázatos szállása, amelyet 
annyiszor nézegetett kívülről szánakozó és 
kíváncsi borzongással; a vasrácsok és a fa-
rostélyok mögé láncravert, összeaszott rabo-
kat képzelt, akik fapadon üldögélnek, a lá-
buknál vizeskorsó s azzal ütik agyon az ide-
jüket, hogy egyetlen társaikat, a pókokat és 
az egereket szelídítik! Mindig bizonyos bor-
zongással nézegette, de mindig megvigasz-
talta az a vidám bizonyosság, hogy ő soha-
sem kerül oda; pedig tessék, csak azért, mert 
Gaetano... Mikor magában újra fölemle-
gette vőlegénye nevét, a megfejthetetlen kér-
dések valóságos orkánja viharzott fel a fejé-
ben! Miért követte el vele, a többiek után, 
Gaetano is ezt a csúfságot? Miért mondta a 
bírónak, hogy ő azzal a bizonyos céllal kí-
nálta fel neki a pénzt, holott nem volt igaz? 



Tudta, hogy valamennyien, igazán vala-
mennyien gyűlölik, üldözik, gyötrik, mint 
valami gonosztevőt, holott senkinek semmi 
rosszat nem tett; ezt már régen észrevette, 
már a gazdája temetését követő rettenetes 
napokban, amikor Susanna nagvságos asz-
szonyt meg őt feltűnés nélkül száműzték a 
második emelet három kis szobájába, a villa 
északi szárnyában; és többé senki sem érint-
kezett velük; a háznak valamennyi szolgája 
eltűnt, mintha ők nem is laktak volna már a 
villában; neki magának kellett segítenie, úgy 
ahogy, minden bajon; ő mosta ki egy dézsá-
ban azt a kevés fehérneműt, amit elhasznál-
tak; és az asszonyával együtt éhen halt 
volna, ha Gaetano — az egyetlen kivétel — 
nem könyörült volna meg rajtuk és nem 
hozta volna fel mindennap az ebédet meg a 
vacsorát; a parasztok odajöttek az ablakaik 
alá a rétre s ott ordítoztak: „Holnap fel-
akasztják", „Ha patkányméregre van szüksé-
ged, kérj a második emeleten", „Azért, ha 
valakinek pénze van, nem mindig viszi el 
szárazon" s egyéb efféléket; ő pedig hiába 
törte a fejét, hogy mi történhetett és nem 
merte megkérdezni az asszonyától; szegény-
kének mindig vörösek voltak a szemei ! Végre 
egy napon nagy titokban magyarázatot kért 
Gaetanótól az egyik folyosón; Gaetano pe-
dig suttogva elárulta neki, hogy az asszonyát 
azzal gyanúsítják, hogy megmérgezte a fér-
jét. Hirtelenében azt hitte, hogy megőrül 
fájdalmában és felháborodásában; de az-
után, hogy az üldözés egyre elmérgesedett s 
látta, hogy őt magát is gyanúsítják és gyöt-
rik a bírák, piszkolják az újságok s végül 
egy napon Firenzében nyilt uccán szidal-



mazza egypár nénémasszony, mint „Susanna 
szolgálóját", lassan-lassan megnyugodott. 
„Ez a végzet" — mondta azzal a fatalizmus-
sal, amellyel a jámbor nép meghajtja fejét 
a sors szeszélyei előtt, amelyeket nem tud 
megmagyarázni. De mindeddig megadással 
tűrte az általános gyűlölködést, inert volt 
három ember, aki szerette: az asszonya, Ac-
colti és Gaetano. És tessék, most megtörtént 
az, aminek a bekövetkezését sohasem hitte 
volna; a három ember közül, akik szerették, 
az egyik elárulta s beszegődött a többiek 
közé; és ez volt a leggonoszabb valamennyi 
közt, mert hamis váddal börtönbe juttatta: 
emiatt kétségbeesett, nyögött, zokogott, ha-
rapta a lepedőjét, hogy ne sikolthasson, ök-
lével verte a fejét, úgy érezte, hogy az egész 
világ gyűlölete, amit eddig megadásssal vi-
selt, összelapítja, mint valami roppant súly, 
mert megtetéződött egyetlenegy embernek a 
gyűlöletével; föltette magában a kérdést: 
miért tette Gaetano azt, amit tett s mi jót 
remélhet még ő a világtól; az Igazság lábai 
elé vetette magát és rimánkodott, hogy segít-
sen rajta, világosítsa fel, mentse meg; mert 
ez csak neki van módjában... Egyszerre 
csak, íme, káprázatos fényesség gyulladt a 
lelkében. Talán azért tette, mert... Megder-
medt döbbenetében és borzalmában, egy pil-
lanatig tétovázott, de csak egy pillanatig. 
Most már értette, értette: sőt csodálkozott, 
hogy nem találta ki rögtön! Ha mindeddig 
megfejthetetlen talány volt előtte, szegény 
bolond leány előtt, az a veszekedés, amely 
oly váratlanul támadt múlt vasárnap a 
Gianicolon, meg Gaetanónak az a furcsa 
mondása, hogy ő, Marietta, ha akarja, holmi-



féle állítólagos titkokkal tönkreteheti Ala-
manni főhadnagyot meg az asszonyát, most 
megtalálta a talány kulcsát! Oly világos, 
oly egyszerű volt! Ezek a nyilatkozatok, ezek 
az ajánlatok, ezek a gyanúk, mind-mind egy-
egy csapda volt, amit neki, Mariettának, 
Martina meg donna Emilia állított; ezek 
Gaetanót használták fel eszközül, mert jól 
tudták, hogy Isten tudja, minek képzeli 
ugyan magát, de alapjában véve tökfilkó; 
beadták neki ezeket a hazugságokat és fel-
bizgatták, hogy tegye meg neki ezeket az 
ajánlatokat, abban a reményben, hogy igent 
mond és beleesik a csapdába: akkor aztán 
följelentették volna a Biróságnál. Ha az 
Igazság, akit a szegény Marietta hívott, hogy 
nyissa meg előtte a börtönajtót, nem is hal-
lotta meg a szavát, jelentkezett helyette, mint 
rendesen, a szolgálatkész Logika — egy sze-
rény, félénk, szinte reszkető Logika, már 
amilyen bemerészkedhetett egy sötét bör-
tönbe, hogy megvigasztaljon egy szegény 
cselédleányt. Erre a váratlan fölfedezésre 
arccal az ágyra vetette magát, átölelte és 
zokogott kétségbeesésében, hogy ilyen elve-
temedett emberek vannak a világon; belete-
metkezett a párnájába s mikor elgondolkodott 
a fölfedezésén s azon a kétségtelen bizonyos-
ságon, hogy asszonyával együtt ő a földke-
rekség legszerencsétlenebb, mindenkitől ül-
dözött és elárult teremtése s mikor e gondo-
lat kapcsán felkavarodott benne ez a két-
ségbeesett bizonyosság: visszaemlékezett 
arra a napra, amelynél rettenetesebbet még 
nem élt meg. . . Arra a napra, amelyen • há-
rom úr érkezett kocsin a villa elé s az egyik, 
aki fekete ruhában volt, leszállt és sokáig 



beszélt az asszonyával; végre, mikor hívták, 
ő is odasietett s akkor a nagyságos asszony, 
akinek már kalap volt a fején s éppen be-
zárta a kis bőröndjét, kisírt szemmel meg-
ölelte őt és elindult a börtönbe; és egy óra 
múlva donna Emilia Martina útján neki is 
értésére adta, hogy estig távozzék a házból; 
s akkor kénytelen volt a szomszéd városba 
szökni, egy szegény kertésznek a szamaras 
kordéján, mert senki más nem merte elvinni. 
Ebben a pillanatban már nem az egyetemes 
gyűlölet üldözöttjének érezte magát, hanem 
két ördögi nő áldozatának, mert egyesegye-
dül ezek ketten voltak felelősek a maga s 
asszonya szenvedéseiért; tehát sírva meg-
átkozta őket s könyörgött Istenhez, hogy 
sújtson le reájuk. De kifakadásai és zoko-
gása közben megint fényesség villant az el-
méjében, bár nem oly tartósan, mint az 
imént. Milyen ostoba, milyen rettentően os-
toba volt! Ahelyett, hogy hálát adott volna 
Istennek, hogy Gaetano elkergette magától 
ott a Gianicolón, kétségbeesett; s hogy kien-
gesztelje, megháborgatta Accoltit, megkapta 
a pénzt, írt Gaetanónak s elküldte neki Oli-
viero levelét. Az pedig, az a gazember . . . 
Most már biztos volt benne, úgy rémlett neki, 
mintha a tulajdon szemével látta volna: 
minthogy nem esett bele az előbbi csapdába 
és tagadta hogy az asszonya bűnös és 
szeretőt tart, Gaetano átadta a levelet az úr-
nőjének és akkor mind a hárman, ő, az úrnő 
és Martina kieszelték az újabb rágalmat: 
hogy ő pénzt ígért neki a hamis tanúvallo-
másért, holott éppen mindig arra buzdította, 
hogy mondja meg az igazat. Most értette 
már, miért ajánlgatta neki mindig Gaetano, 



hogy titkolja el a pénz eredetét: ez is csapda 
volt, hogy ne tudják meg, ki adta és ekképpen 
az igazság ne derülhessen ki. De mikor ezt 
a szörnyű gonoszságot fölfedezte, a kétségbe-
esése haragra vált. Felült az ágyon, össze-
harapta fogát, ökölbeszorította a kezét és 
megfenyegette a sötétségben távoli ellensé-
geit. Hát azt hiszik, hogy engedi megfojtani 
magát? Leleplez mindent: szemébe vágja 
Gaetanónak aljas nyilatkozatait és a Giani-
colón tett piszkos ajánlatait, hivatkozni fog 
Accolti úrra és megvádolja donna Emiliát 
és Martinát. Ámbár szegény tanulatlan lány 
volt, annyit tudott, hogy ártatlan ember el-
len emelt hamis vádért börtön jár; neki is 
voltak barátai, akik szerették; meg aztán 
„az igazság olyan, mint az olaj: mindig a 
felszínre kerül". Bosszút fog állni, elítélteti 
Gaetanót, donna Emiliát és Martinát; aztán 
visszatér drága asszonyához és többé nem is 
gondol a férjhezmenésre; mert a férfiak 
mind rosszak, egy sincs, akiben egy szegény 
leány megbízhatik, és az a nő, aki férjhez 
megy, otthagyja a békesség kikötőjét és ki-
száll a gyötrelmek tengerére. 

A harag, a gyűlölet, a harcos szándékok, a 
bosszú tervei enyhítik az igazságtalanság és 
a bántalom fájdalmát, egy pillanatra, mint 
az erős bor a szomjúságot. Marietta megint 
végigdőlt az ágyon; azt képzelte, hogy más-
nap rögtön kihallgatják és elmondhatja majd 
a magyarázatait a vizsgálóbírónak, aki bizo-
nyosan szabadon engedi; újra meg újra át-
gondolta, hogy mit fog mondani, hogy tönkre-
teszi Gaetanót, becsukatja donna Emiliát, 
pellengérre állítja Martinát; hanyatt fekve és 
a sötétbe meresztett szemekkel rágódott eze-



ken a gondolatokon s egy pillanatra úgy 
érezte, hogy megenyhült a kétségbeesése. De 
egyszerre csak felsikoltott és hirtelen bor-
zongva fölült az ágyon, mintha csakugyan 
egér szaladt volna végig a hátán. Káprázat 
játszott a lelkével; de oly kimondhatatlanul 
irtózott a börtöntől, a vackától, a szennyes 
állatoktól, amelyekkel képzelete benépesítette 
mind a kettőt, hogy megesküdött, hogy így 
marad egész éjszaka: az ágya szélén üldö-
gélve, alig érintve a lábaújja hegyével a föl-
det. És kis ideig így is maradt, mozdulatlanul, 
a szíve hangosan vert és figyelt, vájjon nem 
hallja-e mozogni azt az apró állatot, amely a 
sötétségben úgy megrémítette, mint valami 
szörnyeteg; de nem hallott semmit, hát las-
sankint megnyugodott s megint a bosszújára 
gondolt, mikor majd leleplezi Gaetanót, donna 
Emiliát, Martinát, de már nem érezte azt az 
örömet, mint előbb. Kissé szórakozottan újra 
végigrágta lelkében ezeket a gondolatokat és 
szándékokat, amelyek az imént olyan ízesek 
voltak s most egyszerre olyan ízetlenekké 
váltak; s ekkor újabb gondolat lepte meg. Te-
hát az a sok szép remény, amikkel annyi hó-
napon keresztül áltatta magát, ugyancsak lég-
vár volt; harmadik vőlegénye is faképnél 
hagyta az első kínálkozó alkalommal, mint az 
előbbi kettő... Miben különbözik ő a többi 
nőktől, hogy a férfiak, egy darabig ámítgat-
ják, aztán mikor el kellene szánniok magukat 
a házasságra, mind a faképnél hagyják? Ta-
lán csúnyább, butább, rosszabb a többieknél, 
akik az ő korában már mind jó ideje férjnél 
voltak? Visszagondolt előbbi két vőlegényére 
s különösen az elsőre; ezzel még fiatal lány-
korában eljegyezte magát; ez aztán Milanóba 



ment dolgozni s megígérte, hogy visszajön és 
elveszi, mihelyt lesz mire házasodnia; aztán 
többé sohasem látta, bár a falujában hallotta 
a hírét, hogy meglehetősen jól megy a dolga. 
Elmerült ezekben a gondolatokban, megint le-
dőlt, arccal az ágyra vetette magát és halkan 
zokogni kezdett. Nő volt, huszonhétéves volt 
és minden férfinál szerelmesebb volt a házas-
ságba; hát nem a börtön miatt, nem a vád 
miatt zokogott, hanem összetört álmait siratta 
és ez sokkal nagyobb kétségbeesés volt, sőt ez 
volt az egyetlen igazi kétségbeesés. Marietta, 
akinek utolsó reménye is szertefoszlott, most 
úgy érezte, hogy mindenki elhagyta és örök 
lányságra van kárhoztatva; reménytelenül el 
van temetve nem egy börtönnek, hanem száz, 
egymásra tornyozott börtönnek mélyében; 
látta magát ezen a vackon betegen, haldo-
kolva, elhagyottan... E gondolatai közben 
egyszerre csak, most először, óraütést hallott 
valahonnan. Egy, kettő, három... Azt hitte, 
hosry már legalább is éjfél van . . . Pedig nyolc 
óra volt, még csak nyolc, ilyenkor kellett be-
adnia a vacsorát gazdáinak! És erre újabb 
kétségbeesés, újabb gyötrelem vett rajta erőt 
Most, az óraütések hallatára, első ízben vette 
észre, hogy a börtönben borzalmas lassúság-
gal múlik az idő; elképzelte, mekkora zavar-
ban vannak a gazdái a távolléte miatt, mit 
gondolnak ma este és mit fognak mondani 
holnap, mikor megtudják, hogy hol töltötte a 
cselédjük az éjszakát és most első ízben gon-
dolt az emberekre és a véleményükre és 
örökre kitörölhetetlen gyalázatnak érezte, 
hogy át kellett lépnie a börtön küszöbét; és 
míg az imént abban reménykedett, hogy más-
nap kiszabadul, most úgy érezte, hogy soha 



többé nem mer az emberek szeme előtt mutat-
kozni: fagyos lábaiból és kezeiből a vállai felé 
terjedt a hidegség és a 'testét egyre-másra 
borzongás rázta végig. 

Ö milyen hosszú volt ez az első börtön-
éjszaka s milyen megpróbáltatás! Szegényke 
a végevárhatatlan éjszakában lépten-nyomon 
felriadt, aztán megint félálomba bágyadt, 
újra felriadt és újra elszundított, s így érte 
meg a hajnalt, pedig egész éjjel attól tartott, 
hogy soha többé nem éri meg s mégis félt, 
hogy mégegyszer meglátja. Mielőtt még a 
hétfői hajnal derengése leszállott volna hozzá 
félénken a magas ablakból és halkan-bátorta-
lanul a fülébe suttogta volna a napnak virra-
dását, már ébren volt és nem is aludt el újra; 
de ott maradt, arccal az ágyon, homlokát a 
behajtott balkarjára nyugtatta, dermedten, 
zsibbadtan s lopva fel-felpillantott, de nem 
merte kinyitni a szemét és nem mert nézni, 
mert rettegett, hogy meglátja, hol van, s meg-
látja a szennyet és az állatokat, amelyekkel 
fantáziája benépesítette az éjszakát. Ekkor 
egyszerre élesen és parancsolón megcsendült 
egy csengettyű. Emlékezett a nővér figyel-
meztetésére, hogy ez az ébresztő s mikor meg-
szólal, azonnal fel kell kelnie... Fölpattant, 
s egyetlen rándítással lerázta vállairól a hi-
deg és a mozdulatlanság minden renyheségét, 
felült az ágyon, megdörzsölte szemeit, körül-
nézett. Látta a fehérre meszelt szobácskát, 
amely sem kicsi nem volt, sem nagy; látott a 
földön az egyik sarokban tálat meg durva 
agyagedényt, följebb pedig, derékmagasság-
ban fali asztalkát, amelyen korsó, agyag-
pohár és törülköző hevert; látott a szemben 
lévő falon két deszkalapot a falba erősítve; 
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az egyik magasabban volt, a másik alacso-
nyabban, az egyik kissé jobbra, a másik kissé 
balra; egyebet nem látott: szóval semmit sem 
látott a rettegett borzalmakból, de látott va-
lami sokkal rettenetesebbet; mert egy szem-
pillantással egyszerre csak meglátta, hogy 
hiányzik minden szükséges és kellemes dolog; 
látta az ürességet, a meztelenséget, a tiszta, 
rendes, szabályszerű szegénységet, ami talán 
nem hangolta volna le, sőt néhány napig eset-
leg mulattatott volna némely gazdag úrhöl-
gyet, aki torkig van a fényűzéssel és a kénye-
lemmel; ami azonban mint valami lealaeso-
nyítás és büntetés megdöbbentette ezt a sze-
gény cselédet, akinek számára nélkülözhetet-
len volt az a kevés fényűzés meg kényelem, 
amit megszerezhetett magának a világon, ép-
pen azért, mert kevés volt és mert keserves 
fáradsága árán szerezte meg. Az ellentét hir-
telen eszébe juttatta napos, vidám, takaros 
kicsi szobáját, ahol ízlésesen voltak elren-
dezve azok az apró holmik, amelyek között 
reggelente fölébredt, jó álom után, frissen és 
derűsen mint a hajnal; eszébe jutott a ház, 
az óra, reggeli kötelességei és munkái; majd 
kíméletlenül kitépte magát ebből az egyetlen 
gondolatból és emlékből és hirtelen vissza-
hullott a támasztalan és feneketlen ürességbe, 
a kétségbeesésbe. Nem tudta, mit kíván; ta-
lán szeretett volna egy korty jó meleg kávét 
inni, látni valami eleven embert, elmesélni 
valakinek a szenvedéseit, elmenni sétálni, 
hazamenni, sírni és kétségbeesni; de mind-
ebből semmit sem tehetett meg, még csak nem 
is sírhatott, mert a könnyei kiapadtak; tom-
bolt, nem tudott sem állni, sem ülni, sem fe-
küdni sokáig; néhány lépést tett, aztán hamar 



bosszúsan az ágyra dobta magát, néhány perc 
múlva megint fölkelt és leült; nem tudott már 
semmire sem gondolni, még a balsorsára sem; 
mérhetetlen sebességgel zuhant lefelé a két-
ségbeesés végtelenjében s úgy érezte, mintha 
mozdulatlanul állna az űrben, mintha az idő 
gépezete megállott volna s ő örökre oda volna 
kötözve ehhez a rettenetes pillanathoz. Félóra 
múlva kimerülten, mintha egy egész hosszú 
nap gyötrelmeit átélte volna, megint ledobta 
magát az ágyra, s úgy érezte, hogy már hó-
napok óta van itten és bizonyosra vette, hogy 
hónapok telnek belé, míg megint élő embert 
lát. Egyszerre csak hallotta, hogy csikordul 
a zár. Marietta zavarodottan felállt, hajához 
és fésűihez emelte kezét és lesütötte a szemét. 
Nő volt, tehát gyötrelmei közepette is, mikor 
valami ismeretlen ember közeledett, tükröt 
keresett, hogy sebtiben kissé rendbe szedje 
magát. Szerencsére a porkolábasszony jött 
be: körülbelül negyvenötéves tömzsi, fekete, 
bajuszos nő. Egy pillantással meglátta, hogy 
az ágy rendetlen, Marietta borzas és a mosdó-
tál száraz: megértette, hogy a cella lakója 
újonc ebben a fogadóban és mérgesen dör-
mögte: 

— Még az ágyát sem vetette meg! Gyorsan, 
idenézzen, így kell megvetni — tette hozzá. 

Hirtelen fölrázta, szétbontotta,^ aztán össze-
hajtogatta előbb a paplant, aztán a lepedőt, 
egyiket a másikra tette az ágy közepén, tete-
jükbe pedig odatette a párnát; aztán két kéz-
zel megfogta az ágy külső szélét, erős rántás-
sal megemelte és betolta a falhoz, úgy, hogy 
majdnem összeért a másik szélével; aztán a 
falba erősített kis lánccal összekötözte a két 
szélét, a láncot pedig lezárta kulccsal és lakat-



tal, amiket a köténye zsebébői kotorászott 
elő. Készen volt. De Marietta, mikor látta, 
hogy szemeláttára egész napra leláncolják az 
ágyat, amit a sivár cellában egyetlen barát-
jának és vígasztalójának érzett, fölháboro-
dott; dühös sírhatnék ja támadt, mintha a por-
kolábasszony ezt a gonoszságot pusztán az ő 
kínzására követte volna el; és talán csak-
ugyan sírva fakad, ha nem lépett volna be a 
cellába a nővér, ezzel a szóval: 

— Jöjjön, az orvos már várja, hogy meg-
vizsgálja. 

Marietta megindult a nyomában, folyosó-
kon és lépcsőkön végig, s megint az a gondo-
lat gyötörte, hogy meg kell jelennie egy férfi 
előtt, akiről azt sem tudja, milyen az ábrá-
zatja; de mikor belépett az irodába és ott 
állott az orvos előtt — az iroda kis szoba volt, 
csak egy heverő volt benne, egy üvegekkel 
és műszerekkel megrakott állvány, meg egy 
asztal, amely mellett az orvos ült; az orvos 
tisztes arcú kis öreg úr volt —, úgy érezte, 
hogy most itt áll csupa olyan tisztességes 
ember szeme előtt, akiknek a véleménye any-
nyira aggasztotta; elöntötte a pirosság, szé-
gyellte, hogy a börtönben van és rögtön figyel-
meztetni akarta az orvost, hogy ártatlanul 
van itt, így akár az apját vagy a gazdáját is 
ide hozhatták volna. De az orvos rögtön kér-
dést intézett hozzá, miközben tegezte, hogy 
mi a foglalkozása, hogyan érzi magát és van-e 
valami baja vagy betegsége. Marietta zavaro-
dottan és hebegve felelte, hogy szobalány, fá-
radtnak érzi magát és fázik. 

— Ez bizony nem a Grand Hotel, lányom, 
felelte rá mosolyogva az orvos, majd hozzá-
tette: — Hát mivel vádolnak? Talán... 



És a kisujján kezdve végigszámlált az öt 
ujján. Mikor megtudta, hogy szobalány, hol-
miféle házi lopásra vagy tolvaj lásra gondolt, 
ami megszokott çset volt. 

— Nem, uram, nem —felelte Marietta élén-
ken s megint elvörösödött. 

— Susanna Cavalierinek a szobalánya — 
súgta, oda halkan a nővér. 

— Á, kiengedik a nagyságos asszonyt és 
becsukják a szobalányt — kiáltott fel az or-
vos némileg meglepetten. Aztán megint Ma-
riettához fordult: — Hát azt mondta, hogy 
ma éjjel fázott? 

Az új fogoly lelke olyan, mint a tavaszi ég-
boltozat; elég egy lehellet, hogy elhomályo-
sítsa, hogy ragyogásba vonja, hogy megint 
elhomályosítsa. Ez a váratlan átmenet a, tege-
zésből a magázásba és az a szíves készség, 
amellyel az orvos még egy takarót engedélye-
zett neki, mivel fázott, természetesen mikor 
megtudta, hogy ki volt az asszonya, Marietta 
számára váratlan, de mennyei vigasztalás 
volt. Nem tudta, hogy a börtönben is van jobb 
társaság és hitvány csőcselék és hogy a híres 
és gazdag vizsgálati fogoly szobalányának s 
esetleg bűntársának joga van bizonyos ked-
vezményekre, amik nem járnak ki a tolvajok-
nak s egyéb ilyen elvetemedett nőszemélyek-
nek; tehát azt hitte, hogy az orvos is barátja, 
aki mihelyt megtudta, hogy ő a Susanna 
nagyságos asszony hűséges szobalánya, mind-
járt megállapította, hogy épp olyan ártatlan, 
mint az asszonya; és ámbár nem tudott vele 
beszélni arról a gyalázatos igazságtalanság-
ról, amit rajta elkövettek, mert az orvos ha-
marosan elbocsátotta, mégis megkönnyebbül-
ten tért vissza a cellájába és megint csak a 



kedvelt aforizmájára gondolt, hogy „az igaz-
ság olyan, mint az olaj" és bizonyosra vette, 
hogy nagyon rövid ideig fog itt maradni. 
Minthogy az ágya össze volt láncolva, leült a 
falba erősített alacsonyabbik deszkalapra, a 
magasabban lévőre pedig rátámaszkodott s 
így arra használta őket, amire szánva voltak: 
padnak és asztalnak; mivel pedig a lelke nyu-
godtabb volt, a testi bajait sem érezte túlságo-
san. Egyszerre csak egy gondolat lepte meg 
és zaklatta föl: sem az este, sem reggel nem 
mondta el az imádságait. Hívő és buzgó lélek 
volt, de nem olyan szigorú, hogy néhanapján 
meg ne esett volna vele efféle feledékenység. 
He míg máskor megbocsátott magának, abban 
a biztos tudatban, hogy Isten is megbocsát az 
ilyen munkásleánynak, ha igaz, hogy a munka 
imádság, most bűnösnek érezte magát; és 
mintha Isten ebben a pillanatban mereven 
lenézne az égből és csak az ő celláján nyug-
tatná a szemét, térdre ereszkedett, elmondta 
kétszer, háromszor, négyszer azokat az imád-
ságokat, amiket tudott, viharos izgatottság-
gal; sóhajtozott, könnyezett, hányta magára 
a keresztet, hajlongott és gyorsan és sűrűn 
végzett bizonyos ájtatos mozdulatokat; egy-
szer a földet érintette fejével, másszor feje 
fölé emelte összekulcsolt kezeit, a Madonna 
kegyeibe ajánlotta magát, hogy ne hagyja el, 
a türelmetlen, szinte kíméletlen alázatosság 
hevességével. Ebből a viharos imádkozásból 
derűsen kelt föl, megint leült a padkára, meg-
lehetősen nyugodtan és várt, maga sem tudta, 
hogy mire várt, de már nem esett kétségbe, 
hogy az idő szinte megállt fölötte; egyszerre 
észrevette, hogy jelentkezik az éhség s em-
lékezett, hogy már majdnem huszonnégy 



órája egy falatot sem evett; de megállapí-
totta, hogy az etetés ideje már nem lehet 
messzire; megnyugodott abban, hogy végre 
valami határozott és biztos dologra vár, türel-
mesen és szelíden várakozott. 

Nemsokára jövő-menő emberek sürgése-
forgása, zárak csikorgása, ajtók nyílása és 
becsukódása jelezte, előbb tompán és távol-
ról, aztán egyre jobban közeledve a cellájá-
hoz, hogy itt van, amit kívánt. És nem téve-
dett. Megint bejött hozzá a porkolábasszony, 
nyomában egy másik nő, a takarítóasszony, 
aki kenyeret és egy csajkát hozott; a porko-
lábasszony felügyelt rá, míg letette egyiket is, 
másikat is a magasabb padkára, aztán a kísé-
rőjével együtt szó nélkül kiment. Mariettát 
kissé bántotta ez a rideg sietség; de aztán a 
doktorra gondolt és ezt mondta magára: „Hisz 
ez csak cselédlány". És kanalával óvatosan 
felkavarta a csajkában a sötét levest, amiből 
tapasztalt szeme nem sok jót olvasott ki. (Ma-
rietta ügyesen tudott főzni is.) Mikor meg-
látta a tésztát meg a babszemeket, amiket ki-
halászott a gyanús folyadékból, egy pillana-
tig tétovázott, aztán elszánta magát... De a 
harmadik kanálnál megborzadt az ínye, a 
nyelőcsöve és a gyomra, mind a három fellá-
zadt és megundorodott ettől az avas szalonná-
val savanyú tésztából és főtlen babból készült 
hideg és nyúlós péptől; és az éhsége egyszerre 
elült, megfojtotta az undorodás. Nem éhség-
ből, hanem föltett szándékkal, mivel tudta, 
hogy üres a gyomra, megpróbált lenyelni né-
hány falat kenyeret; de a kenyér olyan ke-
mény volt s olyan fekete, a korsóban lévő víz 
pedig, amelyből ivott egy kortyot, hogy le 
tudja nyelni, oly hideg, hogy a második falat 



után abbahagyta. Csakhogy gyomrának a 
kínja a lelkét is elcsüggesztette. A kétségbe-
esés orkánja, amely egy pillanatra elcsende-
sedett, megint felviharzott szegény agyvele-
jében, mégpedig sokkal dühösebb rohamok-
kal. Egyszerre Marietta újra látta egész nyo-
morúságát, amelyet röptében már reggel vé-
gignézett cellája kopárságában; ezúttal telje-
sen, egész nagyságában látta; mérhetetlennek 
tűnt a szemében, ezerszer kegyetlenebbnek és 
könyörtelenebbnek, mint reggel. Nem volt 
fehérneműje, keféje, másik rend ruhája, nem 
volt egy darab szappanja, nem volt fésűje, 
tükre; mindeddig se nem mosdott, se nem fé-
sülködött meg; nem tudta megenni a börtön 
kenyerét meg levesét; mi lesz vele? Ügy 
érezte, hogy nem tud élni ilyen nélkülözések 
között; úgy tíint neki, hogy már száz éve itt 
van a börtönben s hogy egy óráig sem bír to-
vább itt maradni; gyötörte a szorongás pusz-
tán arra a gondolatra, hogy megéri az estét s 
még egy éjszakát kell töltenie a börtönben; 
nézte a mennyezetet és a padlót és felzaklatta 
az a gondolat, hogy most már ki tudja mennyi 
időre ez lesz az ő földje és ege; őrült kétség-
beesés vett rajta erőt, mint aki fulladozik 
valami zárt helyen és mindenáron ki akar 
törni. Igazán már lélegzeni sem tudott ebben 
a cellában, dühösen tördelte a kezeit, átkozott 
kedvet érzett, hogy szétloccsantsa a fejét a fa-
lon, tombolt, fulladozott, átkozta a bírákat 
Mit csinálnak? Miért nem jönnek kiszabadí-
tani? Minden pillanat, amit itt kellett töltenie, 
ebben a befalazott kalitkában, megrémítette, 
mint az örökkévalóság. Az imádságban kere-
sett enyhülést; letérdelt, igyekezett magába 
szállni. De innentől fogva nem sikerült elmon-



dania sein eg y Miatyánkot, sem egy Udvöz-
légyet. Bármennyire is erőlködött, nem tudta 
az ég felé emelni bomlott gondolatát, amelyet 
szüntelenül visszahúzott a földre térdének 
fájdalma; sajogtak a térdei a kövezett pad-
lón, amelyet reggel még puha párnának ér-
zett; beleütköztek és eltérítették útjától a 
zűrzavaros rémképek, amelyek úgy nyargal-
tak a lelkében, mint a felhők a viharos égbol-
tozaton: Gaetano és az árulása, a meg nem 
érdemelt börtön gyalázata, a hamis vád. Mikor 
kis idő múlva észrevette, hogy ezen a napon 
az ég is süket, vállat vont; leült az alacso-
nyabbik padkára, ráborult testével a maga-
sabbikra és megint kitört belőle a kétségbe-
esett zokogás. Egyedül volt, egyedül az egész 
világon, mindenki elhagyta, elevenen elte-
mették egy sírnak a mélyébe; szülei rég elhal-
tak, két bátyja meg a húga, akiket a sors test-
véreiül adott, alig küldtek néha, két évben 
egyszer, rövid hírt Amerikából, hogy hogyan 
megy soruk; az asszonya börtönben ült, Gae-
tano pedig, utolsó reménysége, elhagyta. 
Eszébe jutott az a három hónap, amit Firen-
zében töltött, mikor donna. Emilia kikergette 
a villából; a vizsgálóbíró kérdésekkel és fe-
nyegetésekkel gyötörte, éjjel-nappal rendőr 
járt a nyomában, valami piszkos kocsmában 
megette a megtakarított négy soldó ját, mert 
egy család sem volt hajlandó szolgálatába fo-
gadni, mihelyt megtudta, hogy kicsoda; szi-
dalmazták minduntalan az uccákon, ha fel-
ismerték, hogy ő „Susanna szolgálója"; 
végre Accolti, mikor a bíróság abbahagyta a 
kínzását, Rómába hívta és helyet szerzett 
számára bizonyos angol barátainál... Itt, 
Rómában, összeszedte magát, kezdett megint 



reménykedni, hiszen bátorította Aecolti, meg 
a Szerelem, amelynek hitt; pedig hát. . . 
Megint érezte fejére súlyosodni az egyete-
mes és megmagyarázhatatlan üldözés titok-
zatos félelmét, csakhogy ezúttal nem sóhaj-
tott fel megadással, hogy „Ez a végzet", ha-
nem dühösen ordította: „Úgy kell nekem!" 
Irtózatosan szenvedett, hogy nem bosszul-
hatja meg magát s nem vádolhat meg más-
valakit; s mivel nem tudta másokon kitöl-
teni a mérgét, önmaga ellen fenekedett. Igen, 
megérdemelte, mert ostoba volt és hitt Isten-
ben és a Madonnában és megmaradt tisztes-
ségesnek. Csak a becstelenek, a hazugok, a 
ravaszok, a kapzsik, a tolvajok tetszenek az 
embereknek, csak azok találnak szeretőt meg 
férjet, csak azok járnak kocsin: ő hallgatott 
az anyjára, a papjára, mindazokra, akik lel-
kére kötötték az erényt, mint a nőnek leg-
szebb ékességét és legmagasztosabb köteles-
ségét és tessék, itt az eredmény! Ivutya sem 
akadt, aki feleségül akarta volna venni; 
még Gaetano is a faképnél hagyta; börtönre 
vetették, mint valami tolvajt; elvesztette a 
becsületét és ki tudja, mikor szabadul ki in-
nét, ha ugyan valaha is kiszabadul. Ügy kell 
neki: jegyezze meg magának! 

Az erény kétségbeesésében önmagát szidal-
mazta és körmeivel eléktelenítette az isteni 
arcot, hogy a bűn alá alacsonyítsa magát. 
Marietta jó lány volt, erényes, hűséges, értel-
mes; de nem volt meg benne egy bizonyos 
tulajdonság, ami ritkán hiányzik a nőkben s 
amiből egy csipetnyi mindig hasznos a fér-
fiaknak is, mert az értelem erejénél fogva 
az, ami a só az ételek ízében; nem volt meg 
benne az a tulajdonság, amellyel egy férfi 



vagy eg y nő röptében ki tudja találni az em-
bertársainak a gonoszságát és gyengeségét és 
ügyesen és a kellő időben védekezni tud az 
előbbivel szemben és hasznára tudja fordí-
tani az utóbbit. Szóval hiányzott belőle a 
ravaszság. Ez az oka minden szerencsétlen-
ségnek, amit felpanaszolt; ez az oka, hogy 
nem tudott férjet fogni s hogy megbízott 
Gaetanóban. Marietta nem tudott védekezni 
a többiek gonoszsága ellen és- nem tudta hasz-
nára fordítani a gyöngeségeiket, mert őszinte 
volt, könnyű szerrel föltételezte másokban 
is a maga becsületességét és jóságát, nem ér-
tette a többieknek ezt a sok titokzatosságát, 
cselfogását, csalását és kétszínűsködését, 
amikben a többi cselédleányok úgy eligazod-
tak, mint valami nyitott könyvben; mert 
őszinte és ösztönösen természetes volt a vér-
mérséklete, sem titkolódzni, sem szemfüles-
kedni nem tudott; mert gyönge volt az aka-
rata, ami együtt jár a jósággal, hamar el-
csüggedt és megundorodott, ha gonoszságot 
vagy kétszínűséget vett észre a másik-
ban. Tudta, hogy ilyennek született és rend-
szerint megnyugodott benne; sőt ennek a ter-
mészetének a hátrányain gyakran elgondol-
kodott s néha bizonyos szelíd és kissé keser-
nyés tűzzel el is filozofálgatott és sajnálta 
magát sorstársai között, akik egészen mások 
voltak, mint ő. De néhanapján, a csalódás 
első és legélesebb fájdalmában kétségbeesett, 
hogy ennyire különbözik a többiektől a maga 
kárára; és ilyenkor elátkozta a tulajdon eré-
nyét. 



VIL 

Kedden, január huszonkilencedikén este 
félhét tájban Alamanni szenátor nagy seb-
bel-lobbal lesietett a Palazzo Braschi lépcső-
jén; megkereste az udvarban a kocsiját, és 
izgatottan odaszólt a kocsisnak: 

— Haza! 
Otthon donna Edvige dolgozószobájába 

sietett, ahol donna Edvige, mint az inasok 
jelentették, Olivieroval beszélgetett. Csakhogy 
ő külön-külön, négyszemközt akart beszélni 
a feleségével s a fiával és sehogysem volt 
kedve szerint, hogy együtt találta őket. A har-
madik kellemetlenség vagy zavaró körül-
mény Mária grófnő volt, amint az Alamanni-
házban nevezték: egy fiatal hölgy, aki kis-
lány kora óta az egyik előkelő lengyel, nemesi 
nevet viselte és már jó néhány esztendeje 
donna Edvige gondjaiban volt, a nemesség-
nek abban a kórházában, amelyet, mint Ala-
manni mondotta, a felesége alapított. Csak-
hogy az esete, sajnos, gyógyíthatatlan volt. 
Nagyon szép, nagyon jó s meglehetősen in-
telligens leány volt; tekintélyes vagyont örö-
költ; de naiv volt és az élet ojtott belé ravasz-
ságot, mert természeténél fogva nem volt 
benne semmi ravaszság; szántszándékkal 
szerelmi házasságot akart kötni, mert attól 
tartott, hogy valaki majd a vagyonáért veszi 



el; csakhogy éppolyan szerencsétlenül válasz-
tott, mint Elena. Három kérője közül egy 
szegény és züllött olasz grófot választott, aki 
hamarosan a faképnél hagyta és visszatért a 
cifralányok társaságába, akikkel legényko-
rában tékozolta az idejét s a vagyonát. Hát 
elvált tőle, magányosan élt egyetlen leányá-
val és esztelenül s örömtelenül pocsékolta a 
vagyonát; folytatta a váltókon, eladósodott 
nyakig, de azért féktelenül pazarolt és szórta 
a pénzt, mint dúsgazdag asszony korában; 
csak tűrte, hogy mindenki szipolyozza a pén-
zét: a férje, aki még most is koppasztotta és 
folyton azzal fenyegetődzött, hogy agyonlövi 
magát; lelkiismeretlen barátnői, akiknek 
kamat nélkül kölcsönzött pénzt, ha volt neki; 
mindenféle léhűtő, akinek sikerült a közelébe 
furakodnia, valami olyan ürüggyel, aminek 
némileg előkelő színezete volt; az uzsorások, 
a bankárok, az ügyvédek, a szolgák, a keres-
kedők, akik sorra megrabolták, mindegyik a 
naga módja szerint. És ő tudta ezt; de úgy 
irtózott a takarékoskodástól, a beosztástól, a 
számlák gondos átvizsgálásától, a piszkos al-
kudozástól, ezektől a polgári kicsinyességek-
től, amelyekkel a magafajta előkelő hölgynek 
nem volt szabad beszennyeznie magát, hogy 
tűrte, hogy megrabolják, részben azért, mert 
a döntő pillanatban sohasem volt benne ele-
gendő energia a védekezésre, részben azért, 
mert azzal vigasztalta magát, szóval és érzés-
ben, hogy éppen azért tűri a fosztogatást, 
mert nagyúri hölgy, aki fölötte áll a „fel-
kapaszkodott polgárság" hitvány kapzsiságá-
nak, amely őt fosztogatta. Donna Edvige 
hősies erőfeszítéseket tett, hogy megtanítsa, 
ha nem is takarékosságra, de legalább is egy 



kis rendre és józanságra a költekezésben; de 
mindez falra hányt borsó volt. És bár min-
denben hihetetlenül gyönge volt, egy ponton 
megdönthetetlen volt az ereje: a tisztesség-
ben. Harmincéves korára, ifjúsága és szép-
sége virágjában, elhagyottan és kétségbe-
esett magányosságában, hozzáférhetetlen 
volt, mert ő is természeténél és rendeltetésénél 
fogva volt erényes. A rengeteg csapásért, 
amiknek védekezés nélkül és bosszú nélkül 
áldozatul esett, azzal vigasztalta magát, hogy 
mindenkinek elmesélte őket, siránkozó ártat-
lansággal, ami kevés embert indított meg, a 
legtöbbet mosolygásra késztette, néhányat 
pedig ingerelt. Alamanni azzal vádolta, hogy 
„az adósságcsinálás és a butaság szemérmet-
lensége" a legjellemzőbb tulajdonsága. 

— Hát megbolondult X . . . ? — kérdezte 
donna Edvige a férjétől, amint megpillan-
totta. — Mindjárt meghallod, mit mondott 
Máriának ma reggel... 

X . . . volt az a bankár, akihez Oliviero szo-
kott fordulni, ha pénzre volt szüksége. Az a 
hír járta felőle, hogy kegyelt ember a Tiberis 
túlsó partján, bankja pedig, mint a szentelt 
víz barátja, szívesen segíti' az elszegényedett 
régi nemességet, különösen azt, amely politi-
kai fickándozásokkal sohasem okozott szomo-
rúságot az Anyaszentegyháznak; Alamanni, 
hogy kedvére tegyen donna Edvigének, bár 
előbb különféle ürügyekkel ellenkezett egy 
darabig, végül mégis azt az utasítást adta 
neki, hogy támogassaj egy jelzálogkölcsönnel 
azt a pénzügyi műveletet, amelyet egy német 
üzletember intéz, akit a grófnő bátyja küldött 
Rómába s amelynek célja, hogy rendbehoz-
zák a vagyonnak még megmenthető részét. 



Alamanni kissé meglepetten odafordult a 
grófnőhöz és megkérdezte: 

— Hát kieszelt már valamit? 
De a grófnő nem a férjnek felelt, hanem 

donna Edvige szavaiba kapcsolódott; és mo-
solygó arccal, mintha valami fura és mulat-
ságos történetet mesélne el, rákezdte: 

— Hallgassa csak meg, szenátor uram és 
majd meglátja, mekkorát fog kacagni. Egy 
hete, amikor elvittem neki a tervezetet meg a 
többi okmányokat, megkért, hogy néhány na-
pig tanulmányozhassa ezeket; és csakugyan 
tegnapelőtt levelet kaptam tőle, hogy ma reg-
gel látogassam meg. Elmentem; elkezdtünk 
tárgyalni; azt mondta, hogy az okmányokat 
atyai jóindulattal áttanulmányozta, mert ő 
nemcsak a kereskedelmen akar segíteni, ha-
nem a jó családokon és a vallásos elveken is. 
„Az én bankomnak — mondotta — a rend és 
erkölcs támaszának kell 'lennie..." De aztán 
hirtelen elhallgatott; úgy nézett rám, mintha 
a helyemen legalább is valami ocsmány vad-
állat lilt volna, — kígyó, tigris vagy kroko-
dilus; és rémülten szólt rám: „Ne nézzen rám 
így, ne nézzen rám így!" Esküszöm, úgy néz-
tem rá, mint akár önre most és mondhatom, 
semmi különösebb élvezetem nem telt benne. 
Kővé meredtem és nem tudtam mit felelni 
neki, mert egyáltalán nein értettem, micsoda 
gondolata támadhatott: de ő felém nyújtotta 
a karját, mintha el akarna taszítani magától, 
és lesütötte a szemét, mintha nem is akarna 
többé látni; és elkezdett kiabálni: „Én a 
Thebaisban élek. Én remete vagyok. Én az 
erényes Józseffel tartok. Ha maga Venus 
jönne ide, akkor is olyan maradnék, mint a 
jégcsap." 



Alamanni éppen csak futó mosolyra fanya-
lodott, kissé gonoszkodó tekintetet vetett a 
grófnőre és ezt kérdezte: 

— ön mit felelt neki? 
— Én? Semmit... Ügy meglepett és ki-

hozott a sodromból ez a fordulat, hogy csak 
bambán bámultam. Csak később értettem 
meg, otthon; és akkor pompásan mulattam 
rajta. Hát azt hitte, hogy én el akarom csábí-
tani! Én, ezt a pókhasát! 

És kicsattant vidám kacagása, miközben 
donna Edvige, Oliviero és Alamanni megértőn 
összenevettek, mert az újdonsült Don Juan 
híres volt Rómában teste térfogatáról és 
csúfságáról. 

— És miben állapodtak meg? — kérdezte 
Alamanni. 

— Egyelőre semmiben. Azt mondta, hogy 
még néhány információra és adatra van szük-
sége és aztan majd dönt. Újra meg újra han-
goztatta, hogy jóindulattal intézi az ügyet, min-
dent rendezni akar s mindent meg akar tenni 
értem, amit más kiváló családokért megtett... 

Alamanni ránézett egy pillanatra, aztán 
megcsóválta a fejét és megszólalt: 

— Grófnő, ne ringassa magát illúziókban. 
Semmit sem fog tenni. 

— Miért? — kérdezte donna Edvige. 
— Mert.. . mert... — felelte Alamanni és 

vállat vont. — Az okát bizony magam sem 
tudnám megmondani... A mesterségemmel 
járó ösztön azt súgja nekem, hogy az üzletből 
semmi sem lesz. Egyébként nem nagy baj; 
nemcsak ez az egy bank van a világon. 

Akárhogyan ostromolta is a grófnő és donna 
Edvige, semmi áron nem adott világosabb 
magyarázatokat, vagy mert nem tudott, vagy 



mert nem akart. Végre Mária grófnő elbúcsú-
zott s alighogy kitette a lábát, Alamanni oda-
fordult Olivieróhoz és hirtelen, minden beve-
zetés nélkül megszólalt: 

— Nekem volt igazam. Szó sincs bírói 
tévedésről vagy Malaguzzi ravaszkodásáról. 
Ez a ti Mariettátok — ez a neve? — állítólag 
valóságos szent; de annak a pénznek, amit 
te adtál neki, az volt a rendeltetése, hogy 

»hamis tanút szerezzen rajta. Sajnálom, miat-
tad is, Accolti gróf miatt is; de bizonyíték 
van rá. 

— Bizonyíték? — kérdezte Oliviero, cso-
dálkozva és hitetlenül. 

—Igen, igen, bizonyíték. Éppen Malaguzzi 
jelentette föl ezt a nőt; és ennyiben Accolti 
fejé„n találta a szöget. De nem követett el 
semmi fondorlatot, csupán a kötelességét tel-
jesítette. Egy ideje már szemmel tartotta a 
ti Mariettátok vőlegényét, mert bizonyos 
furcsa nyilatkozatokat tett a többi cselédség 
előtt; és csak akkor jelentette föl, mikor Ca-
valieriné megtalálta a konyhában a meny-
asszonyának hozzá intézett nagyon is kom-
promittáló levelét! A Rendőrség kihallgatta 
őket; a fiú vallott. A vád határozott. Nem 
tudom, hogyan mászik ki belőle a ti Mariet-
tátok. 

— De mi oka lett volna Mariettának, hogy 
ilyen módon bajba keverje magát? — kér-
dezte donna Edvige. 

— Ostoba túlbuzgóság — felelte Alamanni, 
határozottan és biztosan. — Belelovalta ma-
gát,. mert nagyon szerette az asszonyát, és 
azt képzelte, hogy ezzel valami nagy szolgá-
latot tesz neki. Fogadok, hogy a fellegekből 
pottyant le, mikor megmagyarázták neki, 
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hogy beleütközött a Büntetőtörvénybe. A 
nép ilyen; nem tudja, mit lehet és mit nem 
lehet megtenni; azt hiszi, hogy pénzzel és ha-
zugsággal mindent el lehet érni. Akarsz fo-
gadni, hogy a vendéglő, ami a kérésének az 
ürügye volt, nincs is a világon? 

— Marietta megcsalt volna? Nem, ez lehe-
tetlen — tiltakozott Oliviero. 

— Megcsalt; annyira, hogy mikor megkér-
dezték a négyezer líra felől, azt mondta, 
hogy ez a megtakarított pénze. Miért hazu-
dott volna, ha neked az igazat mondta volna? 
Most aztán a bolondságod miatt, hogy az 
erényt jutalmazni akartad, szép kis csávába 
keveredtünk.... 

— De énnekem tiszta, a lelkiismeretem — 
vágott a szavába Oliviero. 

— Tiszta a lelkiismereted! Csakhogy a 
Rendőrségnek az a meggyőződése, hogy az a 
felbujtó, aki a pénzt adta. Most keresi és ha 
megtalálja... 

— Oliviero meg Accolti majd megmagya-
rázza, hogy mi történt — szólalt meg donna 
Edvige. — Hisz az igazság oly együgyű! 

— Nem hiszem — tette hozzá Oliviero —, 
hogy Marietta megcsalt bennünket. És ha 
megcsalt? Elvégre is mi jót akartunk csele-
kedni ! 

Alamanni szenátor tétovázott egy pillana-
tig, aztán elszánta magát: 

— De mondjátok csak: talán elfelejtetté-
tek, hogy a napokban őkegyelmessége be-
szélni fog bizonyos ügyben, amiről tudtok? 
És azzal áltatjátok magatokat, hogy sikerül 
a dolog, ha ezekben a napokban a család 
egyik tagját, ha alaptalanul is, bűncselek-
ménnyel gyanúsítják? 



Donna Edvige és Oliviero legalább ebben 
a pillanatban bizonyosan más világban jár-
tak, mert csupán erre a célzásra jutott 
eszükbe „az a bizonyos ügy". Ez pedig az az 
ügy volt, amelyről Alamanni beszélgetett a 
Commendatoreval ennek a történetnek az 
elején, január huszonegyedikén, miközben 
donna Edvige és Oliviero az ebéddel várták. 
Ámbár az emberek elképzelni sem tudták 
volna, hogy mit kívánhat még a sorstól, 
amely vagyont, méltóságot, hatalmat, eré-
nyes feleséget és olyan fiat adott neki, aki 
legalább eddig nem okozott neki fájdalmat, 
azért Alamanni szenátor még nem tudta le-
zárni a számadásait, még mindig nem tudott 
békét hagyni a Dicsőség szeszélyes isten asz-
szonyának, még mindig követelt valamit a 
jövőtől; még egy kegyet kért tőle, egy cse-
kélységet, egy gyerekséget, az utolsót, a le-
geslegutolsót, amelyet azonban annyira meg-
érdemelt, hogy szinte kötelességmulasztásnak 
érezte volna, ha nem kéri. . . A kereskedő 
fia, az inas unokája körülbelül tíz éve fog-
lalkozott már azzal a gondolattal, hogy bele-
olvad abba a nemességbe, amelybe máris be-
jutott a házassága révén; nem a felkapasz-
kodott paraszt hiúságából, értsük meg jól, 
hanem polgári buzgóságból; mert ha korá-
nak őrült szocializmusa fejébe vette, hogy 
még az arisztokráciát is megsemmisíti, ő vi-
szont meg akarta erősíteni, új tehetségekkel, 
új akaratokkal, új vagyonokkal és mint min-
dig, hajlandó volt föláldozni magát. Dei az 
utóbbi öt évben hiába ajánlta fel magát a 
kormánynak kétszer is erre a hazafias áldo-
zatra; mert mind a két alkalommal, mikor a 
szándékáról tudomást szereztek, sajnálatos 



módon félreértették. „Disznóság, disznóság" 
— dünnyögte gyakran, dühösen és fölhábo-
rodottan és titkos ellenségeire gondolt, akik-
nek mind a kétszer sikerült alattomos mes-
terkedéseikkel fele útján megakasztani a ki-
nevezési okmáhyt; donna Emiliára gondolt, 
aki még mindig bosszút forralt azért a bizo-
nyos „képzeletbeli becsapásért" (mint Ala-
manni nevezte), és mind a két alkalommal a 
legmegátalkodottabban szórta a pletykákat, 
a rágalmakat és a mérget s annyira veteme-
dett, hogy Alamanni vagyonát „rablott jó-
szágnak" becsmérelte. „Nyomorúság, nyo-
morúság" — hajtogatta viszont szánalom-
mal csóválgatva fejét, akkor, mikor magas-
rangú barátaira gondolt, akik mosolyogtak 
rá, hízelegtek neki, ölelgették, lakmároztak a 
házában, bizalmasan egy-egy, igazán ara-
nyat érő tanácsot kértek tőle, szóval ver-
senyt tülekedtek körülötte, hogy a barátai 
vagy akár csak a lekötelezettjei és adósai le-
hessenek; de nem, semmiáron nem óhajtottak 
egyenrangúak lenni vele; tehát mind a két 
alkalommal ezek is telekiabálták Róma min-
den szalonját, hogy elvégre Alamanni szená-
tor senki más, mint egy szolgának az uno-
kája. Rendszerint azzal vigasztalgatta ma-
gát némiképpen, hogy Bismarcknak sem bo-
csátotta meg soha a német nemesség, hogy 
csak 1870 után lett herceg; de megmaka-
csolta magát szándékában, hiszen „ez félig-
meddig az ország érdeke volt, nem az övé" 
(mert Alamanni szenátor mindig Alamanni 
szenátor marad, akár márchese, akár nem), 
úgyhogy miután két évig a kisujját sem 
mozgatta meg, most, egy hónappal ezelőtt 
megint rohamra indult s ezúttal egészen ho-



mályba burkolódzott, titokban dolgozott és 
senki más nem tudott róla, csak a felesége, 
a fia, meg Accolti; és remélte, hogy most cél-
hoz ér, mert a miniszterelnök megígérte, 
hogy a napokban beszél róla a Királlyal. 

Mikor Accolti elmesélte azt, amit Marietta 
letartóztatásáról megtudott, Alamanni el-
komorult, mert attól tartott, hogy Accolti a 
megszokott bolondságaival másvalakinek is 
elcsavarta a fejét és Olivierót jóhiszeműleg 
belekeverte valami olyan bonyodalmas ügybe, 
amelyben legalább is úgy fog szerepelni a fia, 
mint valami tökfilkó. Hogy Marietta, Accolti, 
Oliviero s az egész ügy körül esetleg nagy 
hűhó támad, amely árthat a fiának s azonfelül 
újból megingathatja a kormányt abban a jó 
szándékában, hogy teljesítse ezt az utolsó, sőt 
legeslegutolsó kívánságát, arra eleinte nem is 
gondolt, akár azért, mert atyai szeretete erő-
sebb volt, mint önmagáért való aggódása, akár 
azért, mert büszkeségével és határozottságá-
val ellenkezett, hogy olyasmire gondoljon, 
mintha veszedelemben forogna. Ez a gondo-
lat csak az éjjel s a rákövetkező reggelen tá-
madt föl benne; figyelmesen megvizsgálta, de 
nem nyugtalankodott miatta, mert valószínűt-
len föltevésnek érezte; tehát inkább a fia, mint 
a maga kedvéért tájékozódni akart az ügy 
állása felől- s ezért szerdán reggel elszánta ma-
gát, hogy fölmegy a Commendatorehez, — 
holott rendszerint otthon szokta elvárni azo-
kat, akiknek szükségük volt rá —, a Palazzo 
Braschinak abba a kis szobájába, amelyben 
rejtőzködött s ahol csak azok láthatták, akik 
szerencséjükre vagy szerencsétlenségükre 
kénytelenek voltak megismerkedni a Hatalom 
rejtelmeivel. A Történelem szívesen elmon-



daná a, nyájas olvasóknak, hogy ki volt ő és 
mit csinált ott fönt, a roppant palazzo ódon 
födele alatt és hogy — ámbár az államhivatal-
nokok rangsorában csak úgy szerepelt, mint a 
Kapitánynak, nem pedig valami magasabb 
méltóságnak az embere — miért tárultak ki 
előtte mégis a napnak bármely órájában a 
Miniszterelnök ajtajai, mihelyt jelentkezett, 
miért hajlongtak előtte az ajtónállók a fo-
lyosókon és az előszobákban, mint valami mi-
niszter előtt? De vannak egyéb titkok is és a 
Történelem, amely ismeri a, tapintatosság kö-
telezettségét, kissé zavarban van, amikor nyil-
tan kellene beszélnie: tehát a középutat vá-
lasztja és „Commendatore"-nak fogja nevezni 
őt, amint az Alamanni-házban nevezték, és 
nem árulja el polgári állását; csupán annak 
elmondására szorítkozik, hogy igenis, a Rend-
őrségnek volt egyik szerény eszköze, de egy-
úttal láthatatlan jobbkeze volt egy olyan tit-
kos, Hatalomnak, hogy még ő maga sem tudott 
a létezéséről, holott a jobbkeze volt; és senki 
sem tudott a létezéséről, mert mindenki 
halottnak hitte már és azért hitte mindenki 
halottnak, mert a Forradalom tele-
kiabálta a világot, már egy századdal az-
előtt, hogy megfojtotta és eltemette. Pedig 
csak az álarcot, a tőrt, a mérget, a hóhérbár-
dot vette el tőle és csupán két fegyvert ha-
gyott meg neki: a tollat és a szót, amelyek ha 
nem is ártalmatlanok, legalább vértelenek; 
hétköznapi ruhába öltöztette, hogy senki se 
ismerjen rá; elfeledtette vele a múltját, mert 
megitatta a történelmi hazugságok ötször pá-
rolt főzetével, úgyhogy maga sem tudta már, 
hogy kicsoda; aztán pedig megint a szolgála-
tába fogadta... „Micsoda talány!" — kiált 



fel majd a türelmes olvasó. De a Történelem 
nem mer nyíltabban beszélni ; ezen a forró ta-
lajon futva halad át és elmeséli, hogy a titkos 
Hatalmasságnak ez a láthatatlan szolgája né-
hány hónap óta nagy dologban volt, mióta a 
Legfelsőbb Hatalmak komolyan foglalkoztak 
azzal a gondolattal, hogy a felséges nép dön-
tése alá bocsátják azt a súlyos nézeteltérést, 
amely a Kormány és az Ellenzék között ki-
tört. Abban mindenki megegyezik, hogy a nép 
szuverén és parancsol. Már nem olyan idő 
járja, amikor az Állam magánbirtok volt, 
amellyel aj Király kegyencei és kegyencnői 
rendelkeztek. Csakhogy a népnek is, mint min-
den uralkodónak, hályog van a szemén, és se-
gítségre szorul, hogy tisztán lásson; a népben 
is van önzés és szereti abban a csalódásban 
ringatni magát, hogy akkor is parancsol, ami-
kor engedelmeskedik; tehát meg kell operálni 
a hályogját, úgy hogy ne vegye észre. A Com-
mendatore már két hónapja ezen a kényes 
műtéten dolgozott láthatatlanul és tanácsko-
zást folytatott minden derék polgárral, akinek 
megvolt az a szerencséje, hogy izmos hazafi-
ságát dús vagyonnal tudta párosítani, mint 
ahogy a gondos gazda párosítja a szőlőt a szil-
fával; tanácskozott tehát Alamannival is; 
minthogy pedig ő mindig készen állott, ha jó 
példát kellett adni, minden rendelkezésre álló 
befolyását rendelkezésére bocsátotta a Kor-
mánynak, kiutalt százezer lírát a Commenda-
torenak a választásokra és kötelezte magát, 
hogy szubvencionál néhány újságot. És csak 
annyi ellenszolgáltatást kért, hogy a kormány 
újra vegye elő nemességének az ügyét; a Com-
mendatore pedig készségesen fölajánlotta köz-
vetítését közte és a. Miniszterelnök között, 



akihez akkor mehetett, amikor akart. Tehát 
úgyszólván barátokká váltak; és ezért-sietett 
hozzá Alamanni, hogy tájékozódjék a bűnügy 
újabb fordulatáról; tudta, hogy nem fog nemet 
mondani, miután ő már két hónapja annyi-
szor igent mondott neki. 

Nem mondta meg a Commendatorenak, 
hogy tudja, milyen célra szánta Marietta a 
nála talált pénzt, hiszen ezt a pénzt Oliviero 
adta. Érdeklődését azzal magyarázta meg, 
hogy donna Edvige szüntelenül aggódik Su-
sanna sorsa miatt és szeretné tudni, miért tar-
tóztatták le a szobalányát. A Commendatore 
beszélt a Rendőrfőnökkel; és minthogy birto-
kában volt a varázskulcs, amely minden ajtót 
megnyit, néhány óra alatt minden adatot 
összeszedett és egy újabb beszélgetés során, 
egy órával ezelőtt, mindent közölt Alamanni-
val. A szenátor hazasietett; éktelenül dühös 
volt, mert hiszen a Commendatore hűséges 
szócsöve volt a Rendőrkapitánynak, aki meg 
volt győződve, hogy Marietta letartóztatásá-
val jó fogást csinált; továbbá mert Alamanni 
biztos volt felőle, hogy nem a Rendőrség, 
hanem Accolti gróf tévedett, végül pedig 
azért, mert Marietta hazug vallomása a pénz 
felől most már gyanút keltett benne; meg volt 
győződve, hogy Marietta, talán „ostoba túl-
buzgóságból" megcsalta Accoltit és butaságot 
követett el; hogy ez a butaság, ha kiderül, hogy 
Oliviero adta a pénzt, egyformán ártani fog a 
fiának is, meg annak a bizonyos ügynek is, 
amelyet annyira a szivén viselt. Az a föltevés, 
amelyet mindeddig valószínűtlennek tartott, 
most kezdett valószínűvé alakulni. És azonnal 
figyelmeztette a fiát az elkövetett hibára és 
arra a kellemetlenségre, amit ez a hiba szerez-



het neki; de mivel a fiú meg az anyja, úgy 
látszik, nem nyugtalankodott, sőt azt sem is-
merte el, hogy hiba történt s hogy veszedelem 
közeledik, rátért azokra a bajokra, amelyek 
őt érhetik és szinte zokon vette, hogy azok nem 
is gondoltak erre, még ha magukat egyáltalán 
nem is féltették. De a feleségét egyáltalán nein 
hatotta meg ez a szemrehányás; a fia azonban, 
bár egy pillanatig hallgatott, azután tilta-
kozott: 

— És mégis csak lehetetlenség. Még ha 
Mariettában fel is támadt volna az az „ostoba 
túlbuzgóság", amit te emlegetsz, akkor sem 
cselekedett volna a maga feje szerint. Beszélt 
volna a dologról Accoltival. 

— Hogyan állíthatod ezt, ha alig ismered 
a lányt? 

— Én alig ismerem, de Accolti jól ismeri. 
Csakhogy... — elhallgatott egy pillanatra, 
mert magát is meglepte a gondolata. — Egy 
ötletem támadt. Hátha ez a fondorlat nem az 
ügyvédtől, hanem Cavalierinétől származik? 
Ide hallgass!1 — folytatta határozottan, mert 
az apja tamáskodón, türelmetlenül legyintett. 
— Cavalieriné azt mondja, hogy a konyhában 
találta Mariettának a kompromittáló levelét. 
Hát komolyan mondja ezt vagy azt hiszi, 
hogy a színházban vagyunk? Elhiszed, hogy 
a kompromittáló leveleket csakugyan elvesz-
tik az emberek, éppen akkor, amikor a vád-
nak szüksége van rá, hogy negtalálja azokat? 
Azt mondtad, hogy Malaguzzi tud bizonyos 
gyanús nyilatkozatokról, amiket a vőlegény 
tett a cselédség előtt. De ki más jelenthette 
be azt, hogy mit beszélnek a Cavalieri-ház-
ban, mint maga az úrnő? Ezek a házi bizal-
mas beszélgetések, ez a kellő pillanatban 



talált levél, ez a vád, amelyet váratlanul ki-
bökkent a vőlegény, aki különben Cavalie-
riné alkalmazottja . . . 

— Mesebeszéd, mesebeszéd — vágott a 
szavába határozottan az apja. — Hogy Cava-
lieriné mit tett vagy esetleg mit nem tett, az 
mind merő föltevés; viszont tény, hogy te ad-
tad a pénzt; olyan tény, amely ha kitudódik, 
kellemetlenséget szerezhet neked is, nekem is. 
Leplezni kellene s el kellene fojtani ezt az 
egész ügyet; és meglesz rá a mód, ha te és 
Accolti okosan viselkedtek, nem követtek el 
meggondolatlanságot és befogjátok a száto-
kat. Menj el Accolti grófhoz, közöld vele a 
történteket, mondd meg neki is, hogy meg se 
mukkanjon, magad pedig tégy lakatot a 
szádra. A napokban mindenféle pletykákat 
fogsz majd hallani Mariettáról, meg arról a 
bizonyos titokzatos adományozóról. Nem baj: 
te légy süketnéma, még akkor is, ha azt mond-
ják, hogy meggyilkolta az apját meg az any-
ját. Megértettük egymást! És tanulj a lecké-
ből! Ez a vége, ha valaki felcsap holmi Fiók-
Gondviselésnek. Jegyezd meg jól, édes fiam: 
magunk közt szólván már nem való a mi 
korunkba ajándékokat adni egyes emberek-
nek, puszta jóságból és nagylelkűségből; az 
ilyesmit már senki sem érti és éppen ezért 
gyanút kelt, mint minden megmagyarázhatat-
lan dolog. Mi kidobhatjuk a pénzünket a 
játékbarlangokban, tivornyákon, cifralányok 
között. De könyörületből odaajándékozni, 
nem.. . 

— Hát akkor nem jobb szegénynek lenni! 
— kérdezte mosolyogva donna Edvige. 

— Csakhogy mi gazdagok vagyunk; s ha 
ez szerencsétlenség, megadással és okosan 



kell viselnünk — felelte gúnyosan Alamanni 
és megrántotta a vállát. Aztán hozzátette: — 
De későre jár; jobb lesz, ha indulunk átöl-
tözni. Oliviero: mégegyszer mondom: egy 
szót se! 

Ezen az estén az Alamanni-család ünnepi 
lakomára vendégül látta a török nagykövetet. 
Mind a hárman fölkeltek; de mikor már áll-
tak, mielőtt elváltak volna, donna Edvige, 
aki szivén viselte a dolgot s attól tartott, hogy 
a férje nem beszélt egészen világosan, nehogy 
valami kellemetlen hírt kelljen mondania a 
barátnőjének: még egyszer megkérdezte, váj-
jon nem gondolja-e, hogy Mária grófnő mégis 
csak elintézhetné valahogy a dolgát a bank-
kal? Alamanni egy pillanatig ránézett, aztán 
félig gúnyosan, félig bosszúsan felelte: 

— Elintézhetné, elintézhetné... Még pedig 
könnyen... Csak egy levélkét kellene írnia, 
hogy szíveskedjék fölkeresni a lakásán. De 
magától értetődik, hogy a szerződést nem a 
szalonjában, hanem a hálószobájában kellene 
aláírnia. 

— Még mit nem! — kiáltott föl Oliviero, 
aki alig tudta visszafojtani kacagását, mert 
mikor erre a szörnyű szeretkezésre gondolt, 
a csinos és fiatal férfi jókedve fölébe kereke-
dett benne az úriember fölháborodásának. — 
Ez a viziló szeretne... De hát megbolondult... 

Donna Edvige nem szólt semmit, csak úgy 
érezte, hogy elszorul a szíve, az arca pedig 
elkomorult. A férje odafordult hozzá és meg-
szólalt: 

— Hogy mért nem támogattam az ügyet 
ennél az urnái? Azért, mert ismerem ezt a 
gyöngéjét. Ő szívesen rendezgeti az istenfélő 
ősi családok ügyeit; de ha valamelyik ügy-



ben előfordul egy csinos fiatal nő, annak bi-
zony meg kell fizetnie a hűbéradót és le kell 
rónia a jobbágyi tizedet... 

— Én azonban úgy veszem észre, liogy 
furcsa módot választott a szándékai közlésére 
— szólt közbe Olivicro mosolyogva, a szak-
értő büszkeségével. — A nőket nem úgy szo-
kás meghódítani, hogy az ember kijelenti, 
hogy ő az erényes József. 

— Észrevette — felelte rá az apja —, hogy 
itt semmit sem érhet el s megbosszulta magát. 
Nemcsak hogy nem fogja megadni a köl-
csönt, hanem meg is akarta alázni az asz-
szonykát és a szemébe vágta, hogy el akarta 
őt csábítani, ő azonban visszautasította. És 
biztosra vehetitek, hogy ezt fűnek-fának el 
fogja mesélni. Talán abban is reménykedik, 
hogy e beszélgetés után vagy észbekap az 
asszony, vagy valaki megmagyarázza neki, 
hogy ezeknek a szavaknak éppen ellenkező 
az értelmük és hogy kényszerűségből majd 
csak rászánja magát. 

— Szerencsére Mária nem értett meg sem-
mit, még azt a szándékát sem, hogy meg 
akarta alázni; az egészet a humoros oldalá-
ról vette — mondta rá donna Edvige nagyon 
komolyan. — De ez az úr hitvány gazember. 

— Hát annyi bizonyos, hogy nem ártatlan 
bárányka. De . . . de . . . — Alamanni hallga-
tott egy pillanatig, aztán tréfálkozva foly-
tatta: — Talán az a híres meisseni porcellán-
gyűjtemény, amiből a grófnő mostanában él, 
nem az egyik lengyel király ajándéka vala-
melyik ősének, aki a kedvese volt? Ez is 
egyik módja a vagyon szerzésének és meg-
tartásának és attól tartok, hogy nem sok asz-
szony irtózik tőle. De hát ezek olyan csúf dol-



gok, amiket te, Edvige, sem megérteni, sem 
feltételezni nem tudsz; ne is gondolj többet 
rá; beszéljünk másról; menjünk átöltözni. 

Mindegyik a szobájába sietett, hogy az órá-
hoz és a társasághoz illő módon rendbe hozza 
magát. De Oliviero ezen az estén oly szóra-
kozott volt, hogy a szomszédja, egy angyali 
szépség, aki akkoriban érkezett Rómába s 
ezúttal először volt az Alamanniak vendége, 
a vacsora után bosszúsan kérdezte, hogy váj-
jon Oliviero nem álruhás kispap-e? Most 
először követte el a Szépség ellen a közöm-
bösség halálos búnét; de épp ezen az estén 
nem tudott szabadulni a gondolata apjának 
szavaitól és okoskodásaitól, még azért sem, 
hogy holmi erotikus szalon-párbajra kiálljon; 
mindig visszatért erre a gondolatra. Ámbár 
erejétől telhetőleg visszaverte apja érveit és 
igyekezett meggyőzni magát az ellenkezőről 
és dühöngött önmagára és kétségeire, mégis 
szüntelenül Marietta titokzatos levelére kellett 
gondolnia, amelyet donna Emilia megtalált, 
meg a vőlegénye furcsa bizalmaskodásaira, 
meg arra a megmagyarázhatatlan hazugságra 
a félretett pénzről, meg apja gyanújára, hogy 
az a vendéglő nincs is a világon: és nem 
nyugtatták meg nagy üggyel-bajjal össze-
hordott bizonyítékai sem, amelyekkel azzal 
vádolta donna Emiliát, hogy ő eszelte ki ezt 
a gyalázatos cselszövést; ingadozott, nyugta-
lankodott, ő is kétségbeeetten hívta a Logiká-
ját, hogy segítsen rajta, a szillogizmusaival, 
a dilemmáival, a lánckövetkeztetéseivel és 
mesterségének egyéb fegyvereivel. Ezekbe a 
gyötrő gondolataiba bizonyos bosszankodás is 
vegyült, amiatt, hogy, mint az apja bejelen-
tette, veszedelemben forog a megígért nemes-



ség; egyrészt szégyellte volna magát plebejus 
meztelensége miatt, ha éjjel-nappal szüntele-
nül a megelevenedett Gotha kellős közepében 
kellett volna járnia-kelnie, másrészt azzal ke-
csegtette magát, hogy a nemesség nagyobbá, 
ragyogóbbá, szebbé magasztosítja majd Elena 
szemében, végül pedig szívesen látta volna, 
micsoda képet vág Spinelli, ha megtudja, 
hogy most már rangban is egyenlők. Tehát 
alig várta a véghetetlen lakoma végét, hogy 
siethessen Accoltihoz, mindent elmondhasson 
neki, megtárgyalhassák a dolgot és meggyő-
zesse magát, ha már önmagát nem sikerült 
meggyőznie; szóval, hogy könnyítsen a lel-
kén és erőt merítsen, ami ebben a pillanatban 
fontosabb volt számára, mint lándzsát törni 
valamelyik forró és kacér nővel, akik bőven 
hemzsegnek az előkelő társaságban. 

Végre Isten segedelmével donna Edvige 
körüljártatta szemét asztaltársain s amikor 
látta, hogy mind elkészültek, fölkelt: majd-
nem tíz óra volt már; Oliviero észrevétlenül 
eltűnt az estélyről néhány perccel később és 
Accoltihoz sietett, aki a Via Cavouron lakott, 
három padlásszobában; ebben az időtájban 
bizonyosan otthon volt, mert este sohasem 
szokott elmenni hazulról és rendszerint éjfélig 
dolgozott. Oliviero számított erre a szokására, 
de csalatkozott, mivel Accolti ezen az estén 
elment hazulról, mégpedig — mint a vén cse-
léd mesélte — csak az imént és kiment az állo-
másra egy úr elébe és nem is tudja, mikor 
fog hazajönni. „Éppen ma este!" — gondolta 
magában Oliviero a széles, de magányos és 
sötét uccán és dühös volt az ismeretlen utasra, 
aki elrabolta tőle a barátját éppen akkor, 
amikor szüksége volt rá; nem akart vissza-



menni az estélyre, nem akart lefeküdni ilyen 
korán, ilyen gonddal a fejében; nem tudta, 
mihez fogjon; egyedül érezte magát a világon, 
minthogy nem volt mellette az egyetlen em-
ber, akivel közölhette volna aggodalmait; 
mint valami örök sötétség, elcsüggesztette az 
a tizenkét óra, amit el kellett töltenie addig, 
míg Accoltival találkozhatik, csupán az ön-
maga társaságában, lassan-unalmasan, gyötrő 
gondolatok súlyos terhével a fejében. És íme, 
ebben a végtelen sötétségben egyszerre csak 
felvillant valami fény, amely három hatal-
mas lámpából áradt, hosszú zöldposztós asz-
tal fölött. Oliviero is kártyázott, mégpedig 
ügyetlenül — mondta Spinelli ; mert most 
már a játékban sem értették meg egymást. 
Spinelli kevéssel kezdte és a nyereségből 
folytatta a játékot s csak akkor emelte föl a 
tétet, ha nyert; Oliviero mindig a legmaga-
sabb tétet kockáztatta; Spinelli, ha nem ked-
vezett neki a szerencse, nem makacskodott, 
otthagyta a szeszélyeivel együtt és más, kel-
lemesebb napra adott neki találkozót; ha 
nyert valami kis összeget, mindig akadt va-
lami oka — valami elfoglaltság, egy barátja 
éppen most érkezik meg, a barátnője várja, a 
feje fáj —, hogy megmentse a zsákmányát; 
mérgesen dörmögte: „Éppen ma kell men-
nem, mikor ilyen jó napom van!" — és távo-
zott; Oliviero akár nyert, akár veszített, min-
dig belemerült a játékba, életre-halálra ki-
hívta a szerencsét, néha még az ingét is el-
szedte, sokkal gyakrabban pedig ő maga ke-
rült ki meztelenül a merész vállalkozásból; 
de ha egyszer-egyszer botrányosan sokat 
nyert, ami időnkint nagyjából kiegyenlítette 
botrányos veszteségeit, akkor elfogta az aján-



dékozás láza és őrülete., Ilyenkor a megszo-
kott nagyúri pénzpoesékolása, amit az apja 
amúgy is gyanús szemmel nézett, szinte tébo-
lyodottan kereste mindenfelé az alkalmat; és 
boldog lehetett, aki ilyenkor az útjába akadt! 
Ezt. a vidám vakmerőségét egyesek úgy cso-
dálták, mint valami bátorságot és fejedelmi 
fényűzést, mások becsmérelték, mint holmi 
kérkedést és őrültséget; ez utóbbiak között 
legjobban fenekedett ellene Spinelli. De az 
igazság valószínűleg középütt volt; Oliviero 
azért túlzott a játékban, mert a játék magá-
ban és csak Önmagáért úntatta. A hazárdjáték 
nem egyéb, mint kicsi, hústalan csontváza 
annak a nagy játéknak, amelynek neve élet; 
az élet pedig, mint a Sorsnak a hintája, nem 
egyéb, mint mindig bizonytalan, változékony 
és előreláthatatlan, fejünk fölött lebegő alter-
natívája annak az édes igennek és annak a 
kegyetlen nemnek, amivel a Végzet felel min-
den reményeinkre, vágyainkra és sóvárgá-
sainkra; de mégis csak az élet és az ő hintája, 
dobozba, korongba vagy egy csomó kártyába 
zárva, leegyszerűsítve néhány gépies kombi-
nációra, amelyek egészben vagy részben a 
véletlentől függnek, amelyek maguktól ismét-
lődnek, napjában tízszer vagy húszszor, a 
képzelet s az akarat igazán csekély megfeszí-
tése árán. Ezért tetszik a játék annyira és 
annyi embernek. Oliviero sokkal fiatalabb, 
sokkal tüzesebb, sokkal elevenebb volt, hogy-
sem komolyan kedvét lelte volna az életnek 
ebben a hitvány csontvázában és szimbolikus 
örömeiben; többre tartotta az életnél a húst, 
a velőt, a nedvét, az élvezetek közül pedig 
azokat, amelyek tartalmasak és igaziak; de 
játszott, mert hozzátartozott az előkelőséghez 



és mert többi barátai is mind játszottak, és 
közben a játékban is fölfedezett valami tar 
talmas és igazi élvezetet, mert a zöld asztalnál 
csekély kockázattal kielégíthette nagyúri es 
tékozló szenvedélyeit: hiszen a nyereség 
ugyan az övé lett, hanem amit elvesztett, az 
apjáé volt. 

De ma este, ebben a hideg, fekete, szomorú 
magányosságban úgy érezte, hogy még a já-
ték, az ösztövér játék is szórakozás, más em-
beri lények társasága, időtöltés, a fájdalmas 
gondolatok feledése, fény, élet, melegség. Ko-
csiba szállt, hazavitette magát, lopva fölment 
a szobájába, pénzt vett magához, elment az 
egyik klubba, ahol éjjelente összegyülekeztek 
a játékra a főváros gazdag és előkelő emberei; 
és csak reggel háromkor távozott, mikor a 
szigorú házszabály véget vetett a Szerencse 
viaskodásainak. 

— Ki jön velem egy pohár pezsgőre? El-
mehetnénk a . . . 

És megnevezte a mulatós emberek akkori-
ban divatos egyik éjjeli találkozóhelyét, mi-
közben megkopasztott cimboráinak irigykedő 
szemei előtt összeszedte és nagy csomókba ren-
dezgette az előtte heverő bankjegyeket. Ezen 
az éjszakán Oliviero, valami vad elragadtatás 
révületében, egy óra alatt szétrobbantotta a 
bankot, aztán a Szerencse gyűlölködő és dü-
hös támadásai közben három órán át maga 
adott bankot és tétovázás nélkül megkísérelte 
a legvalószínűtlenebb eshetőségeket ás; már 
kétszer odáig jutott, hogy kénytelen volt be-
csületszóra játszani, harmadszorra halomban 
tornyosultak előtte a bankjegyek. Ormok és 
szakadékok: szinte történelmi éjszaka volt ez! 
És mikor távozott, eszébe se jutott Marietta, 
Ferrero: A két igazság 17 



elfeledte a pert, elfeledte a maga gyötrelmeit, 
és kezdett fejébe szállani az ajándékozás láza. 
Három szép hölgy, a hivatásos szerelem há-
rom papnője, ujjongó sikoltással sietett a ka-
bátjáért s nyomukba szegődött, lassabban és 
nyugodtabban néhány alkalmi jóbarát; mi-
közben Oliviero parancsot adott az egyik inas-
nak, hogy hozasson kocsikat, átment az egyik 
szomszédos termen és odalépett Spinelli mar-
chesehez és Orciolani grófhoz, akik az egyik 
pamlagon beszélgettek, hogy őket is meg-
hívja. Orciolani gróf egyike volt „Róma Hét 
Királyá"-nak és Spinellivel együtt ezen az 
estén ő is veszített. 

— Nem megyek — felelte szárazon Spi-
nelli, aztán odafordult Orciolanihoz: — Ma-
radj itt, beszélni akarok veled. Talán izgat az 
a birkakereskedő-lebuj ? 

Oliviero elmosolyodott, gonoszul élvezte ezt 
az arcátlanságot, amelyet a balszerencsének 
tulajdonított; megindult az urak és hölgyek 
felé, akik felöltözve visszajöttek, össze-vissza 
kiáltozva és türelmetlenül; velük beszélgetett, 
míg a kocsik megérkeztek s végül eltávozott a 
zajos társasággal. 

— Mit akartál mondani? — kérdezte Or-
ciolani. 

Spinelli intett a többi uraknak is, akik még 
a teremben voltak, talán tízen és a pamlagon 
üldögéltek vagy álltak. 

— Láttátok ezt az urat — kezdte lehalkított 
hangon —, aki úgy ment ki innen, mint valami 
diadalmas hadvezér, mert egy kis pénzt össze-
nyert; pedig hát rosszul játszott! Nos tehát: 
bejelentem nektek, hogy pár nap múlva bör-
tönbe kerül. Igen, igen! Akarjátok tudni, ki-
csoda Susannának a titokzatos szeretője, akit 



az Igazságszolgáltatás hiába keresi 0 az. 
Akarjátok tudni, kinek az ötlete volt Cavalieri 
megmérgezése és ki szerezte a mérget 1 ő. Vár-
jatok csak néhány napig: majd meglátjátok. 
Az Igazságszolgáltatásnak a kezébe került 
egyik roppantul kompromittáló levele. Mon-
dom nektek, mert tudom, mit beszélek: rop-
pant komp-ro-mit-tá-ló ! 

Marietta után, az ügyvéd után, donna Emi-
lia után tehát Olivieróra került a sor: a Lo-
gika rábökött az ujjával, rá, aki sarkonfordult 
és elment egy éjjeli dorbézolásra, és őt jelölte 
meg, mint értelmi szerzőjét egy bűnnek, amit 
senki sem követett el. De a Logika olyan szol-
gálatkész az emberek mindennemű Vélemé-
nyei és Szenvedélyei iránt! Mindössze két le-
vél (mert abban a borítékban, amelyet Mar-
tina állítólag a konyhában talált szombat este 
s amelyet átadott donna Emiliának, két levél 
volt) elegendő volt, hogy megszülessen annyi 
különböző igazság, annyi gyenge emberi lé-
lekben, amelyeknek mindegyike kész bele-
szeretni a tulajdon véleményébe s imádni azt, 
mint az egyetlen igazságot, gyűlöletből vagy 
szeretetből. A két levél közül az egyik az volt, 
amelyet Marietta írt Gaetanónak s amelyet a 
felügyelő a Rendőrségen megmutatott a jegye-
seknek. „Kedves Gaetano. Olvasd el ezt a le-
velet. Megkaptam a pénzt. Ha jó leszel és va-
sárnap eljösz a rendes időben a rendes helyre, 
átadom neked." A másik az a levél volt, amely-
lyel Oliviero elküldte a pénzt Mariettának s 
amely így hangzott: „Kedves Marietta kis-
asszony, itt küldöm a 4000 lírát, amire szük-
sége van. Kérem, fogadja el ajándékul. Maga 
sokkal többet érdemelne azért, amit tett. örü-
lök a terveinek; remélem, hogy sikerülnek; és 



ha a sikerhez még ezenkívül pénzre volna 
szüksége, rendelkezzék velem. Addig is, míg 
asszonya kiszabadul, megteszek mindent, amit 
lehet." Mikor donna Emilia elolvasta ezt a 
levelet, ezt gondolta magában: „Űgy-e, meg-
mondtam!" Logika úrhölgy pedig erre a néma 
és szótalan kiáltásra azonnal odasietett az 
ágyához; de mivel ismerte ennek a kliensének 
a természetét s tudta, hogy nem szereti a szó-
szátyárkodást és az idővesztegetést, egy szem-
pillantás alatt megállapította az igazságot. 
Oliviero küldte ezt a pénzt és írta ezt a levelet 
Mariettának, aki sietett mind a kettőt átadni 
Gaetanónak, aki viszont elárulta a többi cse-
lédeknek, hogy bizonyos ajánlatokkal próbál-
koznak nála, hogy a perben Cavalieri terhére 
valljon. Akkor hát Marietta Oliviero megbízá-
sából cselekedett; tehát Oliviero megveszte-
gette a tanúkat Susanna javára; tehát igaza 
volt neki, mikor Olivierót azzal gyanúsította, 
hogy szeretője és bűntársa a méregkeverő asz-
szonynak. Donna Emilia egy felvillanásban 
látta Olivierót, Mariettát, Gaetanót a börtön-
ben, látta, hogy Susanna ravaszságát végre 
leleplezik, a Vádtanács kénytelen vissza-
vonni határozatát, az ügyvéd kénytelen el-
ismerni az ő éleslátását... Vasárnap reggel, 
miután lemásolta a két levelet — előrelátó 
asszony volt, sohasem feledkezett meg a kellő 
óvatosságiéi — pont nyolc órakor már az 
ügyvédnél volt, magánkívül az örömtől és a 
türelmetlenségtől; és addig erőszakoskodott, 
tiltakozott, kiabált, míg végre kihúzta az ágy-
ból, ilyen hajnali órában, ünnepnapon! És 
bár rögtön azt kérdezte donna Emiliától, hogy 
hogyan szerezte meg ezeket a leveleket, és az-
zal a bizonyos fürkésző bizalmatlansággal né-



zett a szemébe, most az egyszer komolyan 
hallgatta vádoló logikáját és nem mosolygott 
és nem legyintett gúnyosan, amivel rend-
szerint belefojtotta a szuszt a kliensébe! 
Végre, miután ide-odaforgatta, megvizsgálta, 
tanulmányozta, mérlegre vetette a két levél 
minden szavát és miután többször végigsimí-
tott a homlokán a jobbkeze középső és hü-
velykujjával, mintha valami makacskodó 
gondolatot akarna kipréselni belőle, meg-
szólalt: 

— önnek volt igaza, elismerem. Ez már a 
Királyi Ügyészre tartozik. De az elején kell 
kezdeni. Mikor megy el hazulról vasárnapon-
kint rendszerint az ön szakácsa? Háromkor? 
Most kilenc óra: itt az ideje fölállítanunk a 
csapdát, hogy ne vesztegessünk el egy percet 
sem. Engedje meg tehát, hogy elbúcsúzzam 
öntől és csak ennyit mondjak: ezt derekasan 
intézte! De most ajánlom magamat: bújjon el 
otthon, ne találkozzék, ne beszéljen senki em-
ber fiával és bízza rám a dolgot. Nagyságos 
asszonyom, kezdem hinni, hogy útban van a 
csoda, amelyre szükségünk van! 

Donna Emilia oly megelégedetten ment 
haza, hogy ki akart békülni Martinával; el-
mesélte neki, hogy mi történt, elismerte, hogy 
helyesen cselekedett, mikor nem bízott meg 
Gaetanoban, és mégegyszer megdicsérte a 
szemeit, amelyek mindent látnak: még a 
konyhában felejtett leveleket is! Martina 
diadalában is szerénykedett és tisztelettel csak 
annyit mondott, hogy boldog, hogy szolgála-
tára lehetett szeretett asszonyának. 

Az ügyvéd, bár figyelemmel hallgatta vé-
gig ennek a mérges anyósnak a vádoló Logi-
káját, mégis mihelyt kitette a lábát, rögtön 



hozzáfogott egy újabb jogi igazság megszer-
kesztéséhez, a maga vir dolosus Logikájával, 
mert minden áron meg akarta menteni a pert 
és alaposan bosszút akart állni Alamanni 
szenátoron. Képzelete segítségével, amely 
mestere volt a bonyolításnak, néhány perc 
alatt elvégezte ezt a hozzá méltó feladatot; 
és félórával donna Emilia távozása után már 
a Rendőrségen volt és beszélgetett az egyik 
felügyelővel, aki neki köszönhette, hogy pár 
évvel ezelőtt kiszabadult az Igazságszolgál-
tatás karmai közül, holmi választási csalások 
miatt támadt bűnperében. Űgy jelent meg 
előtte, mint aki már igazán nem is tudja, mi-
csoda világban él, oly hihetetlen eset történt 
vele; sűrűn hajtogatta, hogy: „De hallgassa 
csak meg, mi történt velem!" „Barátom, mi-
csoda hajmeresztő dolgok!" „Milyen idők, 
milyen idők!" Aztán bizalmasan közölte vele 
azt a gyanúját, hogy egy idő óta Susanna 
védelme valami cselt készít elő a Cavalieri-
család s az Igazságszolgáltatás becsülete 
ellen; kissé kiszínezve elmondta neki Gaetano 
nyilatkozatait a perről s a neki tett ajánlatok-
ról; átadta neki Mariettának Gaetanóhoz írt 
levelét, amelyet a szakács a konyhában felej-
tett, de nem adta oda Olivierónak Mariettá-
hoz intézett levelét. Minthogy ez a levél a 
Szenátus kék címerével ékeskedő levélpapi-
roson volt írva, útközben meggondolta, hogy 
ez a levél ellankaszthatná a Rendőrség buz-
galmát, amely mindig ügyel, hogy ne köves-
sen el durva tapintatlansagokat s ne akadjon 
dolga például egy képviselő, szenátor vagy 
miniszter fiával, feleségével vagy szeretőjé-
vel. Eldugta tehát ezt a levelet és úgy gon-
dolta, hogy a szobalány levele elegendő lesz 



a vád igazolására és csak az első lökést nehéz 
megadni az Igazságszolgáltatásnak, a többi 
aztán magától megy. 

— Olvassa el ezt a levelet... 
— Melyik levelet? — kérdezte a felügyelő, 

mikor az ügyvéd megmutatta neki Marietta 
céduláját. Kissé meglepődött ezen a furcsa 
bevezetésen. 

— Azt a levelet, amit a kezében tart. Azt 
a levelet, amit a szobalány írt — felelte köny-
nyedén az ügyvéd. 

— Kissé furcsa stílus — jegyezte meg a 
felügyelő meglepetten. — Igaz, hogy szoba-
lány írta.. . 

Szóval az ügyvéd panaszt tett Marietta 
ellen, hogy hamis tanúzásra bujtogat asz-
szonya érdekében, a boldogult férje rovására; 
vagyis megpróbálkozott egy olyan sakk-
húzással, amelyet a nagy ügyvéd-stratégák 
ajánlanak veszedelmes harcok esetén: meg-
menteni az első pert úgy, hogy egy másodikat 
indítanak, amely összefügg az elsővel, hogy 
feltüzelje újra a közönség gyűlöletét Susanna 
ellen s ekként kényszerítse a Vádtanácsot, 
hogy mégis csak utalja az ügyet az Esküdt-
szék elé. A felügyelő részben hálából, rész-
ben a mestersége iránti buzgóságból és szere-
tetből hajlott a kérésére és bevezette az ügy-
védet a Főkapitányhoz; a Főkapitány is kö-
télnek állt és hosszas megbeszélés után meg-
bízta a felügyelőt, hogy figyeltesse meg a 
jegyespárt, hozassa be őket a Rendőrségre és 
hallgassa ki. Ekkor nyomban jelentkezett 
egy új Logika, annak az éleseszű hivatalnok-
nak a Logikája, akit a „fontos művelettel" 
megbíztak s ez már a kincstári Logika volt, 
a Főkapitányság minden osztályának szolgá-



lati Logikája. A felügyelő egybefoglalta Gae-
tanónak a többi szolgák előtt tett homályos 
nyilatkozatait, Marietta furcsa levelét, a ti-
tokzatos pénzt, a rejtelmes találkozást és 
mindezekből a kétségekből és bizonytalansá-
gokból azt a ragyogó bizonyosságot sajtolta 
ki, hogy Marietta, mint az ügyvéd állította, 
csakugyan megpróbált a védelem javára be-
folyásolni egy tanút; elhatározta tehát, hogy 
két szilárd ponton fogja meg a dolgot: a ti-
tokzatos pénznél, amely Mariettánál volt és 
Gaetanónak a cselédség előtt tett bizalmas 
közléseinél; továbbá, hogy Mariettát megszo-
rongatja, hogy igazolja ennek a pénznek az 
eredetét, Gaetanót pedig emlékezteti a bizal-
mas közléseire, tartalékul pedig, nagy ágyú-
nak meghagyja Marietta levelét; végül, hogy 
mind a kettőt zavarba hozza, Mariettát meg-
félemlítéssel, Gaetanót pedig hízelkedéssel 
(mert Gaetanóban rögtön megszimatolta a 
cinkost, aki mindent elárul, hogy mentse a 
bőrét), míg az egyiknek vagy a másiknak 
meg nem oldódik a nyelve. 

Sikerült. Eddig a pontig donna Emilia, az 
ügyvéd és a Főkapitányság Logikája együtt 
és egyetértésben haladt ugyanazon az úton, 
ugyanazon cél felé, ha nem is egy csoport-
ban. Csakhogy ezen a ponton nem csupán 
szembetalálkoztak Accolti és Oliviero Logi-
kájával, akik az ellenkező irányból jöttek s 
az ügyvédet és donna Emiliát rágalmazás-
sal, a Rendőrséget pedig tévedéssel vádolták, 
hanem szét is váltak. Donna Emilia ezúttal 
az ügyvédre hallgatott; betegség ürügye alatt 
egész vasárnap otthon maradt; tehát az úrnő 
és a cseléd reggeltől estig gyönyörködhettek 
egymásban és dédelgethették egymást, ameny-



nyit csak kedvük tartotta, miközben lesték 
azt az örvendetes meglepetést, amely a je-
gyespárra várt. 

— Remélem, hogy holnap mind a ketten 
rácson át nézik a napot — hajtogatta egyre 
donna Emilia. 

— És hogy jó darabig így fogják nézni — 
toldotta meg Martina; s mivel alkalomadtán 
sohasem mulasztotta el az emlékek fölei eve-
nítését, hozzátette azt a kis kellemetlenséget 
is, ami Gaetanót néhány évvel ezelőtt érte: 
— A fiatalurat ugyan aligha fogja felizgatni, 
hiszen ült már börtönben. 

De estefelé donna Emilia elkezdte gyötörni 
azt a kis kaucsuk orákulumot, amely-
nek a modern ember türelmetlensége soha-
sem hagy nyugtot, hogy megtudja, vájjon 
vannak-e az ügyvédnek már értesülései? És 
hat és hét közt éppen akkor rohant rá meg-
kérdezni az orákulumot, mikor Gaetano 
hazatért, ámbár kissé nagyon is későn és sö-
tét arccal, mint a vihar... De az orá-
kulum ma este még a szokottnál is butább 
és lustább volt; sürgette egyszer, kétszer, há-
romszor, de az mindig csak azt felelte, hogy 
még nem tud semmit, még korán van, legyen 
türelemmel donna Emilia, s jöjjön holnap az 
ügyvéd irodájába; és nyolc óra után, mikor 
végre megtudhatta volna, egyszerre megnémult 
és elhallgatott a készülék. Végre donna Emilia 
bosszút állt s elkezdte átkozni a kis fadobozt: 
„Nincs a világon még egy város, amelyben 
gyalázatosabb volna a telefon, mint Rómá-
ban. Mihelyt találkozom a miniszterrel, meg-
mondom neki a magamét!" így kiabált, mi-
közben faképnél hagyta a készüléket. De 
egész este hiába törte magát Martinával 



együtt, hogy kitalálja, mi történt. Vájjon 
letartóztatták Mariettát, vagy nein? És ha 
letartóztatták, miért van Gaetano szabadlá-
bon? Martina kétszer-háromszor megpróbált 
szóba elegyedni Gaetanóval, de Gaetano be-
húzta magát, mint a sündisznó. „Messziről 
lerí az arcáról, hogy reszket a dutyitól" — 
mondta gonoszul. „Alig várom a holnapi 
napot. Legalább megtudunk valamit az 
ügyeinkről az újságokból" — zárta be donna 
Emilia a beszélgetést. És lefeküdt, elaludt, 
felriadt, megint elaludt; azt álmodta, hogy 
Oliviero megjelent az Esküdtszék előtt, fele-
ségül vette Susannát, Marietta pedig kisza-
badult a börtönből. 

Donna Emilia hétfőn reggel, mihelyt fel-
ébredt, sietett megkérdezni a terek és uccák 
Klióját, aki mindennap elmeséli a járókelők-
nek az emberi nem történetét. De Ivlio nem 
tudott semmit bizonyos Marietta Sorbiról, 
akit az előző napon letartóztattak. „Ézek az 
újságok! Igazán nem valók egyébre, mint 
hogy zöldséget csomagoljon beléjük az em-
ber!" — kiabált donna Emilia és rohant 
megkérdezni a rendes beszédes oráku-
lumát, de hiába; így hát kénytelen volt 
egészen öt óráig türtőztetni magát: őrjítő 
megpróbáltatás! De mikor végre bejutott az 
ügyvédhez és megtudta, hogy nem csupán 
Gaetano, hanem Oliviero is szabad, mint a 
madár, sőt ezt még csak föl sem jelentette, 
kis híja, hogy szörnyet nem halt. Hiába 
igyekezett megmagyarázni neki az ügyvéd, 
hogy mivel egy szenátornak — s még hozzá 
milyen szenátornak! *— a fia van benne a 
dologban, nagyon óvatosan kell eljárni és 
az Igazságszolgáltatást szép lassacskán kell 



idáig vinni, hogy vádat emeljen ellene, szinte 
hogy maga se vegye észre s akkor kell meg-
mutatni neki a zsákmányt, mikor már nem 
hátrálhat meg. Falrahányt borsó volt min-
den. Kirobbant a rettentő veszekedés: az 
ügyvéd kereken megmondta donna Emiliá-
nak, hogy vén bolond és a leányainak már 
rég gondnokság alá kellett volna helyeztet-
niük; donna Emilia azzal vágott vissza, hogy 
az ügyvéd hatökör a mesterségéhez és most 
már majd ő maga fogja intézni a perét. Túl-
zott ugyan, de a kiabálása nem volt üres 
szó, mert ha nem is gondolhatott arra, hogy 
az ügyvédtől megvonja a megbízatást, de 
legalább mikor hazatért, levette a lakatot a 
szájáról s megtelefonálta a család benső ba-
rátainak a nagy újságot: Marietta letartóz-
tatását és Oliviero levelét, ezenfölül pedig 
azt is, hogy mivel vádolja az Alamanniakat, 
az apát is, a fiút is, amit eddig titokban tar-
tott az ügyvéd fenyegető parancsára. Úgy 
érezte, hogy megkönnyebbült, hogy megint 
önmagára talált, hogy így merészkedett föl-
lázadni Malaguzzi zsarnoksága ellen; más-
nap tehát folytatta és kiszélesítette közléseit; 
délután szakított az elzárkózással, amelyre 
fia halála óta kárhoztatta magát; elment 
nem is egy, hanem három fogadó-estére is, 
kezében Oliviero levelével és fűnek-fának 
elmesélte Marietta letartóztatását (amit már 
mindenki tudott, mert a reggeli lapok végre 
közölték, hogy mit intézkedett a Rendőrség, 
ha fogcsikorgatva is, mint donna Emilia 
mondotta), de elmondta azt is, hogy Oliviero 
Alamanni adta a pénzt a hamis tanúzásra 
való felbujtásra; mindenkinek megmutatta 
Oliviero levelének a másolatát, bőséges ma-



gyarázatokat fűzött hozzá, rágódott a homá-
lyosabb kifejezéseken, úgy tett, mint aki 
minden szóban! észreveszi és leleplezi a for-
télyosságot és a titkot és felvetette a kér-
dést: vájjon mit tett Marietta, hogy kiérde-
melte ezt az összeget s ennél nagyobbat is, 
miféle titokzatos terveihez kívánt Oliviero 
jó szerencsét, mi okból nyitotta meg az er-
szényét, hogy Marietta kényére-kedvére tur-
kálhasson benne? S végül arra a következ-
tetésre jutott, hogy Oliviero volt Susanná-
nak titkos kedvese és cinkosa, hogy az apja 
azon mesterkedett, hogy mind a kettőt meg-
mentse s ha Susannát fölmentették, Oliviero 
feleségül vegye! 

Szóval donna Emilia fellázadt; és most 
már kikürtölte Róma szalonjaiban az Ala-
manniak ellen azokat a vádakat, amelyeken 
eddig csak magában rágódott. Ezek a vádak 
ezen a napon csodálkozóba ejtettek minden-
kit, de csak kevés embert győztek meg; de 
a hívők is, a kételkedők és habozok is egy-
formán siettek tovább adni s gyakran tódí-
tottak is rajtuk; és donna Emiliának éppen 
ez volt a legfontosabb. Sajnos azonban, a 
kevés hívő között ott vot Spinelli is, aki vé-
letlenül jelen volt az egyik fogadó-estén. 

A Rendőrség vádolta Mariettát; donna 
Emilia és Spinelli vádolta Olivierót; Oliviero 
vádolta donna Emiliát; Accolti vádolta az 
ügyvédet; az ügyvéd nem vádolt senkit, de 
hajlandó volt mindenkit megvádolni; de most 
már nem gyötörte a klienseit és az alkalmazot-
tait és visszatért a jókedve s az étvágya. 



VIII. 

Oliviero reggel ötig dorbézolt és borra, 
osztrigára, süteményekre, likőrökre, sziva-
rokra valami ezer lírát elvert; végre ötkor 
hazatért, nem aludni ugyan, hiszen hatkor 
már a kaszárnyában kellett lennie, hanem 
hogy kirakja zsebeiből a nyereséget. Otthon 
Accolti levele várta, amelyet Accolti maga 
hozott el tegnap éjféltájban, s amely meg-
magyarázta szokatlan éjjeli kimenőjét. Ezen 
az estén ugyanis megérkezett Ghiringucci 
ügyvéd, Susanna védője, akit táviratilag érte-
sített Marietta letartóztatásáról és Marietta 
ügyében Olivieróval is beszélni akart: jöjjön 
el tehát hozzá másnap, mihelyt a kaszárnyá-
ból szabadul, tíz órától kezdve várja. . . 

Ghiringucci a radikális párthoz húzott és 
úgy volt, hogy nemsokára jelölni is fogják az 
általános választásokon; az ilyesmit nem jó 
szemmel nézték az Alamanni-házban, ahol az 
apa és a fiú is Crispi-párti volt. I)e ő volt Su-
sanna védője, ártatlannak tartotta Susannát, 
Accolti szerint bátor, tisztességes, megbízható 
ügyvéd volt: s ennyi elegendő volt Olivieró-
nak, aki nem ismerte személyesen, hogy úgy 
csodálja, mint a Jog és Igazság bolygó lovag-
ját, az özvegyek és árvák védőpajzsát. Ezt a 
levelet Oliviero valóságos örömujjongással fo-
gadta; egyrészt mert bámulója volt az ügy-
védnek, másrészt mert ebben a pillanatban a 



nyerés kellemes érzésében ringatta magát, 
ami nyomon kövgti a kockáztatás feszültségét, 
meg elöntötte az ajándékozás lázának első és 
legkellemesebb forósága, ami nagy nyeresé-
gek után rendszerint erőt vett rajta. Ghirin-
gucci azért sietett Rómába, hogy megvédje 
Mariettát is és leleplezze ezt az újabb aljassá-
got; azért akart beszélni Olivieróval, hogy le-
gyen segítségére a védelemben! Meghatotta 
ez a lovagias készség és szerette volna, ha már 
itt lett volna a tíz óra, alig várta, hogy az ügy-
véddel találkozzék, hogy elmondhasson neki 
mindent, amit tud, hogy maga is megtehessen 
minden lehetőt Mariettáért; már látta Ma-
riettát szabadon s ebben neki is része volt! 
Már nem érezte a kétségeket, amelyek apja 
szavai után gyötörték; most megint biztos volt 
benne, hogy Cavalieriné szőtt valami pokoli 
cselt, mintha ehhez soha a leghalványabb két-
ség sem férkőzött volna! Bár apja csak arra 
hatalmazta fel, hogy kijelentéseit Accoltival 
közölje, mégsem vetette föl magában a kér-
dést, vájjon szabad-e ezeket említenie az ügy-
védnek: annyira égett a vágytól, hogy tehes-
sen valamit a szegény fogoly leány érdekében. 
Vidáman gondolt Mariettára, büszkélkedett 
abban a gondolatban, hogy milyen pompásan 
játszott az éjjel, s megszámolta a nyereségét, 
ami körülbelül kétszázezer líra volt; örömmel 
gondolt rá, hogy beszélni fog az ügyvéddel és 
hogy ajándékokat fog vásárolni; úgy szem-
mérték szerint két csomagra osztotta a pénzt: 
a kisebbiket zsebretette: ezen majd valami ék-
szert vesz Elenának; a másikat elzárta egy do-
bozba; levelet írt „Róma Hét Királyá"-nak és 
meghívta őket a barátnőikkel együtt vacso-
rára, a főváros legpazarabb szállójába, arra a 



napra, amelyet ők maguk választanak. Út-
közben minden koldusnak, aki elébe került, 
tíz-tíz lírát adott; az istállóban százlírás ban-
kót minden lovásznak; a kaszárnyában há-
romszáz lírát adott az őrmesternek, hogy bort 
és szivart fizessen a századnak; mikor a ka-
szárnyából távozott, bement egy ékszerész-
boltba, kiválasztott egy hajlékony arany-
lemezből való, hatalmas rubintokkal kirakott 
karperecet és alkudozás nélkül kifizetett har-
mincezer lírát. „Megbolondult", gondolták 
magukban a koldusok, a lovászok, a katonák 
és az ékszerészek, miközben hálás köszönettel 
hajlongtak előtte. Az ékszerészboltból Accolti 
lakására sietett és ujjongott a lelke, mert el-
képzelte, mennyire fog örülni Elena az aján-
déknak s mily féktelen szerelmes odaadással 
fogja meghálálni s mert úgy érezte, hogy most 
indul Mariettát kiszabadítani s Accoltival és 
Ghiringuccival karöltve megvédelmezni a Jo-
got és az Igazságot. 

Mikor megérkezett, Accolti s az ügyvéd 
már félórája beszélgettek, de nem kettesben, 
hanem dr. Pietruccival. Ghiringucci sokáig 
ellentállt Accoltinak és ellenezte a sietséget, 
hogy Susannát már a Yádtanáccsal fölmen-
tessék; azon a véleményen volt, hogy sokkù.1 
okosabb dolog csöndben fegyverkezni és meg-
lepetésszerűen lecsapni Guicciarelli szakvé-
ményére az Esküdtszék előtt és ott egyenesen 
kimutatni, hogy bűntény nem is történt. Vé-
gül mégis engedett, egyrészt Accolti tekinté-
lyének, aki nem volt holmi közönséges kliens, 
másrészt annak az érvnek, hogy Susanna 
egészségi állapota nem engedi meg a várako-
zást; de csak kénytelen-kelletlen engedett és 
nem igen bízott benne, hogy a Vádtanács 



merné fölmenteni Susannát; tehát résen volt 
és Marietta letartóztatásának hírére nyomban 
Rómába sietett, nem azért, hogy védelmezze, 
hanem hogy lássa, mi történt, mert attól tar-
tott, hogy ez az új bűnügy a Főmagánvád 
sakkhúzása Susanna ellen, továbbá azért, 
hogy megtudja Pietruccitól, vájjon Guiccia-
relli csakugyan valami ellenaknán mesterke-
dik-e, amint rebesgetik; véleménye szerint ezt 
a pontot sürgősen tisztázni kellett, különösen 
mióta megtudta (két nappal ezelőtt tudta 
meg), hogy az új szakértő rövid jelentésben 
azzal fog felelni a Vádtanács kérdésére, hogy 
fölösleges új elemzést végezni, mert már késő; 
méreganyagokat mindenesetre fognak találni, 
de azt már nem lehet eldönteni, vájjon ezek a 
mérgezés vagy a bomlás eredményei-e^ Ezért 
Ghiringucci megkérte Accoltit, hogy adjon 
neki módot, hogy Pietruccival is beszélhessen, 
akit már ismert és jóbarátjának tekintett, 
aminthogy Pietrucci is számíthat az ő titok-
tartására. Tőle akarta megtudni, hogy miben 
mesterkedik Guicciarelli. 

Accolti szűkszavú levélben hívta meg, ame-
lyet a laboratóriumban hagyott, s éppen ezért 
óvatosságból nem közölte benne, hogy milyen 
ügyben akar vele beszélni; Pietrucci tehát el-
jött és nem is sejtette, kivel fog találkozni és 
mit akarnak tőle. Ezen a napon még a rendes-
nél is megalázottabbnak érezte magát, mert 
Guicciarelli gorombán bánt vele: egyáltalán 
nem érdeklődött a pikrotoxin és a pikrotin 
körül végzett kísérletei felől és tökéletesen 
megfeledkezett ama bizonyos titkári állásról, 
amelyet megígért neki. Arra nem is gondolt, 
hogy a gazdáján erőt vett a csüggedés; a hall-
gatása úgy meghökkentette, mint valami fe-



nyegetés. Nem bízik benne a mester? Kezdi 
már gyanítani az „árulását"? El akarja bo-
csátani? Mikor meghallotta, hogy az ügyvéd 
mit kíván tőle, úgy megrémült, hogy minden 
energiáját összeszedve sikerült általánossá-
gokkal felelnie; nem kottyantotta el magát és 
végül azt mondta, hogy úgy veszi észre: a sze-
nátor nem szándékozik felelni Romeinek) és 
kicsinylően lefitymálja az egész dolgot. 

— Ez arra mutat, hogy a tekintélyével 
akar imponálni — mondta rá Ghiringucci 
fejcsóválva. 

És ismételte azt, amit már Accoltinak 
mondott tegnap este, mikor megérkezése után 
a szállóban elbeszélgetett vele: minthogy a 
harmadik szakértő már nem állíthatja azt, 
hogy van méreg, sem azt, hogy nincs, a bíró 
bizonytalanságában végül is igazat adhat 
Guicciarellinek, azzal a megokolással, hogy 
elvégre is világhírű tudós. De Accolti tilta-
kozott és szinte hajlandó lett volna sommásan 
elbánni azzal az emberrel, aki így mert volna 
gondolkozni: 

— Az ilyen bíró megérdemelné, hogy fel-
kössék a legelső lámpavasra! — kiáltotta űpp 
abban a pillanatban, mikor Oliviero belépett 
az előszobába, még pedig oly izgatottan, hogy 
Oliviero meghallotta. 

— Kit akar felkötni, Accolti? — kérdezte, 
miközben köszönt Pietruccinak és tartózko-
dón meghajolt az ügyvéd előtt; olyan volt, 
mint valami atléta Apollo: magas, pompás, 
arányos termet, nyílt, harmonikus és mosoly-
gós szép arc, amely fölött széles homlok bol-
tozódott. Accolti bemutatta Olivierót, aki ki-
fejezést adott bámulatának az ügyvéd iránt. 
Miután Accolti megmagyarázta Olivierónak 
Ferrero: A két igazság 18 



az előbbi kijelentését, Ghiringucci megszó-
lalt: 

— A bíró jogász, nem pedig mindentudó. 
De Accolti türelmetlenül félbeszakította: 
— Hát a tudomány talán valami eleusisi 

misztérium? Megértettük-e vagy nem értettük 
meg mi is Roméi szakvéleményét? Pedig 
toxikológusok vagyunk mi? Dehogy, csak 
tisztességes emberek és ez éppen elég! Ahhoz, 
hogy az igazságot megtaláljuk, nem kell ép-
pen zseninek lenni, vagy a tudomány valósá-
gos kincsesládájának; ehelyett akarni kell, 
akarni, akarni, lelkünk minden erejével. Egy 
bíró, ha csakugyan az igazságot akarja, job-
ban ismer minden tudományt, mint a Tudo-
mányos Akadémia. A bíró Isten — mondja 
egy kínai közmondás. 

— Isten, aki néha nem tudja, hogy hogyan 
éljen meg a hónap végéig — vágta rá moso-
lyogva az ügyvéd. 

— ön is azt hiszi, hogy csak a milliomosok 
lehetnek tisztességes-derék emberek? — csa-
pott rá Accolti. — Vagy van a bíróban lelki-
ismeret vagy nincs. Ha nincs, akkor még a 
Banque de France milliárdjai sem pótolhat-
ják a helyét. 

Ez a vaslogikával fegyverzett nagy lélek 
nem ismerte el, hogy a gonoszság diadalmas-
kodhatik. Az ügyvéd egy pillanatig némán 
töprenkedett magában és habozott, vájjon 
folytassa-e a vitatkozást; aztán Olivieróhoz 
fordult: 

— önnel is beszélni akartam a szobalány 
ügyéről, amely — megvallom — kissé ag-
gaszt. Accolti tanár úr azt mondta nekem, 
hogy mikor ez a lány pénzt kért tőle, ő önhöz 
fordult... 



— Igaz, Oliviero, holnap visszaadom a 
pénzt — vágott közbe Accolti. 

— Szó sincs róla, Accolti — mondta rá Oli-
viero, kissé zavarodottan. — Azt a pénzt 
én Mariettának ajándékoztam. És örültem, 
hogy. . . 

— Azt a pénzt kölcsön adtad nekem s én 
köteles vagyok visszafizetni. Bocsásson meg, 
ügyvéd úr, hogy félbeszakítottam. 

— Tehát azt mondottam, hogy ez az új bűn-
ügy engem kissé aggaszt. Ha egy vád ingado-
zik, gyakran megesik, hogy a Királyi Ügyész-
ség vagy a Főmagánvád igyekszik megtámo-
gatni valami könnyebbfajta váddal, amely 
visszaható erejénél fogva hihetőbbé teszi a 
fővádat. Például: valaki meggyilkolt egy em-
bert, de nincs ellene határozott bizonyíték. 
Ilyenkor igyekeznek bebizonyítani, hogy meg-
rabolta a gazdáját, vagy megverte az anyját, 
vagy megcsalta a feleségét, vagy ha minden 
kötél szakad, legalább azt, hogy alattomosan 
elcsábított egy lányt. Természetesen abban a 
reményben, hogy ezen a réven könnyebben 
elhiszik róla, hogy gyilkos . . . 

— De hisz ez aljasság! — vágott a szavába 
hirtelen némi csodálkozással Oliviero. 

— Ez is a mesterségnek egyik fegyvere — 
felelte rá az ügyvéd. 

— A gyémántok dolga a Laffarge-bűniigy-
ben — dörmögte halkan Accolti. 

— Igen-igen: a gyémántok dolga — bólin-
tott az ügyvéd. — En tehát azt hiszem, hogy 
Malaguzzi keze van a dologban! 

— Csakugyan Malaguzzi jelentette föl Ma-
riettát — szólt közbe Oliviero. 

És beszámolt arról, amit apjától hallott; 
Pietrucci jelenléte egyáltalán nem izgatta, 



mert nem is gondolt olyasmire, hogy oktalan 
fecsegés vagy veszedelmes dolog bizalmasan 
nyilatkoznia, itt hármuk között, akik mind 
jóbarátok és meg vannak győződve Susanna 
ártatlanságáról. Ghiringucci feszült figyelem-
mel hallgatta és összehúzta azt a vastag rán-
cot, amely a két szeme közt merőlegesen 
szelte a homlokát. Mikor Oliviero befejezte a 
mondanivalóját, kis ideig elgondolkodott, 
aztán bosszúsan megszólalt: 

— Tehát nemcsak a vőlegényének a vádja 
szól ellene, hanem van egy kompromittáló 
levél is; vannak itt bizonyos bizalmas nyilat-
kozatok s itt van a hazugsága a pénz dolgá-
ban. Édesatyja nem tud többet a levélről! 
Nem olvasta? És nem volt hajlandó megmon-
dani, honnan tudta meg mindezt? — És ekkor 
Accoltihoz fordult, aggodalmasan összerán-
colta a száját és így szólt: — Ha ezek az 
értesülések pontosak, akkor attól tartok, hogy 
a helyzet sokkal súlyosabb, mint hittem, ön 
egészen biztos Marietta felől? 

Accolti vállat vont és határozottan felelte: 
— Akár magam felől. 
— Hát akkor, hogy magyarázza meg — 

folytatta az ügyvéd —, hogy Marietta ezt a 
hazugságot találta föl a pénz dolgában? 

— Biztosan attól tartott, hogy kellemetlen-
séget okoz nekem, vagy Olivierónak — felelte 
Accolti tétovázás nélkül. 

Ghiringucci megint elgondolkozott egy pil-
lanatig, aztán megcsóválta a fejét és megszó-
lalt: 

— Nem vonom kétségbe, tanár uram, hogy 
önnek igaza van s hogy ez a lány hamis vád-
nak az áldozata. De ön jobban tudja nálam, 
hogy a perekben éppen azok a dolgok hami-



sak, amik igazaknak látszanak; és sajnos, ez 
az ügy csak úgy duzzad a gyanúktól és a két-
értelmű adatoktól. Olvasta a ma reggeli lapo-
kat? Bizonyosan észrevette, hogy már cifráz-
zák a hírt: rossz jel! És hátha a Yádtanács a 
szokott módon fog okoskodni : „Ebben a Cava-
lieri-perben nagyon nagy a homály. Az egész 
csupa homály; mindenkinek, a vádlottnak 
és az Igazságszolgáltatásnak érdekében egy-
formán jobb, ha a nyilvános tárgyalás vakító 
fénye eloszlatja ezt a homályt?" Ne feledjük, 
hogy ez egy össze-visszagabalyodott per, 
amely borotvaélen jár . . . 

— Éppen ezért szükséges volna azonnal és 
komolyan foglalkozni Marietta védelmével, 
mint tegnap este is mondtam önnek — han-
goztatta Accolti. — Ki kell bogozni a cselszö-
vést, amelynek áldozatul esett, ki kell derí-
teni, ki vette rá a vőlegényét, hogy megvá-
dolja őt. 

— Attól tartok, hogy nem lesz könnyű — 
mondta rá kétkedőn Ghiringucci. — Sajnos, 
óriásokkal kell megküzdenünk. 

— Óriásokkal? — kérdezte Oliviero megle-
petten. — Kik azok? 

— Malaguzzi, Guicciarelli. 
Ghiringucci, egy szatócsnak a fia, nagy szó-

nok volt, vagyis kétéltű művész: félig színész, 
félig tudós; afféle felemás alkatú, félig egye-
nességéből, félig okosságból gyúrt becsületes 
ember, amilyen sok van a kisemberek között. 
Gyönyörűsége volt a pénz, a dús asztal, a di-
vat előkelőségei, a szép feleség, a tömeg tap-
sai, a kérészéletű halhatatlanság, amelyet a 
Közvélemény minden reggel föltálal a válasz-
tottjainak; de ezeknek a javaknak a megszer-
zésére sohasem alkalmazott tisztességtelen és 



veszedelmes eszközöket. Mikor vállán a talár-
ral megjelent az emberi alakban megtestesült 
Jog előtt, nem mert a szemébe tekinteni és 
eszébe ;se jutott, hogy talán titokban megvesz-
tegesse; de minthogy az Igazság is nő és sze-
ret néhanapján kacérkodni a szónokokkal, 
mint a középkori várúrnők a lantosokkal, 
meg akarta nyerni a kegyeit, mint egyik kü-
lönösen kedves komédiása. Ritkán vádolt, 
majdnem mindig védett; szöges ellentétben 
Malaguzzival, a pert a dialektika és az ékes-
szólás szabályos tornájának tekintette, amelyet 
a bíróság sorompói között a szabályok szerint 
megvívnak; de a vitákban aztán mindent moz-
gósított: az agyvelejét és az üstökét, a szívét 
és a mellkasát, a nyelvét és a karját. Ha vala-
mely Törvényszék előtt szónokolt, mindig őr-
jöngött; hogyne hitte volna hát, aki hallgatta, 
az Igazság bolygó lovagjánaki Holott egyike 
volt azoknak a művészeknek, akik mindig és 
csupán tetszeni akarnak, mert a tapsból élnek; 
tehát felületes volt, alkalmazkodó, csöppet 
nem szerette a jótékony feszültségeket, nyer-
seségeket és keserűségeket. Igen, védelmezte 
az özvegyet, az árvát, az igazságot, az ártat-
lanságot, szívesen és buzgón, de éppily szíve-
sen és éppily buzgón védelmezte az igaztalan 
ügyet is; de egyiket is, másikat is csak a bírói 
sorompók között és csak azzal a föltétellel, 
hogy nem rontja el dolgát egyik hatalmas-
sággal sem, — sem a bírákkal, sem az esküd-
tekkel, sem az újságokkal, sem a közönséggel 
— amelyeknek a kegyéből élt. Nem aknázta 
ki az Igazságszolgáltatás hibáit, mint Mala-
guzzi; hanem ha ékesszólásával és dialektiká-
jával nem tudta legyűrni, akkor elviselte őket, 
azzal a derűvel, amellyel az életben elviseljük 



a mások bajait, amik nem függenek tőlünk; 
mert minden perben, miután megtett minden 
tőle telhetőt amaz áthághatatlan sorompók kö-
zött, úgy érezte, hogy békességben van a tu-
lajdon lelkiismeretével és rendben van a 
kliensével; akármilyen volt is az ítélet, soha-
sem zúgolódott ellene, mindig igyekezett iga-
zolni, vagy nagyon kirívó esetekben legalább 
tőle telhetőleg mentegetni. Mosolyogva mon-
dogatta néha, hogy sohasem vesztett pert; s 
ha megesett egyszer-másszor, akkor a kliensei 
vesztették el. Szóval igyekezett mindig meg-
találni a módját, hogy meggyőzze magát, 
hogy az Igazságszolgáltatásnak igaza volt, 
mikor igazat adott neki; és hogy nem egészen 
tévedett akkor sem, mikor nem neki adott iga-
zat. Biztos volt Susanna ártatlanságában, de 
csak úgy, amint hitt minden ügy igazságában, 
amit ő védett, vagyis hivatásszerű megszo-
kottságból és mindig egyformán; de erősen 
kételkedett benne, hogy a Vádtanács megszün-
teti ellene az eljárást; inkább reménykedett 
az Esküdtszékben, de ebben sem volt biztos; 
nem hitte, hogy Guicciarelli szenátor csak úgy 
szépszerével belenyugszik, hogy tudatlannak 
tartsák, meg aztán azért is, mert a közvéle-
mény idegenkedésének a fellegeit még nem 
söpörte el egy kellő erejű vihar; részben pe-
dig azért, mert sajnos, Susanna nem volt „ér-
dekes vádlott", mint mondotta, hanem afféle 
szerencsétlen flótás és valósággal a balsors 
üldözöttje. Ki ne tudná, hogy a szerencsétlen-
ségben is kell bizonyos mértéket tartani, mert 
ha túlságosan nagy és túlságosan keserves, 
nemhogy könyörületre indítaná az embereket, 
hanem bosszantja őket? Ámbár elszántan föl-
tette magában, hogy a lehetetlent is meg-



kísérli, mégis meg volt győződve, hogy Susan-
nát a végzet üldözi; hogy ha igaza is van, mi-
kor hangoztatja ártatlanságát, a közönségnek 
is van némi mentsége, hiszen az életében s a 
bűnügyében sajnos sok olyan dolog volt, ami 
minden ártatlansága, sőt feltétlen ártatlan-
sága mellett is gyanús színezetű volt; ennél-
fogva szüntelenül meglepetésektől félt, min-
dig el volt készülve a legrosszabbra, egyre 
csak az óvatosságot ajánlotta. 

De Oliviero, aki azt képzelte, hogy a Jog 
és Igazság kóbor lovagjával fog találkozni, 
nem hitt a füleinek, mikor ezeket az okoskodá-
sokat hallotta. Először csodálkozott, aztán 
megütközött és megbotránkozott a nyilatkoza-
tain, az érvein, a pózain, az önelégültségén, 
ami mosolyaiban, mozdulataiban, szavaiban 
úgy tört ki belőle, mint valami zubogó, bugy-
borékoló bővizű forrás. De mikor az ügyvéd 
egyenesen óriásoknak nevezte a Főmagánvád 
két bajnokát, felfortyant és ingerülten tilta-
kozott: 

— Két óriás? Talán azt akarja mondani, 
hogy két szélhámos, akik összeszövetkeztek? 

De ekkor Pietrucci, aki mindeddig némán 
hallgatott, váratlanul kilépett a színre: 

— Malaguzzi ügyvéd és Guicciarelli sze-
nátor már nem szövetségesek, összevesztek. 

Oliviero megjelenése pillanatáig Pietrucci 
örült, mert büszke volt rá, hogy érdekének 
védelmében ilyen ügyesen hazudott. Azért, 
mert sikerült elsütnie azt a pár kis hazugsá-
got, mindjárt azt hitte, hogy most kezd ko-
moly emberré lenni, aki tud élni és érvénye-
sülni. De ekkor belépett Oliviero. Pietrucci 
Accoltit és Ghiringuccit éppolyan szegény ör-
dögöknek tekintette, mint jómaga volt, ha 



nem is voltak olyan éhenkórászok, mint ő; 
Olivierót azonban nem; Oliviero volt a gaz-
dagság, az a ragyogó fénypont a végtelenség 
ölén, amelyet ő nyomorúságából rendszerint 
csillagászati távolságban szemlélt s amely 
most egyszerre oly közel jött hozzá, hogy 
szinte érintheti; egyike volt azoknak a min-
den földi jóval megáldott ritka embereknek, 
egyúttal az első és egyetlen, aki nem csupán 
azzal a természetes kedvességgel bánt vele, 
amellyel rendszerint magához hasonlóknak 
tekintette a szegényebb sorsú embereket, ha-
nem egyúttal meleg és megkülönböztetett 
szívességgel, azért, amit hite szerint Susanna 
érdekében tett. Minduntalan elvitte magával 
sétakocsizásra; néha elvitte egy-egy híres 
vendéglőbe, amelynek titokzatos küszöbe az 
ő szegénységének éppoly elérhetetlen volt, 
mint Mohamed paradicsoma a Thebais reme-
téjének; valahányszor találkozott vele, meg-
kínálta Havanna-szivarokkal, amikből egy 
darab többe került, mint egész doboz Toscano, 
amit rendszerint szítt; ezen a napon is, ahogy 
belépett, rögtön eléje tartotta nyitott arany 
szivartárcáját. Félórája Pietrucci egyforma 
gyönyörűséggel élvezte az égő szivar röpke 
illatát s azt a gondolatot, hogy ő most, mint 
valami milliomos, két lírát elfüstöl. De a jó-
indulatú gyöngeségek közé odatartoznak a 
hisztérikus hála-rohamok is. Oliviero nem is 
sejtette, hogy miközben a bűvös szivar ham-
vadt, ő pedig az ügyvéd furcsa nyilatkoza-
tain rágódott, Pietruccit határtalan hálaérzet 
töltötte el iránta 'és égett a vágytól, hogy va-
lami olyat tehessen, ami neki kedvére lesz. 
Az előbbi mondásának hallatára túláradó 
hálája letépte magáról az okosság gyenge 



kötőfékét és kilépett a porondra, csak hogy 
Olivierónak örömet szerezzen. 

De az ügyvédet villanyütésként érte az a 
szó, hogy „összevesztek" és tudni akarta, mi-
kor, hogyan és miért vesztek össze. Pietrucci 
pedig, akiben ugyan megvolt az akarat, a 
készség és a fantázia, de hirtelenében nem 
tudott újabb hazugságot rögtönözni, most már 
nem térhetett ki a faggatás elől, ha egyszer 
kibökte, hogy összevesztek. Elmondta azt a 
keveset, amit magától a mesterétől megtudott 
a veszekedésről, vagyis, hogy Guicciarelli 
szenátor kiutasította az ügyvédet, mert „hülye 
és gazember"; de nem tudott semmi adatot 
közölni a veszekedés okairól, mert eífelől a 
szenátor nem nyilatkozott; hogy elnézzék a 
tudatlanságát, hogy örömet szerezzen a hall-
gatóinak s mert nem tudott megállani gyen-
geségének a lejtőjén, tovább beszélt, mint-
hogy már benne volt; és elmondott sok min-
dent, amit nem akart tulajdonképpen elmon-
dani; hogy mennyire dühöngött a szenátor, 
mert az újságok megcsipkedték, továbbá el-
mondta a pikrotoxin és a pikrotin fura cse-
rélgetését, amit megkísérelt, azt az interjút, 
amit a nagybátyja nem volt hajlandó közölni, 
de elhallgatta, hogy ki volt ennek a szerzője. 
Ghiringucci apróra elmagyaráztatta magá-
nak a két anyag dolgát, aztán egészen neki-
vidulva megszólalt: 

— S ön még azt mondja, hogy nincs semmi 
fontos mondanivalója? Holott ilyen óriási 
dolgot tud!? Tudja, hogy a nagybátyja gya-
lázatosságot követett el, mikor nem közölte 
ezt a védekezést? Ha közölte volna, a nép ki-
fogta volna a lovait, mikor Cavalieriné 
őnagysága kiszabadult volna a börtönből! 



Becsületszavamra! Ez a szofizma oly nyomo-
rúságos, oly nevetséges, oly együgyű, hogy 
többé senki sem vette volna komolyan a szer-
zőjét. Ha ezek az ellenség tartalékai, akkor 
megnyertük a csatát! 

— Ebben sohasem kételkedtem — mondta 
rá Accolti mosolyogva. — De, hogy ered-
ményre jussunk: a barátunkkal folytatott 
beszélgetés után mire határozza el magát ama 
kérdések dolgában, amelyekben tegnap este 
még nem döntöttünk? 

— Először is: nem vállalom Marietta vé-
delmét. Ezt már megmondottam önnek tegnap 
este s ma még erősebb meggyőződéssel ismét-
lem: azok után, amiket Alamanni úrtól hallot-
tam, nem tartom okos dolognak elárulni, hogy 
ezt az újabb ügyet a magunkénak tekintjük. 
Sőt jobb lenne, ha ön még ebédet sem küldene 
be annak a lánynak; de minthogy ebben a 
tekintetben ön nem hallgat a szóra, hát hagy-
juk. Forduljon tehát ahhoz az ügyvédhez, 
akit tegnap este ajánlottam önnek s mi ketten 
majd együttesen intézzük az ügyeket. Jó-
barátom. 

— Meglesz. 
— Másodszor: meg kell sürgetni a Vád-

tanácsot, hogy siessen. Vagy rögtön, de rög-
tön végez a dologgal, vagy csak négy hónap 
múlva végezhet, mikor majd elül ennek az új 
bűnügynek a vihara. Ha ön, tanár úr, az ön 
összeköttetéseivel tehetne valami hasznos lé-
pést . . . 

— Azonnal nyakamba veszem a várost. Ha 
az új szakértő nem végzi el újra a kísérleteket, 
akkor pár nap alatt végére járhatunk az egész 
dolognak. 



— Harmadszor: jótáll ön afelől, hogy Ma-
rietta derék leány? 

— Csupa szív és becsületesség. 
— Vagyis együgyű teremtés, aki nem tud 

gondolkodni s aki a pénz dolgában végül még 
majd bevallja az igazságot — szólalt meg mo-
solyogva Ghiringucci. — Négyezer líra nem 
csekélység egy szobalánynak. Ha Marietta 
továbbra is makacsul azt állítja, hogy ez az ő 
pénze, akkor a vizsgálóbíró követelni fogja 
tőle, hogy igazolja, honnan szerezte, elkezd 
nyomozni, megállapítani, fenekestül föl-
forgatja egész Rómát. Fantáziával megáldott 
huncutnak kellene lennie, hogy megállja a he-
lyét. De azon a napon, mikor Marietta vallani 
fog, nagy veszedelem támadhat. Ha rögtön 
megmondta volna az igazságot, talán elhitték 
volna neki; ha csak; egy vagy két hónap múlva 
engedi kicsikarni magából, már senki sem 
hiszi el; igen, azt elhiszik, hogy a pénzt ön 
adta neki, Alamanni úr, de azt már nem, hogy 
arra a célra ; s ha majd valami gyanús cél után 
kutatnak, Isten tudja, mit ki nem sütnek 
majd. Mindegy, hogy ön nem a cseléd, hanem 
az asszony kedvéért adta. Ha tudná, hogy az 
Igazságszolgáltatás a legtisztább szán-
dékkal néha hogy össze-visszagabalyítja a 
szálakat! Éppen ezért, ha én volnék az; ön 
ügyvédje, Alamanni úr, azt tanácsolnám ön-
nek, hogy azonnal jelentse ki a Királyi Ügyész 
előtt, hogy ön adta a pénzt s azt is, hogy mi-
lyen célra. Szerintem az az egyetlen 
módja minden gyanú lefegyverzésének, ha az 
ember bátran szembeszáll vele. Édesatyjának 
a. legkitűnőbb ügyvédek állnak a rendelkezé-
sére; beszélje meg a dolgot valamelyikkel, 
akihez bizalma van . . . 



Olivierónak rögtön eszébe jutott, hogy az 
apja a veszedelemben forgó címer érdeké-
ben hallgatást parancsolt rá; és zavarodottan 
hallgatott, mert sem igent mondani nem mert, 
sem nem igazolhatta ezzel a titkos okkal eset-
leges tagadó válaszát. De Accolti, aki nem 
akarta, hogy barátjának kellemetlensége vagy 
gondja támadjon miatta, segítségére sietett: 

— De hiszen a barátomnak semmi köze 
ehhez az ügyhöz. A pénzt én adtam Mariettá-
nak. Ha kell, én fogom megtenni azt a. bizo-
nyos kijelentést. 

— Bárcsak szerepelhetne ön egyedül ebben 
az ügyben! — felelte az ügyvéd, miközben föl-
emelkedett helyéről. — Az ön jóindulatát 
Susanna őnagysága iránt nem érheti semmi 
gyanú. De mi lesz, ha a szobalány beszél és el-
mondja a bírónak, hogy a pénzt Alamanni úr 
ajándékozta neki? A törvényszéken a meg 
nem engedett hazugságokat hamar leleplezik. 
Alamanni úr, gondoljon arra, amit mondtam 
és beszéljen egy ügyvéddel, akihez bizalom-
mal van! 

— Azt hiszem, ön látta Cavalieriné őnagy-
ságát tegnapelőtt? Hogy van? — kérdezte 
Oliviero felelet helyett. 

— Hálistennek elég jól. A csodálatos, mon-
dom: cso-dá-la-tos derűje tartja benne a 
lelket. Huszonöt éve, mióta ügyvédkedem, még 
nem volt dolgom olyan vizsgálati fogollyal, 
mint a nagyságos asszony. Bizonyítani aka-
rom, hogy ő a legszerencsétlenebb asszony a 
világon; de néha (s mikor ezt mondta, a sze-
mébe nézett Olivierónak) azt kérdezem ma-
gamban, nem a legboldogabb asszony-e? Bi-
zonyos pillanatokban szinte azt mondaná az 



ember, hogy valami titokzatos boldogság öm-
lik el rajta.. . 

— A rengeteg csapás után is, ami érte? — 
kérdezte Oliviero meglepetten. 

— A szerencsétlenek jobban élvezik azt a 
kevés jót, ami jut nekik — szólalt meg Accolti. 
— Ez az ő kárpótlásuk. Az élet csak nektek 
unalmas, akiket a sors elkényeztetett. 

— Én ugyan nem unatkozom egy cseppet 
sem, erről biztosíthatom — mondta rá Oli-
viero mosolyogva. 

— Majd unatkozol, ha elröppen az újság 
ingere, ami most megrészegít az élvezeteidben. 
Az emberek, akik titeket, gazdagokat irigyel-
nek, nem tudják, mily nehéz eldönteni, vájjon 
az élvezetek pokla vagy a fájdalmak pokla 
a rosszabb-e?.... A ti mulatságaitok mind unal-
mas élvezetek, mert cseppet sem kell magato-
kat megerőltetnetek értük. Akarsz boldog 
lenni? Szerezz magadnak mindennap egy 
kicsi örömet sok baj és gyötrelem, árán. 

Accolti és Oliviero megbízták Ghiringuccit, 
hogy adja át üdvözletüket és jókívánságaikat 
a fogolynak; de mikor az ügyvéd és Pietrucci 
távozott, egy pillanatig kelletlenül hallgattak 
mind a ketten. Accolti, aki maga sem nagy 
örömet lelt ezekben a hivatalos beszélgetések-
ben, kitalálta Oliviero elégedetlenségét; de nem 
tudott mit mondani, mert nem akart sem ha-
zudni, sem rosszat mondani az ügyvédre. Vi-
szont Oliviero sem mert nyilatkozni, mert 
attól tartott, hogy bosszúságot okoz a barát-
jának és mert szinte nem is merte elhinni, 
hogy ezen a ponton csalatkozott a várakozá-
sában. Végül tétovázva, halk hangon meg-
kérdezte: 



— Hát így védik a törvényszéken az ártat-
lanokat? 

— Ne adj rá semmit — sietett Accolti a vá-
lasszal. — Téged a hivatásszerű közömbös-
sége bánt. Ha bemégy egy klinikára és talál-
kozol a legszelídebb és legjobb nővérrel, az is 
így fog szólni hozzád: „A húszas vagy a har-
mincas meghalt", mint ahogy én mondom: „Ez 
meg ez a diák megbukott". Csodálkozol ezen? 
De hát végezhetné a nővér a dolgát, ha éppen 
úgy hatna rá a halál, mint miránk? Ugyanez 
az eset az ügyvédekkel, akik érzéketlenekké 
válnak a hazugságok és az igazságtalanságok 
iránt, mert éjjel-nappal köztük folyik az éle-
tük. 

És hirtelen másra terelte a szót: 
— Hát a könyvekkel mi van? Pihenteted 

őket? Baj, baj, ba j . . . 
Bizonyos történelmi és politikai művekre 

célzott, amelyeket már régebben kölcsön 
adott Olivierónak, aki egyre csak panaszko-
dott, hogy sohasem tud időt keríteni az el-
olvasásukra. 

— Címeres ökör vagyok; igaza van, igaza 
van. Szégyen — sietett Oliviero a felelettel, 
miközben elmosolyodott és fölkelt, hogy bú-
csúzzék és meneküljön a prédikáció elől. 

Accolti is fölkelt és megkérdezte, hogy 
van az édesapja; az Íróasztal mellett állva 
beszélgettek éppen s miközben Oliviero fe-
lelt a kérdésére, megakadt a szeme egy hosz-
szúkás, víz jegyes papiroson, amely nyíltan 
ott hevert egy garmada egyéb papiroson; 
utalvány volt, amilyent a bankok szoktak 
kibocsátani. Accolti észrevette, hüvelyk- és 
mutatóujja közé fogta a papírlapot s meg-
lobogtatta, mint valami zászlót: 



— Most már szabad ember vagyok — 
mondta szelíd mosollyal —, nincs már sem-
mim. 

Oliviero tudta, hogy Accolti el akarta adni 
örökölt vagyonának utolsó maradványát, 
életének egyetlen szórakozását, a posilippói 
villát, hogy a per költségeit fizethesse. Donna 
Edvige és Oliviero hiába beszélte rá Ala-
manni szenátort, hogy vegye meg a villát és 
kímélje meg Accoltit ettől a fájdalomtól, s 
hagyja meg neki élete végéig a haszonélve-
zetet. Donna Edvigenek sem sikerült Accolti 
beleegyezését megnyernie: Accolti, mintsem 
hogy ajándékot fogadjon el egy maga társa-
ságabeli embertől, inkább kiuzsoráztatta ma-
gát egy meggazdagodott mészárostól, aki-
nek negyvenezer líráért adta el a hat vau-
ezret érő villát. Oliviero megértette, hogy 
az áldozat megtörtént; érezte, hogy elszorul 
a szíve, de azért halkan, szorongva és szo-
morúan megkérdezte: 

— Hát eladta? 
S mintha várta volna az igenlő választ; 

de Accolti, aki nem szeretett beszélni a maga 
dolgairól, különösen ha fájdalmasak voltak, 
rögtön másra terelte a szót: 

— Hát a viszontlátásra és ne vedd túlsá-
gosan tragikusan az ügyvéd szőrszálhasoga-
tásait. Ügyvéd, tehát bajkeverő. Csakhogy 
ez a kérdés, akárhogy összegabalyítja is 
előttem, előtted s minden avatatlan ember 
előtt, mégis nagyon egyszerű. Miért kért a 
Vádtanács még egy szakértői véleményt? 
Mert kételkedett az elsőben. De ha kételkedett 
az elsőben, a második pedig semmi új 
adatot nem hoz, az annyit jelent, hogy 
a Vádtanács továbbra is megmarad 



kétségeiben. Ha pedig továbbra is ké-
telkedik, mi a kötelessége? A fölmentés. 
Semmiféle Ghiringucci nem ingat meg eb-
ben a zárt okoskodásomban. 

Mikor Oliviero néhány perccel később tá-
vozott Accolti lakásából, lenn az uccán, ame-
lyet a január hideg napja világított meg, 
elpárolgott belőle az az önelégültség, amely 
mindeddig a vidám gondolatok láncolatán át 
ragadta magával. Oliviero olyan volt, mint 
a részeg, akit pár perc alatt kijózanítanak 
néhány csepp ammóniákkal. Ezek az egy-
szerű szavak: „Most már szabad ember va-
gyok, nincs már semmim", ott csengettek a 
fülében; ezeket a szavakat egy néma s egyút-
tal félelmetes hang kiáltotta, amelyet csak Ő 
maga hallott, amely azonban elnyomta a vi-
lágnak minden egyéb zaját; éppen ezért csak 
ezeket hallotta; és akármire nézett, csak azt 
a mosolyt látta, amely ezeket a szavakat alá-
húzta j amelyből kiérzett valami rejtelmes 
szomorúság, amely végtelen és fenséges, 
mint a menyboltozat csillagos tiszta éjszaká-
kon; és ezekben a szavakban, ebben a mo-
solyban egy szemrehányást érzett, amely 
egyenesen a szivébe nyilallott és éppen a 
végtelen szelídsége miatt oly rettenetes volt. 
Ez a páratlanul tiszta és páratlanul nemes 
ember kénytelen volt eladni a testének egy 
darabját, családjának utolsó emlékét, utolsó 
megmaradt örömét, hogy megvédje a Jogot 
és az Igazságot, ő pedig mocskos kártyajá-
tékon . . . Hirtelen megundorodott az éjsza-
kai nyereségétől, az ékszertől, amelyet ezen 
a nyereségen vett, a nyilvánvaló paráznál-
kodástól, aminek ez az ékszer a fölbérelt ke-
rítő je, a tivornyától, amelyre meghívta ba-
Ferrero: A két igazság 19 



rátáit, egész önmagától; szeretett volna me-
nekülni önmaga elől, bedobni valami pöce-
gödörbe pénzt és ékszert, a pénzzel és ék-
szerrel eltemetni azokat az áradozásokat is, 
amiket ezzel az ajándékkal akart megvásá-
rolni! Amint hazaért, berohant a dolgozó-
szobájába, kivette a nyereséget a fiókból, 
ahová reggel rejtette, kinyitotta a legna-
gyobb és legzsúfoltabb fiókját és a fene-
kére, jó mélyen, a papirosok közé és alá el-
dugta a pénzt és az ékszert, kapkodva, mint 
a tolvaj, aki elássa a zsákmányát valahol s 
azt hiszi, hogy ott senki sem fogja megta-
lálni. 



IX. 

Ugyancsak szerdán, január harmincadikán 
reggel, kevéssel azelőtt, hogy Oliviero kopo-
gott Accolti ajtaján, Guicciarelli szenátor 
útnak indult egy ütött-kopott kocsin, hogy 
meglátogassa a Szenátus Elnökét, a Kegye-
lem s az Igazság Miniszterét és a Miniszter-
elnök valamelyik titkárát, minthogy ő maga 
ezekben a napokban nagyon el volt foglalva. 
Hamarosan magához tért az első megdöb-
benésből, amelyet a „Mezzogiorno" tagadó 
válasza okozott benne; fölháborodott a nyil-
vánosság ellen és egyszerre csak fölfedezte 
azt az Isten tudja miféle felséges titokza-
tosságot, ami még ebben az időben Rómában 
a Hatalomban megvolt; megörült neki, mint 
valami olyan fölfedezésnek, ami meg fogja 
menteni. Szerencsére a nép, vagyis inkább 
népség, vagy még inkább csőcselék, nem 
számított; szerencsére volt a földi és látható 
Róma fölött egy mennyei és láthatatlan 
Róma és csak ez volt az igazi; szerencsére a 
világot még csak kevés és titkos Hatalom 
kormányozta, amelyek a tégelyei és lombik-
jai közt pepecselő kisemberből közéleti nagy-
ságot faragtak! A Történelem, ha őszintén 
akar beszélni és kertelés nélkül meg akarja 
mondani az igazat, kénytelen megjegyezni, 
hogy a szenátor nem volt mindig ilyen biz-
tos ebben a dologban; mert ez Rómában, eb-



ben az időben, mikor a Hatalom, amely köz-
kinccsé lett, megint el akart rejtőzködni né-
hány titokzatos palotába, megszámlálhatat-
lan és rejtelmes fügönyök rácsai és rostéi y ai 
mögé, bizony nagyon is kétes dolog volt 
mindenki számára, alig néhány ember kivé-
telével . . . A szenátor rendszerint ingado-
zott; néha ott látta a Hatalmat, ahol a lát-
szat szerint volt; máskor, mikor szüntelenül 
érintkezett vele, észrevette ott, ahol csak-
ugyan volt, holott a legtöbben nem is sejtet-
ték. De a mostani csalódása után már nem 
habozott: egyszerre gőgös párthíve lett az 
arisztokratikus kormánynak; és minthogy 
az a magasabbrendű szaglóérzék, amit Róma 
levegője kifejleszt a nagyratörő orrokban, 
figyelmeztette arra, hogy ezek a láthatatlan 
Hatalmak kissé elégedetlenek vele, ha nem 
is éreztették eddig, fölvette a szalonkabátját 
és fejébe csapta a cilinderét, amik ünnepi 
alkalmakkor tekintélyes személyiséggé avat-
ták a tudós férfiút még a közönséges embe-
rek szemében is és megindult, hogy kima-
gyarázkodjék e Hatalmak előtt és megen-
gesztelje őket. Ahogy útközben a bizonyíté-
kain rágódott, úgy érezte, hogy egytől-egyig 
megdönthetetlenek. Talán nem igaz, hogy 
ebben az átkozott perben a vizsgálóbíró meg-
gondolatlanul érvelt az ő szakértői vélemé-
nyével? Ki ne tudná, hogy a Tudomány egy-
értelműen és határozottan vallja azt a tételt, 
amelyben megvan mindaz az igazság és való-
színűség, amit ebben a pillanatban birtoká-
ban érez? Hiszen Németországban Mach, 
Franciaországban Henri Poincaré bebizo-
nyította! De az a bizonyosság, amely ele-
gendő a tudomány számára, hogy ma meg-



oldottnak jelentsen ki egy kérdést addig is, 
míg holnap valami jobbat talál, nem ele-
gendő arra, hogy egy nőt vagy egy férfit 
fegyházra ítéljenek, a teremtésit neki! A bí-
ráknak kissé ismerniük kellene a tudomány 
nyelvét, ha tanácsot kérnek tőle! Ha pedig 
a bíró tudott volna olvasni az ő szakértői vé-
leményében, habozás nélkül fölmentette 
volna Susannát. 

A Miniszterelnök Öexcellenciájának tit-
kára, akinek az volt a megbízatása, hogy 
hallgassa meg a mondanivalóját, mély tisz-
telettel és hajlongással fogadta; miközoen 
hallgatta, fejjel, kézzel, mosollyal, szóval 
helyeselt neki; mikor pedig bevégezte a mon-
dókáját, megszólalt: 

— Szenátor uram, átadom az üzenetét 
Öexcellenciájának, aki bizonyosan irigy-
kedni fog rám. Mennyire fogja sajnálni, 
hogy nem hallgathatta az ön remek fejtege-
tését, amelyet helyette nekem volt szeren-
csém végighallgatnom! Amit ön a tudomá-
nyos bizonyosságról mondott, számomra 
valóságos kinyilatkoztatás volt, mégpedig 
olyan kinyilatkoztatás, amely engem teljesen 
meggyőzött! Űgy van, amint ön mondja, 
szenátor uram:, csak így lehet! ön szerény, 
de meggyőződéses tanítványt nyert bennem. 
Micsoda ünnep nekünk, a politika gályarab-
jainak, ha néhanapján egy-egy, tudós férfiú-
val beszélhetünk! Sajnos, ritkán van ré-
szünk benne! S mikor megköszönöm önnek 
ezt a félórás szellemi élvezetet, biztosan tu-
dom, hogy azt mondom, amit Őexcellenciája 
mondana, ha a helyemben volna; és bizto-
síthatom, hogy igazán kár volt ide fáradnia. 
Mindenki tudja, kicsoda Giucciarelli szená-



tor. Olaszország ismeri és hálával övezi azo-
kat a fiait, akik becsületet szereznek neki a 
világban. Győznünk kell mindenben, a tudo-
mányban is; és győzni fogunk, győzni fo-
gunk. S ez az ön érdeme lesz, szenátor uram. 

A dicséret olyan, mint valami súlyos test: 
minél magasabbról esik, annál nagyobb 
erővel érkezik s annál nagyobb a hatása. A 
vén alkimista egészen nekividult ettől a rö-
vid beszélgetéstől és távozott a Palazzo 
Braschiból; a második látogatása már nem 
szerzett neki ilyen örömet. A Szenátus El-
nöke udvariasan fogadta, figyelmesen meg-
hallgatta és nem billent ki egykedvűségéből. 

— Szenátor uram, köszönöm a felvilágo-
sításait; biztosítom, hogy kellőképpen számon-
tartom — felelte rideg-szárazon. 

Guicciarelli hiába próbált kissé határozot-
tabb és kézzelfoghatóbb véleményt kicsi-
karni belőle és felháborodottan távozott, mi-
közben azt dünnyögte, hogy ez az úr alább 
is adhatta volna, vele szemben, aki elvégre 
is nem volt holmi jött-ment. De ha a Palazzo 
Madama tartózkodó volt, a Palazzo Firenze 
talán túlságosan is nyiltan beszélt. Őexcellen-
ciája fagyosan fogadta s mikor a szenátor 
kifejtette, hogy egy próba, amely a Tudo-
mány szempontjából biztos, az Igazságszol-
gáltatás szempontjából ingatag lehet, támadó 
iróniával megjegyezte: 

— Tehát a Tudomány úgy beszél, mint a 
diplomácia? Vagy mint az asszonyok? Azt 
hiszem, ön tudja, hogy mikor egy diplomata 
azt mondja, hogy igen, azt akarja mondani, 
hogy talán; mikor azt mondja, hogy talán, 
azt akarja mondani, hogy nem; ha pedig azt 
mondja, hogy nem, akkor nem diplomata. 



Egy hölgy is: ha azt mondja, hogy nem, azt 
akarja mondani, hogy talán; ha azt mondja, 
hogy igen, akkor nem úriasszony. 

— De nem, de nem — mondta rá Guiccia-
relli, kissé meglepetten és zavarodottan, csak 
éppen hogy mondjon valamit, mert maga sem 
tudta, hogy mire mondott nemet. 

— Akkor pedig önnek, szenátor uram, eze-
ket a dolgokat nyiltan meg kellett volna mon-
dania a bíróságnak a szakértői véleményé-
ben; nem alattomban odaérteni s aztán eljönni 
hozzám és nekem bizalmasan elmondani. Az 
Igazságszolgáltatás azt kérdezte öntől, vájjon 
Cavalierit megmérgezték-e és kénytelen volt 
vádat emelni az özvegy ellen, mert ön a kér-
désre igennel felelt. Mert ha Cavalieri méreg-
től halt meg, ki más mérgezhette volna meg? 
Ennélfogva ha itt tévedés történt, az az ön 
hibája... 

Guicciarelli igyekezett védekezni, de csak 
annál rosszabb volt. Kétségbeesetten távozott. 
Nemcsak a nép, hanem a Hatalom is ferde 
szemmel nézett rá; a Hatalom is, a Tekintély 
is, az a felséges és szinte természetfölötti erő 
is, amely egyetlen mosolyával teremt és egyet-
len zord tekintetével megsemmisít egy-egy 
emberi sorsot! Öreá eddig mindig mosolygott, 
mégpedig oly szerelmesen, hogy el sem tudja 
képzelni haragosnak; és tessék, most, életében 
először, rányilaz egy olyan megsemmisítő zord 
tekintettel, amelyet eddig sohasem ismert; ez 
a csapás visszadobta a semmibe és a bárkából, 
amely hazafelé döcögött vele, még csak ki sem 
mert pillantani, hogy egy tekintetet vessen 
Rómára, az aranyló és örök, a mennyei és lát-
hatatlan Rómára, amelynek eddig dédelgetett 
kedvence volt: a nagykövetségekre, a minisz-



tériumokra, a nagy középületekre, a vörös 
Kvirinálra, amelynek gyönyörű kapuját a hó-
fehér erkély koszorúzza! Annyi esztendeje, 
mióta a Hatalom mosolyogva fogadta őt min-
den alsóbb és felsőbbrendű székhelyén, vala-
hányszor elment valamelyik palotája előtt, 
úgy rémlett neki, mintha a szögleteik s a kö-
veik mind ezt mondogatnák: „Ismerünk, is-
merünk; a mi emberünk vagy; ó boldog em-
ber, ez a te otthonod is . . D e ma, amint egy-
szer a döcögő kocsiból fölemelte szemét az 
egyik ilyen régi barátjára, nyomban le is sü-
tötte, mert a szögletek s a kövek ezt dörmög-
ték: „Ki vagy te? Nem ismerünk! Takarodj 
innét!" Elhagyatott, számkivetett, tönkrement, 
s mi több, bűnös embernek érezte magát, mert 
annyira süllyedt, hogy már az igazság csűré-
sére-csavarására sem volt ereje; elismerte, 
hogy túlságosan ötletszerűen dolgozott; újra 
látta magát szalonkabátban és cilinderben, 
mint ma, abban a pillanatban, mikor éppen 
a királyi kihallgatásra indult és odaszólt 
Pietruccinak : „A bíróságnak sürgős a dolog; 
készítsd el a szakértői véleményt". Bár visz-
szavonhatta volna ezt a pillanatnyi gyászos 
elhamarkodottságát és elvakultságát! Párszor 
vigasztalni próbálta magát, emlékébe idézte a 
Palazzo Braschi hízelgő nyilatkozatát és erős-
ködött, hogy a Miniszterelnök — s micsoda 
Miniszterelnök! — nyilatkozata mégis csak 
súlyosabb, mint valamelyik incifinci minisz-
terének a szava: de hiába! A kétségbeesés 
megnyitotta a szemét. Azokban a dicséretek-
ben és hízelgésekben csupán a szolgának a 
buzgóságát olvasta, aki örömmel fogadja a 
vendéget, mert azt hiszi, hogy barátja a gaz-
dájának, még akkor is, sőt éppen akkor, ha a 



vendégről nem tud semmit és egyáltalán nem 
is fontos neki. 

Marietta hol sírt, hol aludt, hol felriadt, hol 
újra elaludt és gyötrő álmok között töltötte 
el fogságának második éjszakáját is és ked-
den reggel újra kezdte szomorú börtönéletét; 
imádkozott, falatozott egy kis kenyeret, re-
ménykedett, hogy gyötrelme pár nap múlva 
véget ér, kétségbeesett, hogy sohasem lesz 
vége; gondolt Gaetanóra, donna Emiliára, 
asszonyára, Olivieróra, mindenkire, akit is-
mert; kezdett egyéb dolgokra is gondolni, 
amik eddig eszébe sem jutottak: a kihallgatá-
sakor kibökkentett hazugságra, egy fésűre, 
egy darab szappanra, egy tányér jó rizses 
makkarónira. Nem maga volt-e az oka sze-
rencsétlenségének, azzal, hogy hallgatott 
Gaetanóra és azt mondta, hogy az a pénz az 
ő megtakarított pénze? És micsoda gyönyörű-
ség volna, ha igazán megmosakodhatnék és 
megfésülködhetnék, s ehetne valami meleg és 
ízletes ételt! így kínlódott addig, míg a por-
kolábasszony meg a takarítóasszony behozta 
neki a kenyeret és a levest; és megint felhá-
borodott és kétségbeesett, mikor háromszor-
négyszer hiába próbált lenyelni egy kanál-
nyit ebből a pépből; már-már azon a ponton 
volt, hogy falhoz vágja a csajkát mindenes-
tül; beleharapott a kenyérbe és dühösen le-
nyelte, mintha bosszúból akarná rágni és meg-
enni; aztán félrelökte a kenyeret is és csüg-
gedten elsírta magát. Ekkor, egy óra tájban, 
megint megcsikordult a lakat és a rableány 
cellájába egyszerre két meglepetés lépett be: 
a; porkolábasszony, mosolyogva és szinte meg-
enyhülten és nyomában a takarítóasszony, 
aki nagy tálcát hozott. 



— Kívülről hozták be ezt a kis ebédet — 
szólalt meg a porkolábasszony szinte nyája-
san. — örülök neki, maga miatt, mert maga 
bizony nem igen hízott volna meg a fogház 
konyháján. Hoztak ruhát is, fehérneműt, meg 
egyéb mindenféle holmit. És mondok még egy 
jó hírt: holnap átmegy az egyik fizetéses 
cellába. 

— És ki küldte mindezt az istenáldást? — 
kérdezte Marietta, aki alig mert hinni a sze-
mének, mikor meglátott a tálcán egy tányér 
makkarónit, egy szelet húst, egy darab sajtot, 
egy szép darab dinnyét, fehér kenyeret meg 
egy kis üveg bort. 

— Hát én ugyan honnan tudjam? — felelte 
mosolyogva a porkolábasszony. — Magának 
kell tudnia, ki érdeklődik a sorsa iránt. Nincs 
bátyja, vagy férje . . . vagy barátja? Abból 
ítélve, amit küld — tette hozzá csípősen —, 
aligha valami szegény ördög. 

Közben a takarítóasszony letette a tálcát a 
fali asztalkára, amely asztalnak szolgált. 
Marietta leült az alacsonyabbik padkára és 
kezdte mohón enni a makkarónit és bár az étel 
már kissé kihiilt, úgy érezte, mintha a Király 
asztalánál ülne és egyre csak azon törte a fe-
jét, ki küldhette be neki ezt a mennyből hul-
lott mannát. Az arcára oly világosan kiült a 
megfeszült gondolkodás, hogy a porkoláb-
asszony is észrevette, aki egy percre megállt 
és elnézte a leányt. 

— Min gondolkodik? — szólt rá jóságosan. 
— Hessegesse el a gondolatait, A börtönben 
is igaz a közmondás: a jókedvű embert az 
Isten is megsegíti. 

— Szeretném tudni, ki emlékezett meg ró-
lam. Rómában nincs se rokonom, se barátom. 



— Ez annyit jelent — felelte megint csípő-
sen a porkolábasszony —, hogy Rómában van 
valaki, aki szereti magát, de nem árulja el. 
Magának csak annál jobb . . . 

Három napja Malaguzzi ügyvéd olyan volt, 
mint valami tábornok, aki rajtaütéssel elfog-
lalt egy fontos állást és attól tart, hogy ellen-
támadás éri: tehát résen van, kémleli a látó-
határt, kikérdezi a kémeit és aggodalmasan 
fölveti magában a kérdést, vájjon hol csap 
le a támadás: nyugaton, keleten? Jobbról, 
balról? Biztos volt benne, hogy Alamanni ke-
ményen fog védekezni és félt, hogy donna 
Emilia ostobasága túlságosan is megkönnyíti 
neki a dolgot; tehát tovább állítgatta a csap-
dáit, az erődjeit, a bástyáit és a kazamatáit. 
Azonnal gondoskodott róla, hogy közszemlére 
tétesse ki, egy szikla csúcsára, az új áldozatot 
a régi mellé, hogy a modern Minotaurus rá-
óhajtson erre a falatra is és Alamanninak 
nehezebb legyen elragadnia tőle. Pillanatnyi 
idővesztegetés nélkül magához hivatta hétfőn 
reggel az „Usciere"-t (ezen a néven írta cik-
keit és volt ismeretes a főváros legnépszerűbb 
és legelterjedtebb lapjának törvényszéki ro-
vatvezetője); bizalmasan megsúgta neki, 
hogy a Főmagánvád bizonyos idő óta nyo-
mára jutott egy nagyszabású összeskiivésnek, 
amelyet Susanna védelme szőtt a Cavalieri-
család becsülete ellen; hogy donna Emilia 
megtalálta Mariettának bizonyos levelét; 
hogy a. Rendőrség kihallgatta a jegyespárt és 
hogy a fiú terhelőn vallott a leányra,̂  és hogy 
jobban kiszínezze az elbeszélést, szájába adott 
Gaetanónak egy-két célzást Marietta titkos 
támogatójára: aki, mint rebesgetik, hatalmas 
személyiség s valami rejtelmes ok készteti 



arra, hogy minden áron meg akarja menteni 
Susannát. Este pedig, miután kiveszekedte 
magát donna Emiliával, elment a Fórumra, 
de nem az antik, hanem a modern Fórumra: 
a henye és gonosz beszédeknek abba a hír-
hedt társalgójába, ahol a haldokló század 
Római Polgárai leszedték a keresztvizet kon-
zuljaikról és prétoraikról* ; itt egy csomó 
újságírót felbujtott, hogy intézzenek hozzá 
kérdést a per felől, csak azért, hogy felelhes-
sen nekik, azzal a csillogó szeretetreméltó-
sággal, amit bizonyos alkalmakra mindig 
készen tartott: 

— A Cavalieri-per? De hát ki gondol még 
a Cav alieri-perre? Be van fejezve; Susanna 
ellen megszüntették az eljárást és pár nap 
múlva kinyitja előtte az Igazságszolgáltatás 
a börtön kapuját, sőt bocsánatot fog kérni, 
hogy kellemetlenséget okozott neki. Azt hi-
szik, tréfálok? Akarják tudni: miért, hogyan, 
mikor? Ejnye, milyen kíváncsiak! Hát azt 
hiszik, hogy ki lehet nyomozni bizonyos tit-
kokat? Én magam nem tudok semmit és nem 
is akarok tudni semmit. Igaz, hogy ilyen ese-
tem, mint ez, még soha életemben nem volt: 
hogy a Tudomány egy ilyen szabású bűnügy-
ben, és pedig éppen a döntő pillanatban, ki-
jelentse egyszerre csak, hogy összetévesztette 
a bankót a mankóval... Hát hitték volna 
valaha, hogy ez lehetséges? Én nem. De mint-
hogy ennek éppen velem kellett megesnie, ne 
beszéljünk többet róla. A Tudomány a Tudo-
mány; és ha a Tudomány szól, leveszem a 
kalapomat. Én nem vagyok semmi, nem aka-
rok tudni semmit, nem foglalkozom többé 
semmivel, nem törődöm még az újabb kava-
rodással sem, ami tegnap támadt. Nem tud-



ják? Tegnap letartóztatták Susanna szoba-
lányát. Hiába ostromolnak a kérdéseikkel, 
mert én nem tudok semmit. Megpróbáltam 
megtudni valamit a Rendőrségen meg a Fő-
ügyészségen, de valósággal fejjel mentem a 
falnak. Meg akarják próbálni maguk is? 
Több szerencsét kívánok hozzá, de már most 
is megmondhatom, hogyan fog végződni ez 
az ügy. Pár nap múlva ezt a hölgyet is sza-
badlábra helyezik ezer bocsánatkérés közben. 
Hát ha Susanna kiszabadul a börtönből, csak 
joga van visszakapnia a hűséges szoba-
lányát? 

Szóval igyekezett fölébreszteni bennük a 
kíváncsiságot és a gyanút ezzel a gúnyos és 
kaján homályos nyilatkozatokkal; mondott is 
valamit meg nem is, de valamit mégis csak 
elért. „Usciere" kedden reggel közölte azt a 
rövid hírt, amely kissé felzaklatta Alamanni 
szenátort; és Rómának és a vidéknek szinte 
valamennyi lapja közölte kedden este és szer-
dán reggel Marietta letartóztatásának hírét; 
némelyik meg is toldotta holmi rosszindulatú 
kommentárral, amely az új bűnügy és a Ca-
valieri-bűnügy rejtelmes vonatkozásaira cél-
zott. De ha Grhiringucci ügyvédet nyugtalaní-
tották ezek az első megmozdulásai a Mino-
taurusnak, az ellenfél ügyvédje, aki hirtelen 
és erős kitörésre számított, kedden este még 
úgy érezte, hogy ezek a hadmozdulatok lassúk 
és bizonytalanok. Csakhogy ezen a napon 
„Usciere" a maga jószántából segítségére 
sietett. Régi szolgája volt ez a szárnyas Mer-
curiusnak s évekkel ezelőtt jött Rómába, mint 
királyi postatiszt; megundorodott attól a 
szörnyen fukar Istentől, aki oly szűken mérte 
a falatot hűséges szolgáinak; átpártolt tehát 



az uccák és terek Kliojához s minthogy erő-
sen hadilábon állott a nyelvtannal, pár év 
alatt a főváros leghíresebb törvényszéki kró-
nikása lett, éspedig két kiváló tulajdonsága 
révén: az egyik az volt, hogy minden bűn-
ügyben el tudta találni, mit kíván a közönség, 
a másik pedig az, hogy ki is tudta elégíteni 
a közönséget, mert valahányszor a közönség 
elkeseredett dühvel szinte fel akarta négyelni 
a vádlottat, ő mindannyiszor valóságos regé-
nyeket tálalt fel neki, a tiszteletbeli hóhér 
túláradó buzgóságával; ha pedig az elérzé-
kenyült és jószívű közönség szájaíze szerint 
kénytelen volt védelmébe venni a vádlottat, 
nagyon vigyázott, hogy meg ne bántsa a 
Rendőrséget és a Bíróságot. A közönség örült, 
mert ezekben a regényekben kiadhatta gyű-
löletét és szeretetét, az Igazságszolgáltatás 
pedig nem zúgolódott, mert ezekben a regé-
nyes földolgozásokban rendszerint segített 
ostorozni a vádlottat s ennélfogva hogyan is 
jutott volna eszébe az Igazságnak, hogy pa-
naszkodjék? A láthatatlan Igazságnak, aki-
nek az arcát még soha senki sem tudta le-
írni? Panaszkodhatott-e, mikor „Usciere" jó-
voltából hajnalig zakatoltak a nyomdagépek, 
valahányszor a jó Szerencse valami szép bűn-
ügyet ajándékozott Rómának? „Usciere" hét-
főn beszélt az ügyvéddel, aki úgy festette le 
előtte Gaetanót, mint holmi jólelkű szegény 
ördögöt, Mariettát pedig mint valami pokol-
faj zatot; azonnal meglátta a pompás ellen-
tétet: a nép tisztességes, egyszerű, jószívű 
gyermeke, aki beleszeret egy szoknyás dé-
monba, mert angyalnak hiszi. De mielőtt át-
engedte volna magát ihletett képzeletének, 
kiszimatolta, milyen szél fúj; kedden fenn 



járt a Rendőrségen, beszélt néhány barátjá-
val, megint elment az ügyvédhez; végre szer-
dán megérlelődött benne az elhatározás, mi-
után elolvasta a Mezzogiorno rövid hírét, 
amelyet Accolti sugalmazott; figyelmeztette 
ebben a közönséget, hogy fogadja tartózko-
dással azokat a pletykákat, amelyek Marietta 
Sorb i rovására keringenek; mert olyan em-
berek, akik a leányt jól ismerik, bizonyítják, 
hogy jó, derék és igen tisztességes leány. 
Minthogy okvetlenül bűnösnek kellett lennie 
annak a. vádlottnak, akit a Mezzogiorno tudó-
sítója ártatlannak tartott, és viszont, „Usciere" 
elhatározta, hogy „meginterjúolja" Gaetanót 
és úgy írja majd le az olvasóinak, mint talpig 
becsületes parasztot, akit megkísért egy szép 
nő, arannyal és hízelkedésekkel, de ő ellent-
áll, semhogy árulást kövessen el forrón sze-
retett gazdájának emléke ellen. És délután 
négy óra tájban elment a Cavalieri-palotába, 
kissé „körülszaglászni", mint maga mondta, 
a hétköznapok történetírójának kissé fara-
gatlan tolvajnyelvén. 

Donna Emilia, mint ebben az időben a tár-
saságba tartozók általában, sohasem bocsá-
totta volna magas színe elé és belső termeibe 
a hétköznapok Kliójának ilyen kis szolgáját, 
hanem legföljebb különös kegyelemből az elő-
szobáig és a cselédség elé eresztette volna. 
Csakhogy rossz idők jártak. Tehát mintha va-
lami nagy férfiú lépett volna a szalonba, úgy 
tessékelte: 

— Tessék, tessék, foglaljon helyet. Hát 
ön a híres „Usciere"? Nagyon örülök, hogy 
megismerhettem! Én szorgalmas olvasója va-
gyok. Minden reggel, alighogy a szememet ki-
nyitom, az ön cikke az első olvasmányom. 



Igaz-e, Martina? Az ön beszámolóinak nincsen 
párjuk Olaszországban; úgy olvassa az ember 
őket, mint valami regényt... De miért áll? 
Vesse le a felöltőjét, tegye le a kalapját. Mar-
tina, vedd el az úr kalapját és felöltőjét Pa-
rancsol kávét, szivart? Kávét, Martina, hozz 
kávét. Parancsoljon ezekből a szivarokból; 
nem rosszak. Tehát az új bűnügy iránt érdek-
lődik? Gaetanóval akar beszélni? Martina, 
menj csak és hívd be. 

De Gaetanót egyáltalán nem hatotta meg, 
mikor „Usciere" azt mondta neki, hogy dicsé-
retes dolgot művelt; olyan volt, mint a jég-
csap és óvatosan, tartózkodón, kurtán és nyer-
sen adogatta nagynehezen a feleleteit. Sze-
rencsére nem volt okvetlenül szükséges, hogy 
feleljen, mert a kérdező egymaga is pompásan 
betöltötte mind a két szerepet. 

— Az a nő nem hagyott magának békét egy 
percre sem? mindig a nyakára járt az ajánla-
taival, a mosolyaival, a tanácsaival, igaz-e? 
— kérdezte az újságíró, miközben nagy seb-
tiben titokzatos hieroglifekkel firkálta tele 
noteszének a lapjait. 

— Igen — dörmögte a fogai közül Gaetano. 
— Maga pedig ellenkezett, úgy-e? — foly-

tatta a másik. — Megmondta neki, hogy bo-
lond, hogy gondolja meg a dolgot, hogy ügyel-
jen, mit csinál, mert bajba keveredhetik. Szó-
val jó tanácsokat adott neki. 

Martina és donna Emilia csak hallgatta ezt 
a furcsa párbeszédet; Martina, mint rende-
sen, közömbösen, donna Emilia bámulva, föl-
hevülten: alig tudta türtőztetni magát. A be-
szélgetés után végül az újságíró valami fe-
keteséget mázolt a papirosra és odaszólt: 

— Most maradjon nyugodtan, lerajzolom 



az arcképét. Már készen is van — mondta 
végre, miközben gyönyörködve nézegette a 
rajzát. — Köszönöm, fiatalember. Majd holnap 
meglátja, mit írok magáról. 

— De hát komolyan beszél ön? — kérdezte 
donna Emilia, amint Gaetano kitette a lábát. 
— Csakugyan ki akarja nyomatni ezt a sza-
márságot? Hogy ez tisztességes ember, hű 
szolga? Ez a gazfickó? Hiszen ez összeszűrte 
a levet Mariettával! 

Ki hitte volna? Donna Emiliát leginkább az 
izgatta, hogy az újságíró maga töltötte be 
mind a két szerepet és mindig a szájába adta 
a kérdezettnek a feleletet: ez a hiba benne ma-
gában is megvolt, de „Usciere"-ben úgy tűnt 
föl előtte, mint a tűrhetetlen elbizakodottság 
és felületesség jele. Az ember olyan furcsa te-
remtés, hogy észreveszi és mindennél jobban 
gyűlöli másban a maga hibáját, amit magában 
nem vesz észre. De az újságírót nem zavarta 
a kissé ideges ellenvetés; ravaszul mosolygott, 
mint aki biztos a dolgában és megszólalt: 

— Neki is vannak hibái, ugyebár? Meg-
dézsmálja a konyhapénzt? Szoknyavadász? 
Mesélje el, mesélje el, asszonyom. Nekünk új-
ságíróknak minden hasznos, hogy tájékozód-
junk. De várja meg a holnapot; olvassa el a 
cikkemet és aztán adjon hálát Istennek, hogy 
van még Rendőrség Olaszországban és hogy 
önnek olyan szakácsa akadt, amilyen nincs 
több a világon... 

Donna Emilia ránézett egy darabig s már 
a nyelve hegyén volt a „hülye" szó, hogy ki-
bÖkkentse. De megfékezte magát és végtele-
nül udvariasan kitálalta neki azt a ravasz öt-
letét, amely éppen ebben a pillanatban támadt 
benne: 
Ferrero: A két igazság 20 



— Tudja, mit tennék, ha én volnék a Kor-
mány? Minden nehéz bűnügyben önt nevez-
ném ki vizsgálóbírónak. Nem hízelgésből mon-
dom, hanem azért, mert már egy darab ideje 
ez jár az eszemben. 

A bizonykodás fölösleges volt, mert „Us-
ciere"-nek eszébe sem jutott, hogy donna 
Emilia esetleg hízelgésből mondja ezt. A mu-
tatóujjával az orra hegyéhez ért és ennyit 
mondott rá: 

— Csalhatatlan szimatom van, annyi bizo-
nyos! 

— Csalhatatlan, csalhatatlan — erősítgette 
donna Emilia. — Éppen ezért szeretném, ha 
ön ezzel a bűnüggyel a maga szakállára is 
foglalkoznék egy kicsit, mert ha csak arra 
hagyjuk, akinek a kötelessége... Én szívesen 
a segítségére leszek. Akarja tudni például, 
hogy ki az a rejtelmes személy, aki a pénzt 
adta a lánynak? 

— Teringettét, hát hogyne akarnám tudni! 
— kiáltott fel az újságíró. — Mondjon el min-
dent, amit tud. Adatokat, adatokat! Ez a mi 
kenyerünk! Csupa fül vagyok! 

Donna Emilia kissé kiszínezve elmesélte 
neki a maga gyanúinak, Gaetano nyilatkoza-
tainak, a konyhában talált Oliviero-féle le-
vélnek a történetét, amelyet az ügyvéd egye-
lőre nem akart kezére juttatni a bíróságnak, 
s amelyből át is adott neki mindjárt egy máso-
latot. De az újságíró, aki hallgatta, miközben 
folyton firkálta a titkos jeleket a noteszébe és 
egyre azt hajtogatta: „Érdekes, érdekes", egy-
általán nem döbbent meg és nem háborodott 
fel, amint donna Emilia várta; épp olyan hi-
vatásszerű közömbösséggel szedte össze az 
értesüléseket, ami már az ügyvéd ellen is fel-



háborította donna Emiliát; végül csak ennyit 
mondott: 

— Köszönöm, köszönöm. Nyomozni fogok 
s majd meglátja! Ha szükségem lesz még 
egyéb felvilágosításokra, visszajövök önhöz; 
de bizonyosra veheti: egyszer majd erre a ho-
mályos ügyre is világosság derül. Ha majd 
„Usciere" megmozdul ! . . . 

Néhány efféle kitérés és bizonykodás után 
eltávozott. 

— Hülye! És ezek akarnak másokat tájé-
koztatni! — dohogta donna Emilia, aki öreg 
korára is kissé naiv maradt és azt hitte, hogy 
annak, aki másokat tájékoztatni akar, előbb 
magának kell alaposan tájékozódnia. 

Délután Olivierót táviratilag Milanóba hív-
ták, bizonyos versenyistálló dolgában, amelyet 
atyja akart felállítani egyik lombardiai birto-
kán: a legnagyobb és legtökéletesebb verseny-
istálló lesz ez, amilyent még nem láttak Olasz-
országban s amely első nagyszabású alkotása 
lesz új nemességében. Oliviero, aki ebben a 
vállalkozásában a jobbkeze és legtekintélye-
sebb tanácsadója volt, elkezdett lótni-futni, 
hogy négy napra szabadságot kérjen, de mi-
csoda útálattal a szivében! Nem gondolt már 
a veszedelemben forgó nemességre, nem gon-
dolt már Ghiringucci szavaira, szinte már Ma-
riettára és bűnügyére sem gondolt; mert akár-
hová ment és akármivel foglalkozott, minden 
gondolatát legyűrte és szétszórta az a néma 
hang, amely messziről, mint valami szemre-
hányás, szüntelenül a fülébe harsogott: „Sza-
bad ember vagyok, nincs már semmim!" Va-
csora után nem ment el a játékbarlangba, 
amely tegnap este tanúja volt ügyességének, 
mint ahogy elment volna, ha nem hallja ezt a 



rettenetes hangot; bezárkózott a szobájába és 
végre elkezdett olvasni egy akkoriban híres 
könyvet, amelyet az Osztrák-Magyar Monar-
chia egyik volt minisztere írt „A társadalom 
testének szervei és működései" címen, s ame-
lyet Accolti több más könyvvel együtt hiába 
kölcsönzött oda neki. Mikor belemerült ebbe a 
komoly és unalmas könyvbe, úgy érezte, hogy 
megszabadul attól a hangtól. Sajnos azonban 
az előző éjszakát játékban és dorbézolásban 
töltötte s most akárhogyan erőlködött is, se-
hogysem sikerült a komoly férfiú szerepébe 
beleélnie magát. Lefeküdt, abban a hiszem-
ben, hogy nyomban álomba merül, de sokáig 
nem bírt elaludni, mert az áldozat szavai: 
„Most szabad ember vagyok, nincs már sem-
mim" az éjszakában a magányosságtól, a né-
maságtól, a sötétségtől szinte megnőttek s 
megint csak hangosabban és könyörtelenebbül 
csengettek a fülébe. És Oliviero ezen az estén 
életében először érzett valami olyan új és 
olyan furcsa érzést, amilyent sohasem tétele-
zett volna fel magában: kezdte szégyellni ma-
gát és lelkiismeretfurdalást érzett a gazdag-
sága miatt. Mikor Accolti szegénységére gon-
dolt, szerette volna, ha nem lett volna olyan 
gazdag. 

Oliviero másnap, csütörtökön reggel, január 
utolsó napján megkapta a szabadságot és el-
utazott Milanóba, de végképpen elrontotta a 
kedvét az a cikk, amelyben „Usciere" el-
mesélte az új bűntett igaz történetét. Ez a 
mese egészen reá vallott. A lap közepén nagy 
fekete folt éktelenkedett, amelyben az olvasó-
nak, legalább is „Usciere" szerint, habozás 
nélkül, első pillantásra föl kellett ismernie „az 
aranyszívű paraszt nyílt és becsületes tekin-



tétét". De arra az esetre, ha a túlságosan ci-
nikus vagy túlságosan csökönyös olvasó nem 
tudott volna ennyi gyönyörű dolgot kiolvasni 
ebből a rosszul rajzolt és még rosszabbul nyo-
mott torzképből, a sűrűn nyomott szöveg, 
amely a képet keretezte, magának a hősnek a 
szavaival elmesélte azokat a pokoli mesterke-
déseket, amelyekkel Marietta megkörnyé-
kezte, hogy beszennyezze gazdájának emlé-
két, „annak a bizonyos személynek az érdeké-
ben, akit nem szükséges megneveznünk, mert 
mindenki úgyis kitalálja". Azonban ő, a nép 
áerék gyermeke, oly állhatatosan ellentállt, 
hogy megszégyeníthetné Plutarchosnak akár-
melyik hősét is! Micsoda küzdelmet vívott 
keblében a becsület és a pénz, a szerelem és 
a kötelesség! De győzött a becsület és a köte-
lesség és a sötét cselszövést végül is leleplez-
ték; ez| a Rendőrség érdeme, amely bámulatos 
éleslátással elcsípte már az egyik bűnöst és 
nem fog megállni félúton; mivel az a titokza-
tos személy, aki a pénzt adta, máris remeg és 
pedig joggal! A röpke történetírásnak ezt a 
gyönyörű lapját szétkapkodta a közönség, a 
szemfüles vidéki levelezők pedig sorra kiollóz-
ták és idézték; tessék elképzelni a hatást a 
Cavalieri-palota cselédségében! A lap egész 
délelőtt vándorolt emeletről-emeletre, kony-
háról-konyhára; tagolva betűzgették vagy ol-
vasták az izgatott cselédség csoportjaiban; 
nem volt szakács vagy cseléd, se férfi, se nő, 
nem volt kocsis vagy inas, aki ha délelőtt ta-
lálkozott valamelyik pajtásával a lépcsőn, 
oda ne szólt volna neki: „Olvasta! Tudta?" 
És mindegyik megállt elbeszélgetni a másik-
kal a rendkívüli eseményekről; senki sem 
ment el az elsőemeleti cselédszoba ajtaja előtt, 



hogy be ne ment volna rövidke látogatásra. 
„De hisz ez valóságos Parlament!" — kiáltott 
fel egy bizonyos pillanatban a palota egész 
cselédségének politikai feje, donna Emilia ko-
csisa, mikor egyszerre vagy hét férfi- meg nő-
cselédet látott a konyhában. Alkalmilag való-
sággal egy családdá olvadtak a belső cselédek, 
még azok is, akik különben kutya-macska ba-
rátságban éltek egymással. Őszintén szólván, 
valamennyien bizonyos csodálkozással érte-
sültek, hogy Gaetano az erény tükre, a nép be-
csületének bajnoka, az igazság őrszeme, Ma-
riettával, ezzel a mérges kígyóval szemben! 
De mivel nem mindennap esik meg, hogy egy 
szerény szakácsnak az arcképe megjelenik az 
újságban, még hozzá ilyen magasztalásokkal 
fűszerezve és mivel valamennyi huncutság 
között, amit az ember a maga gyötrelmére ki-
talált, nincs egy sem, amely nagyobb tiszte-
letet gerjesztene benne, mint a tulajdon gon-
dolata, ha ólomba öntik és lenyomatják egy 
röpke uj ságlapra, valamennyien megindultak, 
valamennyien mosolyogtak Gaetanora, vala-
mennyien bókoltak neki, valamennyien bizo-
nyos hirtelen támadt hajlandóságot éreztek 
iránta, különösen azok — és ezek voltak a leg-
többen —, akik mind eddig a napig ferde szem-
mel néztek rá és nem valami sokra tartották. 
És milyen csípősen kérdezgették valameny-
nyien Gaetanót Marietta felől, akit pedig egé-
szen eddig a napig Martina kivételével vala-
mennyien jó leánynak tartottak! Miféle becs-
telenségre akarta rávenni? Milyen képet vá-
gott, mikor észrevette, hogy beleesett a csap-
dába? Kalap volt-e a fején, mikor letartóztat-
ták? (Ezt a kérdést egy nő tette fel). „Kala-
posan ment a dutyiba!" — kiabálta, viny-



nyogta, bömbölte az egész cselédség. Marietta 
egyike volt annak a kevés szobalánynak, akik 
Rómában sohasem mentek ki hazulról födetlen 
fejjel: vakmerő újítás volt ez abban az időben, 
amikor még a kalap a nők fején vagy az ura-
ságnak, vagy a züllöttségnek a jele volt. 

Szóval senki sem merte azt mondani erre 
az újságra: „Fogd be a szádat, szemtelen 
hazug!" Nyomtatva volt, tehát igaz volt. Az 
egészből Gaetanónak volt haszna. Eddig a 
napig zordonan, némán, makacsul rágódott 
rettegésein és bosszúságain; Martina pedig 
ujjongott, olyan gyönyörűséggel, mint va-
lami kannibál, aki ellenségének a húsát kós-
tolgatja, hogy meg volt alázva, hogy olyan 
volt, mint valami elvert kutya s ebből is tő-
két kovácsolt magának, hogy bemártsa Gaeta-
nót az asszonyánál. Nyugtalankodott Mari-
etta letartóztatása miatt; csak ijedtében vá-
dolta meg s most már megbánta; ha majd 
tárgyalásra kerül a dolog, minden vádját le 
fogja tagadni! De ezen a napon a szerepek 
fölcserélődtek. Gaetano földerült, nem gon-
dolt többé a két levél titkára, fölszegezte a 
konyha falára az újságban megjelent arcké-
pét, mint valami festményt, visszanyerte a 
szavát; sőt oly fecsegő lett, hogy az ebédnél 
eldicsekedett a többi szolgák előtt, hogy meg-
hiúsította Susanna mesterkedéseit és bör-
tönbe juttatta Mariettát, mintha csak az új-
ság meséje színigazság lett volna! Martiná-
nak pedig, aki legszívesebben megfojtotta 
volna ezt a szemtelen hazugot, mosolyognia 
kellett, bókolnia, sőt kénytlen volt kijelen-
teni, hogy Gaetano úriember módjára visel-
kedett; ez oly kegyetlen megaláztatás és 
gyötrelem volt számára, hogy nem bírta to-



vább: kisvártatva felsietett asszonyához, 
hogy kipanaszkodj a magát: 

— Képzelje, asszonyom, képzelje! Ügy be-
szél, mintha legalább is ő találta volna a le-
velet! 

Donna Emilia, aki nem értette hűséges 
szolgálójának a méltatlankodását, mikor a 
maga előnyéről volt szó, nem vigasztalta, 
mint ahogy megtehette volna, azzal, hogy 
újból elismeri az érdemeit. 

— Annál jobb, annál jobb — dünnyögte 
komoran. — Minél többet hangoztatják min-
denfelé ezeket a dolgokat, annál nehezebb 
lesz visszavonnia. 

De a hitvány szolga elbizakodottsága és a 
buzgó szolgáló keserűsége akkor telt be, ami-
kor a feltűnést keltő hírre nagy sebbel-lobbal 
ellátogatott a házba két újságíró, hogy le-
fényképezzék Gaetanót; igen, Gaetanót, éppen 
Gaetanót, mégpedig a Szentatya, Crispi 
Őexcellenciája és a Trónörökös Őfensége 
után, ugyanazzal a géppel! Mikor a híresség-
nek ez az utolsó szertartása is bevégződött, 
Gaetano egyenesen fontos személyiségnek 
képzelte magát; és délután ötkor, éppen mikor 
hozzá kellett fognia a vacsora elkészítéséhez, 
megjelent a konyhában, ünneplő ruhában és 
így szólt Martinához nagy nyugodtan: 

— Gondoskodjon a vacsoráról, mert én el-
megyek egy kicsit sétálni! 

És távozott. A szegény Martina könnyes 
szemmel jelentette asszonyának a lázadó 
szolgának ezt a legújabb felségsértését. 
Azonban donna Emilia nem háborodott fel. 

— Ne gyerekeskedjél — mondta jóságosan 
s egyúttal ingerülten. — Türtőztetnünk kell 



magunkat, míg ez az átkozott bűnügy be nem 
végződik. De csak egyszer bevégződjék!... 

Ezen a napon Martinának is az a gondolat 
motoszkált a fejében, hogy a világon csak-
ugyan nincs igazság! 

Csupán egyetlenegy kicsiny, egészen ki-
csiny támadás próbálta elhomályosítani ezt 
a diadalt; Giovanna merészkedett erre, a 
szép aricciai leány, aki a negyedik emeleten 
szolgált, a Hadosztályparancsnoknál. Éppen 
felfelé jött a lépcsőn, mikor a sétára induló 
Gaetano találkozott vele és rásugározta leg-
bájosabb mosolyát. De a leány megállt egy 
pillanatra és fojtott hangon, izgatottan, vil-
logó szemekkel ráförmedt: 

— Undok, hazug, bitang, disznó! Megérde-
melnéd, hogy kikaparjam a szemedet! 

Elsurrant mellette és gyorsan felment a 
lépcsőn. Gaetano egy pillanatig zavarodot-
tan és tanácstalanul meredt a lépcsőn fel-
siető ingerült és büszke szép leány után; az-
tán letekintett s hogy nem látott senkit, meg-
nyugodott, vállat vont és eldörmögte egyik 
kedvelt aforizmáját: 

— Mi a nő? Szamár! 
És megbocsátott neki a közömbösség feje-

delmi nagylelkűségével és lement a lépcsőn. 
Ámbár Alamanni szenátor a vitakozás he-

vében hirtelenében rá se hederített Oliviero 
feltevéseire, hogy donna Emilia eszelte ki a 
Marietta ellen emelt vádat, most, hogy üjra 
rágondolt, már nem találta olyan valószínűt-
lennek; egyrészt mert ismerte Cavalierinét, 
másrészt mert útálta és ennélfogva szívesen 
meggyanúsította. S mi több: kedden délelőtt 
egyenesen megbízta egyik titkárját, hogy ál-
lapítsa meg, vájjon van-e a Via Sistinan va-



lami eladó vendéglő és vájjon Gaetano csak-
ugyan alkudozott-e rá? Már nem volt benne 
bizonyos, hogy Marietta hazudott és szinte 
kívánni kezdte, hogy bárcsak az igazat 
mondta volna. Ha a pénzkérés nem csak 
ürügy volt, akkor Marietta rágalomnak az 
áldozata; akkor ki más lehetett ennek az ér-
telmi szerzője? De mivel nem tudta, milyen 
fordulatot vesznek a dolgok, elhatározta, 
hogy végére jár annak a bizonyos ügynek, 
amelyet annyira a szivén viselt, mégpedig 
azonnal, mielőtt még kitör a botrány, ha 
ugyan ki kell törnie; és kedden délelőtt el-
ment a Palazzo Braschiba, hogy megsürgesse 
a Commendatoret, hogy ez viszont megsür-
gesse azt, aki fölötte állott. 

A Commendatoret kissé meglepte ugyan 
ez a sietség, de mivel a választásoknál szük-
sége volt Alamannira, megígérte, hogy meg-
tesz minden tőle telhetőt; úgyhogy mikor 
csütörtök délelőtt megszólalt az asztalon a 
telefon csengője és egy láthatatlan hang sür-
gősen a Palazzo Braschiba hívta, Alamanni 
azonnal odasietett, igen vidáman, mert biz-
tosra vette, hogy most meg fogja hallani az 
annyira áhított hírt: hogy Őfelsége megadta 
legfelsőbb hozzájárulását. Már szinte úgy 
rémlett neki, hogy „márchese"-nek szólítják. 
De a Commendatore nem a rendes mézes-
mázos és alázatos mosolyával fogadta, hanem 
zárkózott, elfogult, szinte bűnbánó arccal, 
mint mikor a hivatalnok valósággal megder-
med valami kellemetlen és nem könnyű fel-
adattól, amaz ember előtt, aki ennek a köte-
lességének áldozatául van kiszemelve. 

— Szenátor uram — kezdte —, valami igen 
furcsa dolog történt. Emlékszik arra a négy-



ezer lírára, amit Cavalieriné őnagysága szo-
balánya éppen át akart adni a vőlegényének, 
mikor elcsípték? Tudja, kitől való ez a pénz? 

Ama kiváló tulajdonságok között, amelye-
kért Alamanni fáradhatatlanul csodálta magát, 
volt egy, amelyben rendszerint még a jóindu-
latú emberek is kételkedtek kissé, mert meg-
lehetősen hihetetlen volt: hogy tudniillik nem 
hazudik soha. Ezzel pedig nemcsak dicseke-
dett, hanem ha hihetünk neki, ez volt egyik 
legszerényebb jótulajdonsága, hiszen kétujj-
nyi agyvelő elegendő annak belátásához, 
hogy ezen a világon fölösleges kétszínűsködni 
és hogy a becsületesség mindig a legjobb po-
litika. Legfeljebb annyit engedett meg, hogy 
mivel az emberek mégis csak emberek, néha-
napján kénytelen volt kissé kertelni és úgy 
felelni, ahogy például ezen a napon felelt 
erre a váratlan kérdésre, egészen ártatlan 
ábrázattal: 

— Hát ez nem annak a lánynak a pénze 
volt? Nem az ő megtakarított pénze? 

— Négyezer lírája? Egy szobalánynak? 
Ez a pénz egy gazdag úrtól származott: az 
ön fiától. Igen: az ön fiától. 

És minthogy a szenátort szemlátomást meg-
hökkentette a váratlan közlés, a Commenda-
tore a szemébe nézett s félig mérsékelt, félig 
könyörtelen hangon, ahogy már a hivatalos 
Kötelesség szokott beszélni, s amely némán 
is ezt mondja: „Barátom, kellemetlen dolgot 
közlök veled, de el kell ismerned magadnak 
is, hogy kénytelen vagyok vele" — halkan 
elmesélte neki, hogy előző nap a Rendőrség-
nek eszébe jutott, hogy felvilágosításokat kért 
tőle, tehát közölte vele, hogy Marietta bűn-
ügyében fontos fordulat történt, éspedig az, 



hogy aznap reggel Cavalieriné asszony meg-
jelent a Rendőrségen és feljelentést tett Oli-
viero Alamanni főhadnagy, a szenátor fia 
ellen, hogy kedvese és cinkosa Susannának 
és egyúttal értelmi szerzője Gaetano meg-
vesztegetésének; bemutatta a fiatalember Ma-
riettához intézett levelének másolatát, amelyet 
Malaguzzi ügyvéd nem adott át a Rendőrség-
nek, ámbár ezt is szombaton este találták, a 
másikkal együtt, amely már az iratok között 
van. A Rendőrség elküldte a Commendatore-
nak ennek a levélnek a másolatát, a Com-
mendatore pedig megmutatta Alamanninak, 
s hozzátette, hogy donna Emilia őt vádolja, 
egyenesen őt, a szenátort, hogy ő a titkos és 
hatalmas pártfogója Susanna Cavalierinek, 
még pedig a fia kedvéért. 

Alighogy a Commendatore belekezdett a 
mondókájába, Alamanni nyomban belelátott 
a titkos gondolatába, hogy rögtön magyará-
zatot kíván tőle ebben a bonyodalmas ügyben. 
Csakhogy nem tudta, miféle magyarázatot 
adjon, egyrészt mivel semmi kedve sem volt 
bevallani, hogy félrevezette a Commendato-
rét, mikor eltitkolta előtte, hogy a pénzt Oli-
viero adta, másrészt, mert hirtelenében Oli-
viero levelét maga is kissé homályosnak tar-
totta; tehát némán hallgatott s átkozódva gon-
dolt arra, hogy donna Emilia megtébolyodott: 
így legalább könnyített a bosszúságán, ha 
nem is cáfolta meg a vádakat. A bosszúsága 
pedig égett, mert semmiképpen sem volt 
ínyére, hogy donna Emiliának kezében van 
az a bizonyos levél, s tudja, hogy Oliviero 
adta a pénzt és ilyen vakmerően vádat emel 
a fia ellen. De mikor azt hallotta, hogy donna 
Emilia egyenesen őt vádolja, hogy Susanná-



nak a hatalmas pártfogója, akkor többé nem 
kételkedett abban, hogy kötözni való bolond; 
minthogy pedig ez a vád nyilván hamis volt, 
abban reménykedett, hogy ha ezt meghazud-
tolja, meggyengíti a többit is; ennélfogva ki-
tört: 

— De Cavalieriné őnagyságának elment a 
józan esze! Én soha egy percig sem foglal-
koztam a perrel. Nekem igazán egyéb dolgom 
van! És a Rendőrség ilyen bolondságokkal 
lopja az idejét? 

Mivel pedig ebben a pillanatban újabb két-
ség, vagyis inkább ravasz ötlet támadt az el-
méjében, amely megingathatta donna Emilia 
vádjainak hitelét, mindjárt fel is használta: 

— De hát hiteles ez a levél? Esetleg nem 
maga Cavalieriné őnagysága hamisította? 
Ettől a bolond asszonytól minden kitelik! 

— Kérdezzük meg az ön fiától*— mondta 
rá gyorsan a Commendatore. 

— Sajnos, pár órával ezelőtt Milanóba uta-
zott. De ha a levél hiteles, miért nem adta át 
Malaguzzi ügyvéd a Hatóságnak? 

— Tőle kellene megkérdezni — felelte a 
Commendatore és vállat vont. 

Del Alamanni azonnal megértette, hogy haj-
szálnyira sem ingatja meg a Commendatoret 
azzal, ha kétségbevonja donna Emilia józan 
eszét; tehát villámgyorsan frontot változta-
tott, félretette a ravaszkodást, abbahagyta a 
kertelést, amit eleddig meglehetősen ügyesen 
alkalmazott; és ahelyett, hogy donna Emiliát 
vádolná, védekezni kezdett. 

— Commendatore, megmondom önnek az 
igazat, amint szoktam; igen, én is tudtam, 
hogy a pénzt, anyagilag, a fiam adta. Tőle ma-
gától tudtam, mert ebben a tekintetben is rám 



ütött: sohasem hazudik! Egyébként mindjárt 
meglátja, hogy nincs benne semmi rejtegetni 
való. Nem említettem ezt a múltkor és szíve-
sebben nem emlegetném ma sem, mert benne 
van a dologban egy másik, igen tiszteletre-
méltó személy is: Accolti gróf. Azt hiszem: 
ön tudja, hogy kicsoda: régi szabású férfi, 
talpig úr, féligmeddig szent ember. De mivel 
Cavalieriné őnagysága rákényszerít, annál 
jobb: megmondom önnek az igazat, a szín-
igazságot, amely egyébként ártatlan igazság. 
Tehát Accolti gróf az, aki annak a lánynak 
a pénzt adta. Accolti gróf rokona Susannának 
és foglalkozott a védelmével. Néhány nappal 
ezelőtt ez a lány elment hozzá és azt mondta 
neki, hogy szeretne feleségül menni Cavalie-
riné őnagysága szakácsához, meg akarnak 
venni egy kis vendéglőt a Via Sistinán, négy-
ezer líra kellene a foglalóra és ezt az Összeget 
kölcsönkérte tőle. Accolti gróf nem gazdag 
ember; de mivel szereti ezt a lányt, megkérte 
a fiamat, hogy adja kölcsön neki ezt az 
összeget. 

Alamanni azt hitte, hogy ezzel a határozot-
tan előadott valószínű vallomásával eleget 
tett kimagyarázkodási kötelességének. Csak-
hogy ezúttal könyörtelen ellenféllel akadt 
dolga. 

— Csakhogy az ön fia nem adta kölcsön a 
pénzt Accoltinak, hanem odaajándékozta a 
leánynak. 

A szenátor megadása jeléül behúzta a 
vállát. 

— ön ismeri az én házamat. Mind Susan-
nisták, amint mostanában Rómában mondják: 
a feleségem, a fiam, az inas, a cselédek, a ko-
csisok, a szakács, a kukták, a mosogatólegé-



nyek! Accolti gróf valamennyit hipnotizálta. 
Az egyetlen, aki gondolkodik a házamban, én 
magam vagyok. És Cavalieriné őnagysága 
engem vádol, hogy Susannát pártfogolom! 
De mit tehetnék én többet? Sajnos, a fiam a 
fejébe vette, hogy ez a lány a hűségnek a hőse 
és az a gyönyörű ötlete támadt, hogy odaaján-
dékozza neki ezt az összeget, jutalmul. De 
szerencsére mindezek lényegtelen dolgok; 
csupán az a fontos, hogy a pénzt erre a célra 
kérték és adták. Fölösleges óvatosságból nyo-
moztattam a vendéglő ügyében. Az egyik tit-
károm meg is találta a Via Sistinán, a gazdá-
jával együtt, aki el akarja adni. Tehát igaz, 
hogy meg akarták venni és hogy a pénz erre 
a célra kellett. 

Ezúttal Alamanni szenátor csakugyan az 
igazat mondta, akár szokása volt mindig iga-
zat mondani, akár nem, mert a titkára előtte 
való nap megállapította hogy Gaetano Don-
zetti alkudozott egy kis vendéglőre a Piazza 
Barberini szomszédságában és aztán egy-
szerre csak elmaradt. De a Commendatorera, 
úgy látszik, nem igen hatott ez a közlés. 

— Ismerte ön a fiának ezt a levelét? 
— Nem én. A fiam annyit mondott nekem, 

hogy azt a pénzt levél kíséretében küldötte el 
a lánynak; de sem ő nem mondta, sem én nem 
tartottam szükségesnek megkérdezni, mit írt 
neki. 

— És most, mikor már olvasta, hogy ma-
gyarázza meg? Mit jelentenek ezek a monda-
tok: „Maga sokkal többet érdemelne azért, 
amit tett"; „örülök a terveinek: remélem, 
hogy sikerülnek"? Mik azok a titokzatos érde-
mek, amikre itten céloz? És mik azok a ter-
vek, amikhez sikert kíván? 



— De hiszen világos! A fiam arra céloz, 
amit a szobalány asszonya védelmében tett, a 
jókívánság pedig a vendéglő ügyének sikerére 
vonatkozik. Ezek voltak a tervek, más nem 
lehet. 

Az apa, aki hirtelenében találta meg ezt a 
magyarázatot, hogy kénytelen volt védekezni, 
nem is sejtette, hogy pompásan kitalálta fiá-
nak a gondolatát. De ámbár az igazságot 
mondta, vagy éppen azért, szemlátomást nem 
győzte meg a Commendatoret, aki egy pilla-
natig hallgatott, a fejét rázta, aztán töpren-
kedő és tamáskodó arccal megszólalt: 

— Ebben az ügyben nagyon, nagyon sok 
nehéz kérdés vár magyarázatra. Elég baj ez 
valamennyiünknek. Mért írta az ön fia ezt 
a levelet, amely, mint önnek is el kell ismernie, 
legalább is igen különös? Mért nem adta át az 
ügyvéd a másikkal együtt a hatóságnak? 
Mért vallott a vőlegény a menyasszonya el-
len, ha csakugyan igaz a vendéglő és a pénzt 
éppen azért kérték, hogy megvásárolják? Itt 
valami titok lappang, valami titok, megmon-
dom önnek nviltan, amely komoly nehézséget 
okoz a kormánynak abban a bizonyos másik 
ügyben. Efféle dolgokban nem lehet tréfálni 
a közvéleménnyel. Ha éppen most kitör egy 
botrány, egy hűhó, amit az ellenzék nyomban 
kiaknáz a maga pártcéljaira... 

Itt elhallgatott. De Alamanni, aki ismerte 
azt a virágnyelvet, amelyen a hivatalos világ-
ban értésükre adják a nagyoknak és hatalma-
soknak a kellemetlen mondanivalókat, ki-
olvasta a Commendatore gondolatából ennek 
az egész beszédnek a tulajdonképeni velejét, 
mintha csak öles betűkkel lett volna felírva a 
szemközti falra: „Barátom, a magyarázataid 



nem elegendők a megnyugtatásunkra; és 
mindaddig, míg ez a titok nincs felderítve, s 
a fiadról meg rólad efféle hírek járják, te, aki 
nagyvilági és okos ember vagy, nem kíván-
hatod, hogy őexcellenciája azt javasolja őfel-
ségének, hogy téged marchese-rangra emel-
jen". Hirtelenében úgy érezte, hogy elárulták; 
tiltakozni akart, de türtőztette magát; és dühe 
megint donna Emilia ellen fordult. Eszébe 
jutottak fiának Cavalieriné ellen felhozott ér-
vei; és minthogy Oliviero regényei is hiteles 
történetek voltak, ha javára szolgáltak, ki-
sajátította őket. 

— Igaz, igaz — felelte élénken, mintha hir-
telen világosság támadt volna elméjében. — 
Ez az ügy csupa titokzatosság. De tegyük 
hozzá: az a levél, amelyet a vőlegény éppen a 
találkozás előtt való napon elveszít a konyhá-
ban; azok a bizalmas közlések, amelyeket a 
többi szolgák előtt tesz, s amelyek éppen a fő 
támasztékai annak a vallomásnak, amelyet 
majd ez a szép mákvirág a Rendőrségen tenni 
fog; ez a különös) vád, amely úgy csap le az 
égből, mint valami meteor; ez a levél, amely 
most egyszerre Isten tudja honnan előkerül, 
ezek a rejtélyes kifejezések, amelyeket mintha 
csak azért írtak volna le, hogy gyanút ébresz-
szenek... 

— És tegye hozzá, szenátor uram: — foly-
tatta gyorsan a Commendatore, aki rögtön 
megértette a célzásokat, de úgy tett, mintha 
nem értené, — ez a vőlegény, aki tudja, hogy 
az ön fia adta a pénzt, hiszen a kezében volt ez 
a levél, és mégis azt mondja, hogy nem tudja, 
honnan származik. Ez is titok . . . Legalább is, 
ha a levél hiteles, amint a Rendőrség hiszi... 

Egy darabig mind a ketten hallgattak. De 
Ferrero: A két igazság 21 



ez az újabb csalódás oly fájdalmas volt Ala-
manninak, hogy nem tudott hallgatni, be-
szélnie kellett, legalább is hogy kissé adja a 
szerencsétlen áldozatot. 

— Tudom, tudom: már hozzászoktam — 
szólt csüggeteg hangon, a fejét rázva. — Va-
lahányszor a kormány arra készül, hogy va-
lamiképpen elismerje szerény szolgálataimat, 
az irigység mindig kirobbant valami vihart, 
így volt, mikor szenátorrá akartak kinevezni. 
Ez az emberek hálája! Az ember megteszi, 
amit tehet; dolgozik, görnyed, feláldozza az 
egészségét, hogy némi szolgálatokat tehessen 
hazájának. És aztán következik a viszonzás: 
méltatlanságok, rágalmak, támadások! 

— Az Isten szerelmére, szenátor uram, ne 
beszéljen így — vágott közbe hirtelen a Com-
mendatore. — Őexcellenciája vígasztalhatat-
lan lenne, ha megtudná. Itt az események vé-
letlen összejátszásáról van szó. ön megérti; 
nem mi vagyunk az okai. Sajnos, egyelőre meg 
vannak kötve a kezeink. 

Most a Commendatore megfelelt a célzásra 
s egy rövid mondattal nyíltan megerősítette 
szavainak rejtett értelmét. Alamanni nem 
csodálkozott rajta, de szenvedett miatta, 
mintha mindaddig, míg a másik nem beszélt 
nyíltan, lehetett volna valami reménye. És 
most még megindítóbban játszotta az áldo-
zatot. 

— Nem, nem, nem! — tiltakozott nagyot 
sóhajtva. — Nekem annyi az ellenségem! És 
oly engesztelhetetlenek! Szeretnének meg-
ölni, Commendatore! Megölni, igen! 

— De nem, de nem, szenátor uram — fe-
lelte a Commendatore szinte atyai határo-
zottsággal. — Van önnek is néhány ellen-



sége, mint minden érdemes embernek, vi-
szont van sok bámulója is! Sok, igen sok; 
sokkal több, mint ön gondolja, higyje meg 
nekem, szenátor uram —< erősködött, mint-
egy feleletül Alamanninak egy tiltakozó moz-
dulatára. — ön olyan gazdag ember, hogy 
fütyülhet a kitüntetésekre, hiszen önmagá-
ban nagy, azzal, hogy van és azzal, amit 
tesz, nem pedig a sallangok és a címek révén, 
amiket mi osztogatunk... És csak Isten a 
megmondhatója, hogy miféle szempontok 
szerint! 

De bármily nagy volt is önmagában véve 
Alamanni — és erről mélyebben meg volt 
győződve, mint a Commendatore —, ebben 
a pillanatban nem volt olyan kedvében, hogy 
beérte volna ezzel az önmagában rejlő kitün-
tetéssel. A vigasztalás felingerelte; másra 
terelte a beszélgetést. 

— Szeretném tudni, hogyan jutott eszébe 
annak a bolond asszonynak, hogy megvá-
dolja Olivierót és megvádoljon engemet? Ez 
még egy bolondtól is sok. önnek gyors és bi-
zalmas nyomozást kellene elrendelnie, pár-
huzamosan a hatósági nyomozással... 

— Már gondoltam rá. Már meg is bíztam 
vele a Rendőrséget. 

A Commendatore előző nap kissé zavarban 
volt, mikor a Rendőrség közölte vele a Cava-
lieri-ügynek ezt a fontos fordulatát. Mikor a 
szenátor kérésére tájékoztatást kért Mari-
etta letartóztatásáról, a saját felelősségére, 
anélkül, hogy őexcellenciája sejtett volna 
valamit a dologról, azt mondta, hogy Őexcel-
lenciája nagyon érdeklődik az ügy iránt — 
éspedig azért, hogy a Rendőrség gyorsan 
nyilatkozzék és ne titkolódzzék. Es most — 



ezt rögtön megértette — a Rendőrség tőle 
szeretné megtudni, hogy micsoda érdeke fű-
ződik őexcellenciájának az ügyhöz, nehogy 
valami hallépést kövessen el, esetleg olyan 
személlyel szemben, mint akit a vád célba 
vett. Azonnal készen volt a csorba kiköszö-
rülésére s olyan hangon, mintha felhatalma-
zásra beszélne, utasította a Rendőrséget, 
hogy hirtelen indítson bizalmas nyomozást 
és tisztázza, mi igaz és mi nem igaz Cava-
lieriné vádjában; az eredményt azonnal je-
lentse neki; ő majd kikéri őexcellenciája ren-
delkezését és megadja a további szükséges 
utasításokat. Azt hitte tehát, hogy máris meg-
nyugtatta a szenátort. De tévedett. 

— A Rendőrséget? — kérdezte Alamanni. 
— A rendőrséget, amely meghallgatta Cava-
lieriné vádjait? S ön még bízik benne? Itt 
nem a szokványos, huzavona-bürokrácia kell; 
itt egy mozgékony, határozott emberre volna 
szükség, aki érti a mesterségét. 

— Bár volna ilyen emberünk! — sóhajtott 
a Commendatore. — Mily nagy szolgálatokat 
tehetne nekünk! Mert bár nem is fogadom 
el az ön véleményét a Rendőrségről, amely 
nagyon is szigorú, azért magam is elisme-
rem . . . 

— Nincs ilyen emberük? És önök azzal ál-
tatják magukat, hogy kormányoznak? — vá-
gott a szavába Alamanni. — Nekem minden 
üzememben van egy titkos bizalmi emberem, 
aki ellenőrzi az igazgatókat és a vezetőket. 
Ezek a bizalmi emberek az én szemeim. E 
szemek nélkül nem tudnám kormányozni az én 
kis birodalmamat. 

— Mindent megteszünk, amit lehet, szená-
tor uram — felelte a Commendatore, a Iiata-



lomnak azzal a szerénységével, amellyel 
összehúzza magát, mikor meg akar szaba-
dulni valami nehéz feladattól. — De nem 
ringatjuk magunkat illúziókban: ez a szer-
szám már öreg, kopott, elnyűtt. Mindennap 
csodálkozom, hogy össze nem omlik. Mi fiatal 
és máris rokkant Állam vagyunk... 

— Ne mondjon ilyet, ne mondjon ilyet — 
tiltakozott Alamanni, azzal a hevességgel, 
amellyel az emberek a kötelsség szentségét 
szokták hangoztatni, ha másnak kell azt a 
kötelességet teljesítenie. — Egy Államnak 
sohasem szabad azt mondania magáról, hogy 
öreg, gyenge, tehetetlen, mert az erő a bit-
nek és az akaratnak a ténye... 

Elbeszélgettek most az Államról, köteles-
ségeiről és hatalmi eszközeiről; az egyik meg-
kívánta az Államban az erőt, amelyre szük-
sége van; a másik szembeállította vele a 
gyengeséget, amely megkönnyíti számára, 
hogy kitérjen bizonyos kellemetlen kötelezett-
ségek elől. De a Commandatore körömszakad-
táig makacsul hangoztatta, hogy bizalommal 
kell lenni a Rendőrség iránt; végül mégis 
megígérte, hogy érdeklődni fog az ügyvédnél, 
(nem ismerem — mondta azonnal, mihelyt 
Alamanni erre a pontra rátért, ámbár igen 
jól ismerte), vájjon hiteles-e Oliviero levele 
és ha hiteles, mért nem adta át a hatóságnak ? 

— Ügye megmondtam! — gondolta magá-
ban Alamanni, szinte világgyűlölettel és ma-
gánkívül a dühtől, amint beszállt a kocsijába. 
— Megint füstbe ment a dolog! Pedig milyen 
jól előkészítettem! Accolti tett tönkre, ördög 
vigye el a moralistákat! Éljen a szélhámosok 
szemtelensége! Legalább a szélhámos, ha van 
esze, tud védekezni! De egy moralista olyan 



gáncsokat vet az embernek, hogy az ördög 
sem tudná eló're kitalálni. Micsoda gabalyo-
dás! De meg fogom tudni az igazat, ha száz-
ezer lírámba kerül is! 

Ő is az Igazsághoz fordult, az ő Igazságá-
hoz . . . De csak úgy, mint akármelyik üzlet-
feléhez, akik mindig készen állnak a szolgá-
latára, illő jutalék fejében. 

— Sajnos, zavaros esztendők ezek! — gon-
dolta magában ezalatt a Commendatore kis 
szobájában és nagyokat sóhajtozott az idők 
feneketlen fölkavarodásán. Ki ismerte job-
ban nála ezt a kavarodást, mikor már két éve 
abban fáradozott, hogy megszüntesse? Az új 
kereskedelmi szerződések fenekestül felfor-
gatták a rendezett vagyonokat; a földműve-
lés, az államkincstár, a nép és a középosztály 
kínos nyomorúságba jutott; szűken van a 
pénz, sok ősi gazdagság tönkrement, néhány 
kiváltságos iparág virágzik a többiek pusz-
tulása árán; parasztok és iparosok roppant 
tömege indul Amerikába; a régi szabású em-
berek háborognak az új idők és új emberek 
ellen és elkeseredetten hátat fordítanak nekik, 
azzal vádolják őket, hogy tönkreteszik Olasz-
országot és visszasírják 1848-at és 1849-et; 
mások megundorodnak önmaguktól és a ma-
guk nemzedékétől, dacoskodásból úgy tesz-
nek, mintha a fiataloktól várnák mindazt a 
jót, amit nekik nem sikerült megalkotniok; a 
fiatalok vérszemet kapnak ezektől a dicsére-
tektől, egyáltalán nem ijednek meg a szidal-
maktól, ösztökéli őket a kényszerűség és a 
nagyratörés, és hetvenkedőn kérkednek azzal, 
hogy elszakadtak a szürkülő s az ősz embe-
rektől; minden földet és országot bejárnak 
új, idegen és távoli dolgokért, hogy első pil-



lantásra beléjük szerelmesedjenek és hogy 
ezekkel imponáljanak a tétovázó és nyugta-
lan idők embereinek. A hatalmasok, a gazda-
gok, a bölcsek, szóval azok, akikre embertár-
saik kormányzásának a feladata hárult, meg-
rémültek a nép elégedetlenségétől s az egyik 
efféle külföldi újdonságtól, amit az új nem-
zedék terjesztett — egy elmélet volt ez, amely 
nem kevesebbet hirdetett mint azt, hogy újjá-
alkotja a világot —, sóhajtoztak egy második 
Bismarck, egy új Cavour, egy föltámadott 
Napoleon után, de addig is, míg e géniuszok 
valamelyike újra megtestesül, hogy ügyesen 
kihúzza őket a csávából, rábízták a kormányt 
őreá, az egyetlen emberre, aki a Commenda-
tore szemében ember volt; a vén sziciliai ösz-
szeesküvőre, aki már akkor észrevette őt, 
mikor a Baloldal hajnalhasadása idején né-
hány hétig Belügyminiszter volt; aki mind 
a két miniszterelnöksége alatt őt kívánta az 
elnöki osztály élére s ráruházta azt a felada-
tot, hogy jobbkeze legyen annak a bizonyos 
Titkos Hatalomnak, amelyet senki sem is-
mert, ő maga sem. És az öreg nem hazudtolta 
meg a hozzáfűzött reményeket; mikor másod-
szor lett miniszterelnök, 1893. vége felé, 
ostromállapottal nyomta el a lunigianai és 
sziciliai forrongásokat, becsukatta az új taní-
tás pásztorait és szétszórta a tanítványaik 
nyáját, mely a világot akarta újjáalkotni és 
végül arra gondolt, hogy magára ruházhatja 
a teljhatalmat, hogy megreformálja az Álla-
mot.* 

A Commendatoret ezen a napon is, mint 
mindig, valahányszor a mult év viharos ese-
ményeire gondolt, elfogta a büszkeség, hogy 
bizalmi embere lehet az öreg államférfiúnak, 



hogy segítségére lehet annyi dolog megvaló-
sításában, amelyek nagyoknak tűntek a sze-
mében; tűzbe ment volna érte; szerette volna, 
ha i ezer évig élhetett és kormányozhatott 
volna! De volt szeme és látott. Látta, hogy 
ha a nemzet egyik része csodálja és éljenzi a 
főnökét, mint a haza, megmentőjét, a másik 
része gyűlöli és zsarnok gyanánt és a köz-
szabadságok gyilkosa gyanánt átkozza. Látta, 
hogy a nagyravágyások, az érdekek, a bosz-
szúk, az elméletek, az ellentétes törekvések, 
a szürke fejek és a szőke vagy barna fejek 
tusája dühöngött már egy esztendeje a Mon-
tecitorio zárt porondján, míg odakint a leg-
többen döbbenten hallgattak s talán azt gon-
dolták, hogy nagyon nehéz ítéletet mondani 
egy emberről, ha ennek az embernek kezében 
van a hatalom és talán igyekeztek kitalálni, 
ami a legfontosabb volt, hogy mi lesz min-
dennek a vége? Látta, hogy az események 
rohamléptekben haladnak, mintegy két hó-
napja, 1894. vége óta, mikor egy csomó 
okmányt tettek le a Kamara asztalára;* a Ka-
mara öttagú bizottságot küldött ki, hogy 
olvassák el, mérlegeljék és ítéljenek; a Kama-
rát éppen akkor napolták el, mikor a bizott-
ság elő akarta terjeszteni beszámolóját: ez 
volt az első lépés a bomlás felé! És látta azt 
is, sajnos, minthogy naponta beszélt vele, 
hogy a megváltó, akit egyesek bámultak, a 
zsarnok, akitől a többiek rettegtek, még 75 
éves korában is csupa tűz, csupa vakmerőség, 
csupa hév volt s az egyetlen, aki nem félt a 
közönségtől; de félig már vak volt, megkese-
redett a küzdelmekben, az ereje már kezdte 
cserben hagyni s úgy elbizakodott abban, 
amit alkotott, hogy nem értette meg az új 



időket és azt a kellemetlen kényszerűséget, 
amelybe immár a kormányok kerültek: tekin-
tettel kellett lenniök bizonyos hitvány érzé-
kenységekre, bizonyos apró elfogultságokra, 
a közvélemény nevezetű hisztérikus király-
asszony bizonyos törpe kicsinyeskedéseire. 
Sajnos, ő maga, ötvenéves ember létére nem 
ringatta magát illúziókban; a gigászok nem-
zedékére elkövetkezett a törpék nemzedéke; 
és a főnöke, aki az ő szemében éppen egyike 
volt a még élő gigászoknak, ezt nem vette 
észre, nem akarta elismerni, hogy öreg nap-
jaira résen kell lennie, mert a törpék vesze-
delmes fajtává lettek, mióta megnőtt a szá-
muk és szövetséget kötöttek ellene. Ezért tehát, 
mikor a Rendőrség közölte vele donna Emilia 
vádjait, rögtön meghúzta a halálharangot 
Alamanni főnemesi ambíciói fölött; és anél-
kül, hogy megbeszélte volna a dolgot Főnö-
kével, sőt abban a tudatban, hogy miközben 
ő Alamannival beszélget, a Főnök előterjeszti 
az ügyet a Királynak, a maga felelősségére 
azt mondta neki, hogy a Kormány felfüggesz-
tette az ügyet; hogy aztán, ha Alamanni bele-
nyugszik, azt mondhassa a Főnöknek, hogy 
hiszen Alamanni maga kérte a Kormányt, 
hogy függessze fel a dolgot mindaddig, míg 
a Marietta, a fia és a levél körül támadt ka-
varodás nem tisztázódik. A bürokratikus 
szemfényvesztés sikerült. Alamanni a bele-
nyugvásával lecsattantotta a csapdát, ame-
lyet a másik állított neki; a Commendatore 
pedig örült a dolognak. Tudta, hogy a Főnöke 
nagyon hálás Alamanninak a barátságért és 
azért a támogatásért, amelyben a kavarodás 
idején részesítette (a Szenátusban és azon 
kívül is tapintatosan, de mozgékonyan dol-



gozott érdekében, rendelkezésére bocsátotta 
magát a választásokon, fejedelmi ajándékot 
küldött a leányának, aki nemrégiben ment 
férjhez); tudta, mennyire megveti a közvéle-
mény zúgolódását, mennyire gyűlöli a botrá-
nyokat, tehát attól tartott, hogy ha Alamanni 
megmakacsolja magát, csak azért is meg-
adatja neki a marchese-rangot, ha mindjárt 
az egész ország felzúdul is ellene: ez pedig 
szörnyű oktalanság volna, hiszen az ellenzék 
engesztelhetetlen és mindig résen van, hogy 
a legkisebb kövecskét is fölszedje a parittyá-
jába, a közvélemény pedig a kis hibákon tölti 
ki elégedetlenségét, amit a kormány nagyobb 
intézkedései és a népre rótt áldozatok miatt 
érez. Ez az egyetlen hála, amit még remélhet-
nek az igazi Államférfiak! 

Ezen az estén tehát boldog volt, hogy sze-
rencsés fortéllyal sikerült megvédelmeznie a 
Fó'nökét önmaga ellen és önmaga veszedelmes 
büszkesége ellen; de kissé bosszankodott és 
nyugtalankodott, valami más okból. „Mentési 
Még mindig?" — tette fel magában a kérdést 
némi rémülettel. Nem hitte, hogy honná Emi-
lia vádja igaz; de abban sem volt bizonyos, 
hogy hamis, egészen hamis; lehet, hogy rész-
ben igaz, részben hamis; és akkor érthető, 
hogy mért járt hozzá Alamanni olyan nyil-
vánvaló izgalommal, hogy tájékoztassa az új 
bűnügy felől. Szó sincs róla, hogy a feleségének 
Susanna miatti nyugtalansága volt ennek az 
oka! A Commendatore, aki maga is logikusan 
gondolkodott, úgy okoskodott, hogy egy ilyen 
szabású ember, sőt Hatalom, nem járja a Pa-
lazzo Braschi lépcsőit csak azért, hogy a fele-
ségét menyugtassa. És éppen ezért nyugtalan-
kodott. Azt még csak megértette, hogy a Kor-



mány barátai, Rómában, a tizenkilencedik 
század végén, ha a törvény maga elé idézte 
őket, szivesebben vették, ha barátságosan meg-
csipkedi az állukat, mint ha bunkóval fejbe-
veri őket. A francia forradalomnak az az agy-
réme, hogy a törvényt mindenkivel szemben 
egyformán kell alkalmazni, nem volt számára 
irányadó. Mióta a világ világ: a jóbarát min-
dig jóbarát, az ellenség mindig ellenség volt. 
Ha tehát Alamanni szenátor fia belekevere-
dett a Cavalieri-ügybe, vagy az újabb ügybe, 
vagy mind a kettőbe, amit sajnos valószínű-
nek tartott, akkor egyáltalán nem csodálko-
zott rajta, sőt várta, hogy az apa azt követeli 
az Igazságszolgáltatástól, hogy keztyűs kéz-
zel bánjék a fiával — amire vonatkozólag 
ugyan nincs intézkedés a Büntető Törvényben, 
ebben az aranykönyvben, amely mindenki szá-
mára és mégsem mindenki számára készült —, 
különösen most, hogy már a kitüntetést sem 
remélhette. És tekintettel a közeledő rettenetes 
választásokra, maga is okosnak tartotta ennek 
az ügynek az elsimítását; minthogy igaz, sőt 
nagyon is igaz, mint Őexcellenciája gyakran 
mondogatta, hogy már túlságosan sok is volt 
a botrány. De volt szeme és látott. Látta, hogy 
a Banca di Roma botrányai és bűnügyei óta 
a közönség gyanakodó és ingerlékeny és ha-
tártalanul gyűlöli a bankárokat s még jobban 
a mentőakciókat; látta, hogy az Államférfiak 
többé-kevésbbé elsápadnak valamennyien, ha 
a piac felháborodik és feláldozzák a törvény 
betűjének azt, aki törvényen kívül is híven 
szolgálta őket; látta, hogy főnöke és párt-
fogója, az egyetlen, akiben volt még egy kis 
mersz, öregedett és megingott az engesztel-
hetetlen ellenség csapásai alatt. És miközben 



túlságos buzgalommal szolgálja ezt a bukás 
szélén álló hatalmat, vele is megesik az, ami 
éppen ezekben a napokban megesett Felzani 
rendőrkapitánnyal, Perfetti felügyelővel, Bo 
és Rinaldi biztosokkal, akik ellen sorra bűn-
vádi eljárás folyik, mert engedelmeskedtek a 
főnöküknek? Némi kelletlenséggel gondolt 
megint Őexcellenciája szavaira, amelyekkel 
mostanában oly sűrűn elbúcsúzott tőle: „In-
tézze el ön, intézze el ön". Ezt a búcsúformu-
lát másképpen magyarázta önszeretete, s más-
képpen a tapasztaltsága. Az, önszeretete így 
egészítette ki: „Intézze el ön, mivel senki sem 
tudná jobban elintézni"; a tapasztaltsága el-
lenben így fordítota le: „Intézze el ön, mint-
hogy én semmivel sem akarok foglalkozni". 
Őexcellenciájánál könnyen állt az a mondás, 
hogy sok is volt már a botrány; de neki, aki-
nek annyi a gondja s aki oly nagy izgalomban 
van a választások miatt, elvégre joga van a 
maga bőrére is gondolni, és azokra az urakra, 
akik esetleg már holnap parancsolni fognak; 
tehát felkészült, hogy ebben az ügyben végre-
hajt minden parancsot, amit kap, még azt is, 
hogy elsimítja az egészet, azzal az okossággal, 
amellyel a hivatalnokok bizonyos esetekben 
tudnak úgy ellenkezni, mintha engedelmes-
kednének; föltette magában, hogy egyetlen 
lépést sem tesz, azzal az ürüggyel, hogy óva-
tosan halad, közben pedig meggyőzi őexcel-
lenciáját és Alamannit, hogy minden tőle tel-
hetőt elkövet az ügyben. 

Szóval miként az, aki beszél, prózában be-
szél, anélkül hogy tudná, a Commendatore is, 
mikor panaszkodott az esetleg rá háruló újabb 
kellemetlenségek miatt, az újabb mentési ak-
ció miatt, amelyet majd követelnek tőle, fő-



nőkének öregsége miatt, a veszedelem miatt, 
amelybe hívei rohannak, mikor oly buzgón 
szolgálják, a kor érthetetlen szeszélye miatt, 
amellyel oly gyakran egy-egy szegény ártat-
lan alkalmazottat büntet meg a főnökeiktől 
rájuk bízott intézkedések miatt, a történet-
filozófiának egyik legfogasabb problémáját 
vetette fel magában: hogyan eshetett meg, 
hogy az Udvarok kedvence, a moralisták és a 
teológusok szemefénye, a titkos Hatalom, 
amelynek tudtán kívül ő volt a jobbkeze, most 
mint az Államok Hamupipőkéje, kénytelen 
megbújni a padlásokon és a pincékben, és jaj 
neki, ha előmerészkedik! Hiszen a titkos Ha-
talom, amelyet ő szolgált (mondjuk meg egy-
szer s mindenkorra, különben a személye ta-
lány marad), az álarctól, méregtől és tőrtől 
megfosztott Hatalom, amelynek a toll és a szó 
volt a fegyvere, amelyet ő szolgált anélkül, 
hogy tudta volna hogy létezik, s amelyre néha-
napján, mint most is, panaszkodott, hogy mi-
lyen veszedelmes szolgálatokat követel tőle, ez 
a titkos Hatalom maga volt az Államrezón. A 
kormányok is, amelyek negyedszázaddal előbb 
azzal vonultak be Rómába, hogy száműzték a 
halhatatlan elveket, lépten-nyomon abba a 
helyzetbe kerültek, hogy kénytelenek voltak, 
természetesen közérdekből, megkapni azt, 
akár cselekvés volt, akár tartózkodás a cselek-
véstől, amit nem volt joguk kérni, azért, mert 
az illető, akitől kérték, megtagadhatta volna, 
vagy egyenesen kénytelen lett volna meg-
tagadni. És akkor igazán keresni kellett egy 
olyan ügyes, bátor, tapintatos szolgát, aki 
megmenti a törvényt, úgy hogy megkerüli, 
vagy adott esetekben egyenesen megsérti! A 
Commendatore egyike volt a legügyesebbek-



nek, legbátrabbaknak, legtapintatosabbaknak 
ezek közt a szolgák közt; éppen ezért a Palazzo 
Braschi a kapujától a tetejéig, egy értelemmel 
dédelgette, tisztelte, hódolattal övezte és örök 
mosollyal ragyogta körül. De tudta, hogy jaj 
neki, ha beleesik a csapdába! 



X. 

Accolti előző nap, hogy Ghiringucci eluta-
zott, elsietett az Igazságügyminisztérium 
Elnöki Osztályának Főnökéhez és a Külügy-
minisztérium egyik magasrangú hivatalno-
kához és mind a kettőt megkérte, hogy sür-
gessék meg a Yádtanácsot és a szakértőt, 
hogy gyorsan, igen gyorsan intézzék cl az 
ügyet. Délben, ebédnél, Accolti elolvasta 
„Usciere" kis regényét; meghökkent; s mint-
hogy az a gondolata támadt, hogy rövid nyi-
latkozattal visszavág a Mezzogiornónak, mi-
előtt munkájához látott volna, elment a fő-
szerkesztőhöz, a híres Barge grófhoz, hogy 
értesítse szándékáról. 

Barge gróf, polgári néven Bartolomeo 
Oamuffi, egy alexandriai szerény földmérő-
nek a fia volt; miután nagy kínos-keservesen 
átléháskodta az iskoláit, végignyűglődött há-
rom-négy nyomorult kis hivatalt, tizennyolc-
éves korában kétségbeesetten beállt katoná-
nak és huszonhatéves koráig szolgált, mint 
továbbszolgáló altiszt; aztán eredménytele-
nül hajszolta a szerencsét a Piémont egyik 
végétől a másikig.* Volt nyomdai tördelő, bor-
kereskedő, színtársulat igazgatója, biztosí-
tási ügynök; végre 1872-ben, harminchárom-
éves korában, minden kétségbeesett ember 
reménysége: Róma felé irányította hajóját. 
Az épülő új város — a falak és ötletek — 



nyüzsgő műhelyében nem egy, többé kevésbbé 
határozott és meghatározható mesterséggel 
próbálkozott; végül, négy évvel utóbb, 1876-
ban tanyát ütött a Via Búfalo egyik tizen-
hetedik századbeli omladozó palotájának 
nedves és sötét pincéjében s megnyitotta Klio 
Pandemia mindennapos Orákulumainak egyi-
két, amelyekhez a közönség minden reggel 
hűségesen eljár megkérdezni azt, amire kí-
váncsi, mert a határozott és csalhatatlan vá-
lasz sohasem marad el: hogy milyen lesz az 
időjárás, hogy jó aratás lesz-e, hogy Titius 
vagy Caius tud-e írni vagy festeni, hogy 
Sempronius csakugyan hitelt érdemlő állam-
férfiú-e, hogy melyik regényt illik elolvasni, 
hogy ki rabolta el a Banca Nazionale millióit, 
ki gyilkolta meg a trasteverei öreg koldus-
asszonyt, vájjon kitör-e a háború, hogy ho-
gyan intézik az állam pénzügyeit, hogyan 
vezénylik a hadsereget, gyógyítható-e a rák-
betegség, melyik politikai párt érdemli meg 
a polgári buzgóság koszorúját, vájjon lak-
nak-e emberek Mars bolygón, mi a terve 
Franciaországnak, Angliának, vagy éppen 
Kínának, és végül hogy vájjon a Pápa di-
cséretet és egyest, vagy csak egyest, vagy 
kettest, vagy éppen négyest érdemel-e a leg-
utóbbi enciklikájáért? Az élesszemű olvasó 
talán kissé furcsának találja, hogy egy ilyen 
orákulumot olyan ember nyitott meg, aki 
mindaddig nemcsak a hivatását nem ismerte, 
hanem azt sem tudta, hogy mi a tulajdonkép-
peni mestersége. De ez éppen azoknak a ki-
mondhatatlanul boldog időknek egyik csodá-
latos titka; az Igének a titka, amely megtes-
tesül az ólomban és az uj ságpapirosban és 
teremti az Igazságot és a Valóságot; ennél-



fogva a Történelem, a jelenségeknek ez a 
szerény tudománya, a tények rabszolgája, az 
okság rabj a, a látszatok délibábja, nem tudja 
megmagyarázni; mert ha megpróbálkoznék 
vele, kénytelen volna megállapítani, hogy 
ebben a titokban nincs egyéb, mint rögtön-
zés, hetvenkedés, áltudomány és az ügyesen 
legyezgetett rossz szenvedélyek hiszékeny-
sége. Tehát ezt a magasztos titkot szerényen 
átengedi az Eszme filozófusainak és beéri 
azzal, hogy felsorolja azokat a hibákat és jó-
tulajdonságokat, úgy amint szemébe tűnnek, 
amelyeknek segítségével a derék Bartolo-
meónak sikerült megnyitnia a piszkos pin-
cében a maga mindennapos orákulumát és 
sikerült tekintélyt szereznie neki a tanult és 
tanulatlan emberek között. Tehát: a mi hő-
sünk szívesebben billiárdozott ifjúkorában 
és szívesebben szaladgált a szoknyák után, 
mintsem hogy könyvek fölött virrasztott 
volna; de azért nem volt ostoba ember, mert 
ravasz volt; volt benne valami természetes 
tehetség, olyan mint valami kifeszített ma-
dárháló, amellyel röptében elkapott minden 
tudnivalót és ötletet, ami a közelében felröp-
pent; és ha a maga érdekéről volt szó, tudott 
gondolkodni, okoskodni, sőt hamisan okos-
kodni is. Mindig magánál okosabb emberek-
kel beszélgetett, rengeteg újságot olvasott, 
néhány folyóiratot és könyvet is s ezen a ré-
ven bizonyos mennyiségű másodkézből való, 
leginkább politikai és pénzügyi átlagisme-
retre tett szert, amelyek mindig megegyez-
tek a szellemi színvonalával. Tegyük hozzá, 
hog^ szorgalmas, nagyravágyó volt és mohón 
kívánta a pénzt s mint Guicciarelli, azok közé 
a kétszínű emberek közé tartozott, akik alá-
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zatosak az erősebbekkel szemben, pökhen-
diek a gyengébbekkel szemben és a legkívá-
natosabb szolgái azoknak, akiknek kezében 
van a hatalom, mert helyettük s náluk job-
ban meg tudják gyötörni az alárendeltjei-
ket. Ezeknek a jó tulajdonságainak s kissé 
ezeknek a hibáinak a jóvoltából (amelyek jó-
barátok módjára alátámasztották jótulaj-
donságait, ami nem egyszer előfordul szeren-
csés embereknél), a szemfüles piemonti meg-
szedte magát három különböző úr szolgálatá-
ban, akik gyakran civakodtak egymással, s 
aiknek mindegyike a szolgák egész sorát el 
tudta sorvasztani: egyik volt a Hatalom, 
amely annál inkább kezdett engedelmességet 
és félelmet ébreszteni maga iránt, minél ke-
vésbbé tisztelték és nem igen törődött eszkö-
zeinek tisztaságával, csak hogy fölébressze 
ezt a félelmet és engedelmességet; másik a 
Közönség, amely kezdett hűséges kliense 
lenni a sok Orákulumnak; harmadik a Pénz, 
amelynek nevét éppen úgy, mint az Istenét, 
sohasem volt szabad hiába venni... De Ca-
muffi olyan legény volt, hogy nem három, 
hanem harminc úrnak is tudott volna szol-
gálni egyszerre; ha kellett, szívesen elárulta 
egyiket a másikért, de úgy, hogy mindig a 
legerősebbnek maradt a barátja, s azért a 
leggyengébbel sem szakított; és úgy tettette 
magát, mintha valamennyit egyformán 
imádná. Azokban a palotákban, amelyekben 
a megszámlálhatatlan, csupa egyforma és 
csupa titokzatos függöny rácsa és rostélya 
mögött a Hatalom Titka rejtőzködött, ő is-
merte a lépcsőt, a folyosót, az ajtót, amelyen 
föl jutni, végighaladni, kopogtatni kellett, 
hogy egy emberi arcban szemtől-szembe néz-



zen ezzel a Titokkal; és alig hogy a szemébe 
nézett, kitalálta a gondolatait és a kívánsá-
gait, még azokat is, amelyeket a Hatalom 
soha szóval ki nem mondana; és akármilyen 
nevet vagy alakot öltött, olyan vakmerőség-
gel, ügyességgel és agyafúrt alklamazkodó-
képességgel szolgálta, hogy a tapasztalatla-
nok ezt gyakran függetlenségnek és össze-
tartozásnak nézték; hogy kiszolgálhassa, kész 
volt még a Közönséget is megcsalni, föltéve, 
ha biztos volt felőle, hogy nem veszi észre. 
Ha megszimatolta, hogy a szörnyeteg rossz-
kedvű, kegyetlen hangulatban van, raéhezett 
valami hatalmasnak a húsára, rájött a ma-
kacskodás: akkor nem habozott. A Közönség, 
ez a tömegszörnyeteg volt a tárgya imádú-
sának, elfogultságának, rémületének. Reg-
geltől estig csak rá godolt, igyekezett lelki 
szemeivel meglátni, kétségbeesésében, hogy 
nem láthatja testi szemeivel, nem tapint-
hatja, nem ölelheti, nem csókolhatja, mint 
valami hús-vér teremtést; majdnem mindig 
csalhatatlanul kitalálta zavaros kívánságait; 
és tétovázás nélkül felcsapott volna Nérónak, 
ha a Közönség azt kívánta volna tőle, hogy 
gyújtsa fel Rómát! Ha kellett, a Közönség 
kedvéért, még a Hatalom ellen is föllázadt, 
és el is árulta, természetesen csak a lehető 
legrövidebb időre. De igazi ura, akit a leg-
nagyobb buzgósággal szolgált, a harmadik 
volt; mert ha gyakran meg is csalta a Kö-
zönséget, hogy az Aranynak vagy & Hata-
lomnak engedelmeskedjék, ha jóriéhányszor 
el is árulta a Hatalmat, hogy kielégítse a 
Közönséget s az Aranyat, az Aranyat soha-
sem csalta meg, sohasem árulta el; ez volt az 
az úr, amelyet jobban szolgálhatott, mint a 



másik kettőt, mert láthatatlan volt és senki 
sem tudta, hogy van. 

Minthogy abban az időben a Közönség még 
gondolkodó szörnyeteg volt és ritkán, rövid 
rohamokban szállta meg az engedetlenség szel-
leme, Barge gróf (piemonti létére kölcsönvette 
Károly Alberttől a számkivetésben használt 
nevét, híven a kor divatjához, amely ebben a 
mesterségben szerette a költött s kissé roman-
tikus neveket) úgy szolgálhatta mind a három 
urát, hogy nem kellett túlságosan elárulnia a 
másik kettőt; hűséges szócsöve lehetett a stra-
dellai öregnek, amíg uralmon volt; megaján-
dékozhatta Rómát egy „modern" újsággal 
(vagyis olyan újsággal, amely sem Istent sem 
embert nem ismer, csakhogy a közönségnek 
kedvében járhasson); meglehetősen megtolla-
sodott, részben az újságból, részben azoknak 
a hatalmas üzleteknek a morzsáiból, amelye-
ket 1876 után a kormány árnyékában kötöttek ; 
Hatalommá válhatott, ami nagy szó volt, az 
Ige erejéből, amely megtestesül az ólomban és 
az ujságpapirosban és teremti az Igazságot és 
a Valóságot; Tekintélynek hihette magát, 
ami még nagyobb szó volt. Azon a réven, hogy 
ólomba öntötte a csalhatatlan Igét, maga is 
csalhatatlanná vált, maga, Bartolomeo Ca-
muffi, test és vér szerint. Minthogy egyik mi-
niszter sem várakoztatta meg az előszobájá-
ban, sőt nem eggyel tegeződött, és valameny-
nyien kikérték a tanácsát, vagy úgy tettek, 
mintha kikérték volna; minthogy szenátorok 
és képviselők és írók és művészek és színé-
szek és színésznők ezernyi hízelkedéssel és 
hajbókolással és előzékenységgel udvaroltak 
neki, meg volt győződve felőle, hogy tudja, 
hogyan vagyonosodik Olaszország, melyik a 



legszebb kép a kiállításon, hogy mondhatna 
egy-egy szócskát, amelyet haszonnal hallgat-
hatna meg Európa minden miniszterelnöke, 
hogy művelt pártfogója a Tudománynak, a 
Művészetnek, az Irodalomnak, de jaj volt, ha 
valamelyik istenhátamögötti tartományban 
száz híve elpártolt az Orákulumtól, hogy be-
álljon valamelyik konkurrens Orákulum tábo-
rába! Ilyenkor ez a Hatalom, amely Tekin-
télynek hitte magát, elsápadt, megdöbbent! És 
jaj volt, ha észrevette, hogy valaki fukarkodik 
a dicsérettel és a bámulattal Orákuluma iránt! 
Ez a Hatalom, amely Tekintélynek hittte ma-
gát, gyanakodó volt, mint a régi időknek vala-
melyik abszolút uralkodója; azt akarta, hogy 
hízelegjenek neki, simogassák, tiszteljék, hó-
dolattal környékezzék, mint ahogy ő hízelgett, 
kedveskedett és hódolt a Hatalomnak és a Kö-
zönségnek. 

— Azt hiszed, felelni kell rá? Olvastam 
„Usciere" cikkét. A vőlegénynek a vádjai ko-
molyak — felelte Barge gróf, mikor Accolti 
közölte vele szándékát. 

— De hamisak — vágott közbe Accolti, aki 
nem volt elkészülve erre az ellenvetésre. 

— Ha te mondod, bizonyosan így van. De 
be kellene bizonyítani. Megvallom neked: 
„Usciere" cikke kissé megdöbbentett... Tu-
dod, hogy szétkapkodták a lapot? Volt olyan, 
aki délben már egy lírát fizetett érte... 

— Eggyel több ok arra, hogy azonnal 
visszavágjunk neki. 

— Igen, ha volnának pozitív bizonyíté-
kaink. De neked nincsenek. Mintha máris ol-
vasnám a cikkedet. Kissé neki mégy benne 
„Usciere"-nek meg a szakácsnak, óvást emelsz, 



hogy az újságok ne ártsák bele magukat a 
vizsgálóbíró mesterségébe... 

— De mi egyebet írhatnék ma, az ártatlan-
ság védelmében? — vágott a szavába megint 
Accolti, de most már nem annyira idegesen, 
mint inkább csüggedten. — En nem intéz-
hetem és nem akarom intézni Marietta perét! 

— Hát akkor várjuk meg, hogy intézze az, 
akinek a dolga. 

— Igen, de használjuk fel az alkalmat és 
bélyegezzük meg ezeket a botrányhaj hászó-
kat. Neveljük kissé a népet. 

— Nincs semmi értelme, kedves barátom, 
sőt káros lenne. A nép nem szereti azt, aki ok-
tatni akarja. Amint megszimatolja, hogy lec-
kéztetik, oda se szagol többet, nem olvassa 
tovább. 

Barge gróf, mint minden ember, aki érti a 
módját mások kiuzsorázásának, csodálta más 
emberekben azokat a tulajdonságokat, ame-
lyek belőle hiányoztak s amelyekre szüksége 
volt; és éppen azért, mert más fából volt fa-
ragva, tisztelte Accoltiban az Orákulum Orá-
kulumát, a nagy nyilvános Orákulum kicsiny, 
titkos és komoly Orákulumát. Szivesen közölte 
is néha-néha egy-egy világos, erőteljes írását, 
amelyek váratlan és kissé különös következte-
téseikkel olyan tetszetősek voltak; annál in-
kább, mert Accolti sohasem alkalmatlankodott 
a kiadóhivatali igazgatónál holmi kis szám-
lák kifizetése miatt. Accolti viszont, ha nem is 
tudta keblére ölelni Barge grófot, mint rokon-
leiket, elismerte!, hogy nem utolsó ember ta 
mesterségében, mert legalább intelligens, nem 
adja el magát aprópénzért, és meglehetősen 
világosan lát, ha nem vág a dolog a maga vagj^ 
barátai vagy pártfogói érdekébe. Ebben az 



időben meg éppen kedves volt hozzá, mert 
részrehaj latían maradt Susanna bűnügyében 
és megígérte, hogy segítségére lesz Mariettá-
nak; tehát meglepte ez a ravaszkodó kertelés; 
de minthogy nem tételezte fel róla, hogy cser-
benhagyta, az a gyanúja támadt, hogy ba-
rátja megijedt a közvélemény hangjától, mert 
tudta, hogy mindig aszerint igazodik. Eszébe 
jutott, hogy Barge gróf minden este tarok-
kozni szokott a Via Condottin, egy kávéház-
ban, egy nyugalmazott ezredessel, egy fűszer-
kereskedővel, akinek a Corson volt az üzlete, 
meg egy szállodással, akinek a szállója a 
Piazza di Spagnán volt; mind a hárman 
piemontiak voltak, mint jómaga; és eszébe 
jutott, hogy azokból a beszélgetésekből, ami-
ket a játszótársai, az ő anemometer-ei, amint 
tréfásan nevezte őket, kártyával a kezükben 
csak úgy találomra folytattak, egyetlen szó-
tagot sem szalasztott el, s ezekből igyekezett 
kitalálni a mérhetetlen középszerű tömeg vé-
leményét a napi események felől. És minthogy 
nem izgatta, hanem lesújtotta az a gyanúja, 
hogy a főszerkesztő megijedt, fájdalmának 
egy tréfában nyitott szelepet, amelynek kese-
rűsége inkább önmaga, mint barátja ellen 
irányult. 

— Értem. Az ezredes meg a füszerkeres-
kedő megváltoztatta a véleményét. 

De az újságíró, aki rendszerint maga is 
tréfálkozott ezeken a tanácsosain, most elko-
morult és idegesen fölcsattant: 

— Talán azt akarod mondani, hogy hülye 
vagyok ? 

De Accolti, aki még egy Orákulum harag-
jától sem ijedt meg, mikor a Jogot és Igaz-



ságot védelmezte, határozott hangon ezt fe-
lelte rá: 

— Nem; hanem azt hiszem, hogy túlságo-
san sokat adsz az emberek pletykáira. 

— Azért, mert igyekszem kikémlelni a köz-
véleményt? — vágott szavába élénken a 
másik. — De hiszen ez a kötelességem. Igaz: 
meghallgatom az emberek pletykáit; meghall-
gatom nemcsak azt, amit az ezredes, a fiisze-
rse, a szállodás beszél, hanem azt is, amit a 
szakácsném, a borbélyom, a hivatalszolgám, 
a szemetes, akivel találkozom, mikor innen 
elmegyek, a koldus, akinek egy garast adok, 
mert valamennyien együtt adják a vox po-
puli-t. 

— A vox populi a buták szava. Ha ez a 
modern újságírás... — vágta vissza Accolti 
kissé emelt hangon. 

De fölháborodásának ezt az első támadását 
rögtön visszaverte az arcátlanság. 

— Igenis: ez a modern újságírás..Tévedsz, 
ha azt hiszed, hogy megsértesz vagy meg-
alázol. Igen, én a közönség rabszolgája va-
gyok és büszke vagyok rá. Kedves barátom, 
ezek a te arisztokratikus pózaid már a divat-
jukat múlták. A huszadik század küszöbén 
vagyunk, et les dieux s' en vont. Én egyál-
talán nem szégyellem, sőt büszke vagyok rá, 
hogy megsüvegelem a tömeget, mert a töme-
get mindig biztos ösztön vezeti. Elvégre is: 
kik vagyunk mi, te meg én? Mi jogon hisz-
szük magunkat mindentudóknak és csalhatat-
lanoknak? 

Ezi a szolgalelkűség, amelyet büszkén lo-
bogtatott, mint valami zászlót, felháborította 
Accoltit. De türtőztette magát, a tiszta lelki-
ismeret büszkeségével. 



— Sohasem hittem magamat sem csalha-
tatlannak, sem mindentudónak. Én két ártat-
lan teremtést védelmezek s te megígérted, 
hogy megsegítesz benne. Ha megváltoztattad 
a véleményedet, mondd meg őszintén. 

De ezúttal Barge grófon volt a felháboro-
dás sora. 

— Mit, hogy én ne tartanám meg a sza-
vamat? S ezt te mondod, éppen te? De ha te 
ebből a hangnemből beszélsz, én is hangosabb 
leszek; és köszönöm, hogy ilyen lovagiasan 
viselkedtél velem szemben. Szóval a pénzt te 
adtad Susanna szobalányának, nem pedig 
Alamanni főhadnagy? 

Accolti egyszerűség kedvéért úgy mesélte 
el neki Marietta letartóztatását, hogy a pénzt 
ő adta neki és hallgatott Olivieróról. De az 
igazat nem célzatosan hallgatta el, most tehát 
cseppet sem zavarodott meg, mikor igazolta 
magát: 

— Nem nem, a pénzt én adtam. Alamanni 
kölcsönadta nekem, mert nekem nem volt; 
holnap megadom neki. 

— Sajnálom, de ki kell jelentem, hogy az 
én információm a helyes. Nemcsak, hogy 
Alamanni adta a pénzt, hanem még levelet is 
írt hozzá. 

— Miféle levélről beszélsz? — kérdezte 
Accolti meglepetten. 

— És te még azzal állsz elő, hogy ez 
a lány ártatlan? Holott még ezt a levelet sem 
ismered, amely egészen megváltoztatja az 
ügy képét? 

— Megváltoztatja az ügy képét? De hát 
micsoda levélről beszélsz? Beszélj világosab-
ban. 

•— Egy bizonyos levélről beszélek, amelyet 



Alamanni főhadnagy írt Mariettának, s 
amelyből kiderül, hogy a barátod volt Su-
sanna szeretője. 

— Ugyan, te megbolondultál. Ilyen levél 
nincs! 

— Nem bolondultam meg; a levél pedig 
igen-igen kompromittáló. Megmondhatom, 
mert olvastam. Szó van benne az asszonyról, 
akiért Alamanni hajlandó mindent megtenni, 
továbbá a szobalánynak bizonyos titokzatos 
érdemeiről, amelyeket csak Alamanni ismer. 
A célzás igazán nem lehetne világosabb . . . 

— Ez a levél hamisítvány. Vagy pedig 
nem az az érteleme, amit te kiolvastál belőle. 
Ki mutatta neked? 

— Nekem mutatta Péter, Pál, János, 
akárki. Csak az a fontos, hogy a levél hiteles 
és szórói-szóra azt tartalmazza, amit mond-
tam, legalább is ha nem fejlődtem vissza 
csecsemővé, annyira, hogy még egy levelet 
sem tudok elolvasni. Tudom: szerencsétlen-
sége egy gyanúsítottnak, ha a közönség gyű-
löli; de hát van demokrácia vagy nincs de-
mokrácia? Lehet, hogy nincs igazam: de a 
közönség ellenszenvvel viseltetik a két nő 
iránt; és ha mindenki egyformán gondolko-
dik, akkor nekem, aki ennél az íróasztalnál 
ülök, számot kell vetnem vele. Ez a köteles-
ségem . . . 

Ameddig Barge gróf a mentségek és a 
szofizmák mögé bújt, addig Accolti türelme-
sen hallgatta. Ha kissé kevésbbé gyűlölte és 
jobban ismerte volna az emberek gonoszsá-
gát, megértette volna, hogy ebben a pillanat-
ban, mikor a főszerkesztő, hogy árulását iga-
zolja, egyenesen dicsekedett vele, mint va-
lami kötelességgel és felkapta még a közön-



ség ostoba gyanúit is, olyan hidegnek kellett 
volna maradnia, mint a jégcsap. Ő azonban 
tiizet fogott, mint a száraz kén. 

— Ha te is egy húron pendülsz a. többi 
gazemberrel, rendben van! Én kiragadom 
azt a két szerencsétlent az Igazságszolgálta-
tás karmai közül nélküled is! 

Elöntötte a megsértett, a hajthatatlan, a 
büszke egyenesség szent haragja és távozott; 
most már biztos volt benne, hogy ez a szolga-
lélek is engedett Malagnzzi valamelyik ren-
des mesterkedésének: a fenyegetésnek, a hí-
zelkedésnek, a csalásnak, ki tudná megmon-
dani melyiknek? És minél többet rágódott 
ezen a délutánon, annál jobban megerősö-
dött ebben a véleményében. Oliviero levele 
éppen olyan hamis, mint a Marietta és a Su-
sanna ellen emelt vád; de ki más hamisít-
hatta, mint az ügyvéd, hiszen Gaetano vallo-
mását is ő eszelte ki. Az ügyvéd meg akarta 
vadítani a tömeget Marietta ellen, mint 
ahogy Susanna ellen már megvadította, még-
pedig ugyanazokkal a mesterkedésekkel; az 
ügyvéd sugalmazta „Usciere"-nek a reggeli 
lapban feltálalt meséket; az ügyvéd vetette 
tilalom alá Barge grófot; és nem fog itt meg-
állani . . . Ezért egy cseppet sem csodálko-
zott, hogy a „denevérek" — mert így nevezte 
az esti lapokat, a „pacsirtákkal"' szemben, 
amelyek a nappal együtt ébrednek — felüle-
tesen kiollózták és megmagyarázgatták „Us-
ciere" hosszadalmas meséjét és olyasmit sejt-
tettek, hogy Marietta mögött Susanna rej-
tőzködik meg egy titokzatos személy, aki kö-
rül . . . „Ne szólj szám, ne fáj fejem" — 
mintha ezt mondották volna és Isten tudja, 
micsoda titkokat sejttettek! Péntek reggel 



sem találta különösnek, hiszen várta, hogy 
„Usciere" visszatért a dologra; elárulta a kö-
zönségnek azt a főbenjáró vádpontot, amely 
miatt már az egész Cavalieri-palota cseléd-
sége forrongott felháborodásában, hogy Ma-
rietta merészelt kalapban járni, mint valami 
úriasszony; elmesélte, hogy Susanna nyilván 
nagyon nyugtalankodik a fogházban szoba-
leánya letartóztatása miatt. „Maiaguzzi, Ma-
laguzzi, agnosco stylum" — gondolta magá-
ban. És újra erre gondolt, mikor átfutott 
néhány lapot, amelyek aznap reggel a vidék-
ről érkeztek Rómába és rövid kivonatban kö-
zölték „Usciere" beszélgetését Gaetanóval. 
• Nem nyugtalankodott, hanem fölháboro-
dott, minthogy most már biztos volt Susanna 
sorsa felől; a Marietta elleni vádat pedig 
sohasem vette; komolyan, olyan ostoba volt! 
Mit szólt volna hozzá, ha tudta volna, hogy 
az ügyvéd és donna Emilia ugyancsak pa-
naszkodott, mégpedig ugyanabból az okból? 
Donna Emilia meglehetősen elkedvetlenedett, 
mikor csütörtök reggel az „Usciere" hosszú 
1ère eresztett meséjében egyetlen szó célzást 
sem talált Olivieróra s az ő közléseire; és 
miután egész nap hiába üldözte kétségbeesett 
csengetéseivel, amelyekre a makacs készülék 
mindig csak azt felelte, hogy „nincs itthon", 
miután hiába hívta meg egy kis levélkével, 
hogy azonnal látogassa meg, vagy adjon 
életjelt magáról, odakiáltotta Martinának: 

— A gazember! Ez is csak szájaskodott! 
Hogy kiről beszélt, azt nem kellett meg-

mondania: magától értetődött. Pedig törté-
nelmi hűséggel szólván, ez rágalom volt; 
a szegény „Usciere" egyáltalán nem szájas-
kodott és megtette, amit tehetett; de mikor 



nagy vidáman bement a szerkesztőjéhez és 
jelentette neki, hogy földerítette, ki bujtotta 
fel Mariettát, akkor azt kapta válaszul, hogy 
az újságírók újságot csinálnak, a bűnügyek-
kel pedig a bírák foglalkoznak; érje be az-
zal, hogy elbeszéli, amit az Igazságszolgálta-
tás végez, de ne akarja oktatgatni a mester-
ségére. Az ügyvéd épp ilyen elégedetlen 
volt: mert mikor pénteken reggel meghal-
lotta ugyanazoknak a „denevéreknek" és 
„pacsirtáknak" az énekét meg a rikácsolását, 
csak rázta a fejét. Aprólékosságok, egy-egy 
csípés, általános unalom a hírekben és a hoz-
zájuk fűzött magyarázatokban,» néhol pedig 
mélységes hallgatás. „A negyedik Hatalom 
gúnyt űz belőlem!" — mondotta magában. 

Hogyan történhetett meg, hogy a zsivaj Mú-
zsája ezekben a napokban szinte elnémult? Ez 
bizonyára megfejthetetlen titok, minthogy a 
Történelem is kénytelen megvallani, hogy nem 
tudja megmagyarázni, még hozzávetések és 
föltevések segítségével sem, amiknek pedig 
nagy mestere. A Történelem nem mer hozzá-
vetésekbe és feltevésekbe bocsátkozni, mert 
esetleg kockázatosak lehetnek; elmeséli azt a 
keveset, amit tud, hogy az olvasó, ha jónak 
látja, maga állítsa fel a hozzávetéseket és föl-
tevéseket; vagyis: — ebben a tekintetben az-
tán hiteles tanúságot tehet — ezekben az idők-
ben az Arany még olyan hatalmas fém volt, 
hogy a zsivaj Múzsáját hallgatásra tudta 
kenyerezni. „Ez az átkozott sajtószabadság! 
Milyen kellemes is volna az élet, ha nem 
volna!" — mondogatta gyakran Alamanni és 
ebben egyetértett vele minden vagyonos em-
ber; és nem szeretett a nyilvánosság előtt mu-
tatkozni, még azért sem, hogy fogadja a nagy 



tetteiért kijáró magasztalást; megborzongott, 
valahányszor a nevét kiáltozták a piacon, akár 
a barátai is, akik éljenezni akarták, sőt any-
nyira irtózott a nyilvánosság zajától, hogy 
egyik vállalata sem, még a Bankja sem viselte 
a nevét; mind igyekezett szerényen megbújni 
a névtelen részvénytársaságok tömegében. 
Ezen a ponton, amely oly homályos volt Guic-
ciarelli szenátor és sok más ember előtt, hogy 
tudniillik, hol kell keresni a Hatalmat, a pi-
acon-e, vagy a palotában, Alamanni biztos volt 
a dolgában: boldog volt, hogy ismerhette a Ha-
talom titkát, hogy bejárása volta palotákba, 
a szalonokba, a gyülekezetekbe, a találka-
helyekre, ahol ez a hatalom néhány válasz-
tottja személyében láthatóan és kézzelfogható 
alakban megjelent egy-két kiváltságos ember 
előtt, tudni sem akart végül arról, hogy van-
nak emberek, akik nem részesei ennek a titok-
nak, oly távoliaknak, kicsinyeknek, egyfor-
máknak látta őket. De oly arcátlan időkben 
élt, amikor a távoliak, a kicsinyek, a szürkék 
is megtalálták a módját, hogy megmutassák 
magukat és érvényesüljenek: ilyenkor aztán, 
ami jónéhányszor megesett, az Tge kénytelen 
volt nemcsak ólom és ujságpapiros, hanem 
százas- és ezresbankó alakjában is megteste-
sülni, és ilyenkor Alamanni felsóhajtott: „Mi-
lyen szennyes a sajtó, de mekkora hatalom!" 
és amennyivel csak tudott, hozzájárult ehhez 
a titokhoz. A Bank irattárában volt egy ki-
váltságos nyugtacsomag (Alamanni moso-
lyogva így nevezte: híres emberek kéziratai-
nak gyűjteménye), amely fölött ártalmatlanul 
haladtak el a más adósokra oly végzetes ese-
dékességi határnapok, mert ebben az Ige 
pénzzé lett, nem azért, hogy, minden reggel 



világgá kürtölje a nemeslelkű pártfogó ma-
gasztalását, hanem hogy fogja be a száját. 
Ezenfelül a Történelem azt is tudja, hogy 
Barge grófot az újabb bonyodalomról Mala-
guzzi ügyvéd tájékoztatta, aki megmutatta 
neki Oliviero levelét is; és hogy azért nem en-
gedte meg Accoltinak Marietta védelmét, hogy 
szívességet tegyen, nem ugyan az ügyvédnek, 
hanem Alamanninak, aki mihelyt megtudta 
Olivierótól, hogy Accolti a Mezzogiornóban 
védelmébe akarja venni Marietta ügyét, aria 
kérte Barge grófot, hogy az újabb ügyet, 
amennyire csak lehet, hallgassa agyon. Ezen-
kívül a Történelem nem tud semmit, azt sem 
tudja, mért csapták el hirtelen „Uscieret" tisz-
teletbeli vizsgálóbírói állásából, amelybe 
donna Emilia nevezte ki; és azt sem, hogy 
ezekben a napokban a rendszerint fecsegő új-
ságok miért némultak meg egyszerre, éppen 
akkor, amikor azt kellett volna elmondaniok, 
ami az ügyvédnek fontos volt. Mindez titok...* 

Míg az Igének ez a hallgatása felháborí-
totta donna Emiliát és izgatta az ügyvédet, 
Alamanni szenátornak nagyon is kedvére 
volt. Mihelyt túlesett az első megdöbbenésen 
és kelletlenségen, amelyet a Commendatoreval 
folytatott beszélgetése okozott, azonnal a po-
zitívumokra gondolt: hogyan indíthatná meg 
újra az ügyet. A Commendatore csak általá-
nosságban nyilatkozott a kormány szándékai 
felől, ő pedig okosabbnak tartotta nem kérni 
tőle határozottabb választ; felfogása szerint 
nem lehetett kétséges, hogy ez csupán halasz-
tás, még pedig a lehető legrövidebb; mihelyt 
a botrány veszedelme elmúlik, még csak lélek-
zethez sem engedi jutni a kormányt, azonnal 
újra rohamra indul. Tehát a legsürgősebb do-



log volt mindent homályba borítani, még 
pedig azonnal... A szenátor éktelenül fel volt 
háborodva donna Emilia ellen, nemcsak azért, 
mert Olivierót bűnrészességgel vádolta, hanem 
s még inkább azért, mert őt megvádolta, hogy 
pártfogolja Susannát: úgy érzete, hogy ez a 
vád lefokozza őt Accoltihoz, donna Edvigehez, 
Olivieróhoz s megalázza az olyan nagyszabású 
férfiút, mint ő. Feltételezni olyasmit, hogy ő, 
ő, Alamanni szenátor holmi ostoba nőre vesz-
tegeti az idejét, akinek meggyűlt a baja az 
Igazságszolgáltatással?... Ivevésbbé sértő-
dött volna meg, ha ehelyett — ami elvégre 
holmi kissé romantikus jócselekedet is lehetett 
— donna Emilia valami nagyobbfajta gaz-
emberséggel gyanúsította volna meg; és gyö-
törte az a gondolat, hogy ezek a pletykák el-
juthatnak a Palazzo Braschiba, a Palazzo 
Madamaba, a Consultara, a Kvirinálba. De 
nem volt olyan ember, hogy erősebb lett volna 
benne a bosszúvágy, mint az a buzgóság, hogy 
sikerre vigye terveit; és gyanakodó volt, mint 
mindenki, aki kincseket őriz. Ha a Commen-
datoreval folytatott beszélgetése során hirte-
lenében megvádolta donna Emiliát, vizsgála-
tot követelt és világosságot akart, később, mi-
kor magányos elmélkedései során, négyszem-
közt önmagával visszagondolt az egész ügyre, 
rajta is roppant megdöbbenés, gyanakvás és 
nyugtalanság vett erőt Oliviero levele miatt. 
Minél többet gondolt ezekre a mondatokra, 
amelyek oly rejtélyesek voltak a Commenda-
tore számára, annál gyanúsabb színben tűntek 
fel előtte is; és hiába ismételgette előtte donna 
Edvige, akinek azonnal beszámolt erről a 
beszélgetésről és megmutatta a levelet, ugyan-
azokat a felvilágosításokat, amiket ő adott a 



Oommendatorenak : hogy Marietta érdeme a 
hűség és az igazmondás volt, a tervek: a há-
zasság és a vendéglő, a pénz felkínálásának 
oka pedig a csodálat bátor magatartása iránt. 
Nem győzte meg ez a magyarázat, mert túlsá-
gosan egyszerűnek tartotta; attól félt, hogy 
donna Emilia részben ráhibázott az igazságra; 
és ha rendes időkben egyáltalán nem csodálko-
zott volna még egy házasságtörésen sem, most, 
mikor ennyire aggódott a marchese-koroná-
ját fenyegető veszedelem miatt, megrémítette 
még a puszta gyanú is, hogy akár ártatlan és 
platonikus szerelem lehetett Susanna és Oli-
viero között, mintha csak váltóhamisítással 
vagy hamiskártyázással vádolták volna a fiát. 
Tehát alig várta, hogy a Commendatore be-
széljen az ügyvéddel, hogy megtudja, vájjon 
hiteles-e a levél, vagy hamis, vagy esetleg egy 
kis huncutsággal változtattak valamit rajta? 
Türelmetlenül várta Oliviero hazatérését, 
hogy kikérdezze; és addig is fölvetette magá-
ban a kérdést, hogy ahelyett hogy ráborítaná 
donna Emiliára a vizeslepedőt és világosságot 
követelne, nem volna-e jobb barátságosan ki-
egyezni vele, szépszerével rávenni, hogy rak-
jon féket ördögi nyelvére és ne nyerje-e meg 
magának a Homályt, ami annyiszor össze-
békíti az embereket és összekeveri az Igazat 
és a Hamisat? Bizonyos magas szférákban 
néha oly sűrű homály terjeng! Az ariszto-
krácia, hogy egyébről ne is beszéljünk, egy-
általán nem siet befogadni őt a maga körébe! 
Ha a nyomozás kideríti donna Emiliának va-
lamennyi huncutságát, akkor vége minden 
pletykának : de ehhez idő kell s van benne még 
egy veszedelem: a nyomozás esetleg Olivieróra 
is "kiderít valami terhelő adatot! Szóval minél 
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tovább gondolkodott rajta Alamanni, annál 
tanácsosabbnak látta, hogy megkísérelje a 
megegyezést az ügyvéd útján, mert ő volt a 
legtermészetesebb közvetítő; hiszen ismerte 
és gyakran igénybevette szolgálatait nehéz és 
nagyszabású ügyekben. Nem tartotta lehetet-
lennek, hogy meggyőzi, hiszen az ügy olyan 
ártatlan, mint amilyennek Oliviero feltün-
tette, és ráveszi őt, hogy birja rá donna Emi-
liát is. A nehézség csak abban volt, hogy ho-
gyan találkozzék az ügyvéddel, mert nem 
akart utána mászkálni, mint holmi bajba-
jutott pereskedő. Végül egy ötlete támadt: 
beszéljen a Commendatore az ügyvéddel és 
kérje meg, hogy keresse fel őt az irodájában, 
hogy megkíséreljék az egyességet, mintha az 
eszme a Commendatoretól vagy egyszerűen 
Öexcellenciájától származnék. 

A megbeszélt órában, pénteken délután öt-
kor, elment a Palazzo Braschiba, hogy meg-
tudja, mit mondott az ügyvéd. Az ügyvéd azt 
mondta (a Commendatore, aki régi barátja 
volt, aznap délelőtt a hivatalába kérette), 
hogy birtokában van Olivierónak egy levele 
és elmondta, hogy hogyan jutott a birtokába; 
így emlékezetből is úgy látja, hogy a másolat 
pontos, de ha a Commendatore megengedi, 
hogy lemásolja, otthon egybevetheti az ere-
deti szöveggel; és csakugyan, alighogy haza-
tért, megállapította a másolat hitelességét; 
azért nem adta át ezt a levelet a másikkal 
együtt a hatóságnak, mert tekintettel volt 
Alamanni szenátorra és a kormányra és 
annyi botrány után meg akarta kímélni az 
országot újabb botránytól. Alamanni minden 
hájjal megkent ember volt és volt benné 
éppen elegendő ravaszság; s mikor a Commen-



datore közölte vele ezt az utóbbi magyaráza-
tot, amit a vir dolosus hirtelenében talált ki, 
hogy elkerüljön egy olyan kérdést, amelyben 
csapdát sejtett, s hogy eldicsekedhessék va-
lami képzeletbeli érdemmel, Alamanniban 
mégsem támadt fel a gyanúnak még csak az 
árnyéka sem. önzésében egészen rendjén 
valónak találta, hogy az ügyvéd ezzel a kí-
mélettel volt iránta! Tehát elverte utolsó két-
ségeit is és kitalálta azt a gondolatot, amely 
elmélkedései közben fogant benne s amelyet 
a Commendaturénak kellett volna közvetí-
tenie, még pedig, ha teheti, őexcellenciája ne-
vében. Donna Emilia bolond volt, de mivel 
az ügyvéd komoly ember módjára végzi hiva-
tását s ennek bizonyságát is adta azzal, hogy 
tekintettel volt rá, . . . a Commendatore ebben 
a békeajánlatban szinte a Gondviselés kezét 
látta, amely beleavatkozik, hogy megkímélje őt 
Oliviero megmentésének fáradságos és ve-
szedelmes munkájától, amelyre semmiképpen 
sein akart vállalkozni; áradozva magasztalta 
ezt az ajánlatot; azt mondta, hogy szívesen 
beszél az ügyvéddel, ámbár alig ismeri, de 
természetesen előbb megbeszéli a dolgot őex-
cellenciájávai. Szóval Alamanni ezúttal sok-
kal nyugodtabban tért haza; de alighogy 
hazaért, hívatta donna Edvige. 

Egy órával ezelőtt meglátogatta egyik ba-
rátnője s nagy aggodalmasan és felháboro-
dottan figyelmeztette, hogy pár napja Róma 
szalonjaiban olyasmit suttognak, hogy ».. 
Ki hitte volna valaha, hogy lehetséges? Azt 
suttogják, hogy Oliviero volt Susanna ked-
vese; hogy ő volt az a titokzatos személy, aki 
a pénzt adta Mariettának, a tanú megveszte-
getésére; hogy néhány napja hatalmas tivor-



nyát rendezett barátaival meg afféle nőkkel, 
hogy megünnepelje Susanna kiszabadulását; 
hogy mihelyt az asszonyt fölmentik, feleségül 
veszi; hogy a hatóságnak kezében van egy 
bizonyos levele... Spinelli márchese és Ca-
valieriné őnagysága alaposan dolgozott; a 
rágalmazó suttogások elharapództak a fővá-
rosban, mint a gyűrűk a víz színén, ha követ 
dobnak belé. Donna Edvige egyenes és be-
csületes lelkű asszony létére kimondhatatlanul 
felháborodott, hogy a fiát így meghurcolják, 
csak azért, mert egy jócselekedetet vitt vég-
hez ; már azon a ponton volt, hogy elmagya-
rázza a barátnőjének, hogyan is történtek a 
dolgok; nagynehezen mégis magába fojtotta 
a szót, mert az urának hallgatást ígért ; de 
alig várta, hogy hazajöjjön, hogy kiönthesse 
előtte fölháborodását és kereken megmondja 
neki, hogy sem ő, sem Oliviero nem hallgat-
hat tovább, hanem azonnal el kell mondaniok 
az igazságot barátaiknak, addig is, míg alkal-
muk lesz elmondani az Igazságszolgáltatás 
és a nyilvánosság előtt. Hitt az igazság le-
győzhetetlen erejében, mert ő maga csak az 
igazat tudta mondani s ezért nem akart egy 
percet sem veszíteni, hanem minden áron 
azonnal rohanni akart, hogy leverje a hazug-
ságot. Alamanni nem csodálkozott sem a szál-
longó szóbeszédeken, sem donna Edvige 
türelmetlenségén; de minthogy sem a pletyka, 
sem a türelmetlenség nem volt kedve szerint 
való, igyekezett némileg kétségbevonni a 
pletykákat, hogy csillapítsa a türelmetlen-
séget. 

— Ki mesélte a marchesának ezeket a sza-
márságokat? 

— Nem tudom. Azt mondta, hogy nem 



említ neveket, mert meg akarja kímélni ma-
gát a pletykálkodástól. Én tiszteletben tartot-
tam a tartózkodását, amely nézetem szerint 
megokolt. 

— Rosszul tetted. Minden attól függ, hogy 
ki, vagy kik közölték vele ezeket a dolgokat. 
A barátnődnek nincs ítélőképessége; mindig 
túloz; és ha a szobalánya elmesél neki valami 
esetet, telekürtői minden szalont, hogy egész 
Rómában azt beszélik . . . 

Ez a marchesa — marchesa Degli Stenti, 
amint a szalonok gonosz nyelve nevezte, — 
egyike volt azoknak a tönkrement úrihöl-
gyeknek, akiket donna Edvige támogatott. 
Nagyon előkelő, de nagyon szegény családból 
származott; közelebb volt a negyvenhez, mint 
a harminchoz, mikor inkább szűzi, mint szív-
beli szerelemből hozzáment egy éppen olyan 
földhözragadt délolaszországi nagynevű fő-
nemeshez, aki már néhány éve duzzadó vitor-
lákkal hajózott életének második félszáz évé-
ben; korlátolt értelmű, tehetetlen, de javítha-
tatlan egoista volt ez az ember s a nő olyan 
áhítattal ajánlta fel magát neki, mint aki egy 
férfi számára az Egyetlen Lény, a minden-
napos Nélkülözhetetlenség, a hajszálnyira 
pontos Gondviselés akar lenni; mindenestül 
alávetette magát egoizmusának, hogy ural-
kodhassék rajta. És minthogy ebben az egoíz-
musában minden áron abban az illúzióban 
akarta ringatni magát, hogy gazdag ember 
módjára él, bár koldusszegény volt és kétség-
beesett, ha nyíltan, némi elhallgatásokkal és 
tartózkodásokkal ugyan, be kellett ismernie 
nyomorúságát, nem volt olyan hadicsel vagy 
fortély, amit felesége lángeszű kapzsiságában 
ki ne eszelt volna, hogy fentartson bizonyos 



látszatot, amelynek nem felelt meg semmiféle 
valóság; hat óra után fogadtak, hogy a bará-
taik akkor jöjjenek, mikor már ettek-ittak az 
előző társasági megállóhelyeken. Azt mond-
ták, hogy kegyetlen orvosuk mind a kettőjü-
ket arra kárhoztatta, hogy csak főtt hüvelye-
seket és leveseket egyenek, nehogy az a 
veszedelem érje őket, hogy valamelyik udva-
riatlan barátjuk meghívassa magát hozzájuk 
ebédre; donna Edvigétől kértek kölcsön bun-
dákat, csipkéket, legyezőket, ékszereket, 
amiket aztán a férj a saját holmija gyanánt 
eladogatott. Ennek a szegénységnek egyik 
agyréme az volt, hogy az asszony gazdagon 
öltözködjék, mert szegénységét se magának, 
se másoknak nem akarta bevallani; és mint-
hogy donna Edvige sem ajándékozhatott neki 
mindent, amire szüksége lett volna ennek a 
szeszélyének a kielégítésére, pedig bőven osz-
togatta neki az ajándékokat, gyakran köl-
csönadott neki egyet-mást. A ruhatárában 
sok olyan holmi volt, amit ő már nem viselt, 
legfeljebb ha külföldön utazott, hogy meg ne 
szégyenítse a marchesát, aki az ő tollaival 
ékeskedett; de mennyi ártatlan alakoskodásra 
és kibúvóra volt szüksége, hogy titokban 
tartsa mindenki előtt ezt a könyörületes csa-
lását! Donna Edvigét mulattatta ez; de Ala-
manni, akinek sehogysem volt ínyére, hogy 
ez az egész haldokló arisztokrácia az ő kü-
szöbére jöjjön kiadni utolsó lehelletét, nem 
igen szerette a marchesát, és nem szalasztotta 
el az alkalmat, hogy egy kissé kitöltse rajta 
rosszkedvét. Donna Edvige védelmébe vette 
a barátnőjét. 

— Nem, nem. Lujzának sok hibája van, de 
nem túlozza a dolgokat és nem füllent. Ilyen 



dolgokban aggodalmasan pontos, szinte pe-
dáns. A túlzáshoz fantázia kell; Lujzában 
pedig nincs fantázia. 

— Okosabban tette volna azonban, ha ne-
kem meséli el ezeket a dolgokat. Én tudom, 
hogyan kell az emberek beszédeiben külön-
választani a figyelemreméltót a képzelet szü-
leményeitől. 

— Ha beszélni akarsz vele, azonnal meg-
teheted; kocsit küldök érte... 

Alamanni, aki már tudta, hogy a marchesa 
igazat mondott, belátta, hogy a kételkedésé-
vel nem ért célt, megpróbálta tehát a meg-
győzést. 

— Szóval te el akarod mesélni a barátaink-
nak, hogy Oliviero négyezer lírát ajándéko-
zott ennek a lánynak a hűsége jutalmául. 
Csakhogy ezt senkisem fogja neked elhinni. 
Mindenki azt fogja hinni, hogy az asszonyát 
akarta lekötelezni. 

— De hiszen most meg éppen azt mondják, 
hogy Susannának a kedvese volt — vágott a 
szavába donna Edvige, akiből nem hiányzott 
a dialektikai készség. 

— Te pedig még egy érvet akarsz a ke-
zükre adni, hogy megerősítsd az állításukat? 
— vágott vissza Alamanni, aki ügyesen, gyor-
san és főképpen hideg fejjel tudott érvelni. 

Donna Edvige egy pillanatra meghökkent; 
de csak egy pillanatra, mert hirtelen össze-
szedte magát és büszkén felragyogott benne 
a jóság, a meggyőződés és a szenvedély. 

— Nem értem. Az emberek ok nélkül, 
pusztán tudatlanságból, ha ugyan nem go-
noszságból, meghurcolják Olivierót; és nem 
csupán azok az emberek, akik nem ismernek 



bennünket, hanem azok is, akik ide járnak, 
akik a barátainknak mondják magukat. 
Lujza ugyan nem mondta ezt világosan a 
szemembe, de én megértettem... És te azt 
akarnád, hogy mi úgy tegyünk, mintha sem-
mit sem tudnánk és mosolyogva fogadjunk 
itt olyan embereket, akikre gyanakszunk, 
hogy ha kiteszik innen a lábukat, fűnek-
fának elkezdik mesélni azt a bizonyos dolgot? 
Én azonban meg akarom mondani nekik az 
igazságot, hadd lássam, ki hisz nekünk és ki 
nem hisz? Aztán pedig megkérem azokat, 
akik inkább a szalonok pletykáinak hisznek, 
mint nekünk, hogy ne fáradjanak többé hoz-
zánk . . . Különben is, ha engem meg is győ-
zöl, Olivierót nem tudod meggyőzni. Ha meg-
tudja, hogy Rómában ilyen híreket terjesz-
tenek felőle... 

— Nekünk kötelességünk megakadályozni, 
hogy fejjel nekimenjen a falnak, éppen 
azért, mert a felháborodása jogos. Olivieró-
nak be kell látnia, hogy egy kis okosságra 
neki is szüksége van, éppen ama bizonyos 
szerencsétlen levél miatt. Sajnos, a szöveg 
hiteles. Épp most tudtam meg a Commenda-
toretól. 

— De a levél is épp olyan ártatlan, mint 
az ajándék — mondta rá élénken donna Ed-
vige. — Oly biztos vagyok benne, mintha ma-
gam írtam volna. És egyáltalán nem tetsze-
nék nekem, ha a fiam olyan volna, hogy mikor 
igazságtalanul megvádolják, csak gyámolta-
lanul gunnyaszt, ahelyett, hogy tenne ellene 
valamit... Ha én lennék az ő helyében . . . 

Hogy mit tenne, ha ő lenne a helyében, azt 
csak gondolta, nem mondta meg: megpofozott 
volna mindenkit, aki rászolgált. Alamanni 



ránézett a feleségére; aztán kissé halkabb 
hangon megszólalt: 

— Ha rendes időket élnénk, igazad volna. 
De ezek nem rendes idők, a mi szempontunk-
ból, jól tudod. Meg sem szabad mukkannunk, 
legalább is addig, amíg.. . Értesz-e engem? 
Ha ma botrány törne k i . . . 

De alig mondta ki ezeket a szavakat, mi-
kor donna Edvige arcáról, mint valami titkos 
írásból, amelynek ia kulcsát ismerte, leolvasta, 
hogy hamis húrt pendített meg. 

Soha senki sem tudta megmagyarázni : ho-
gyan történhetett meg az a csoda, hogy Ala-
manni, aki negyvenéves koráig egyre esküdö-
zött, hogy nem fog soha megházasodni, mert 
beéri a mások feleségeivel is, egyszerre csak 
mégis beleszeretett donna Edvigebe, mégpedig 
oly bolondul, hogy három hónap múlva már 
feleségül is vette. Donna Edvige, aki egy sze-
génységbe süllyedt ősi család szomorú haldok-
lásában, apjának siránkozó és tehetetlen két-
ségbeesésében!, anyjának néma rémületében, 
bátyjainak ideges (csüggedésében növekedett 
fel, a legnagyobb gondja volt gazdag rokon-
ságának, amely szerette ugyan jóságáért, de 
azért holmi kis butusnak tartotta (mert a jó-
ság első pillantásra gyakran hasonlít a buta-
sághoz, míg az önzés, ha csak futólagos pil-
lantást vet rá az ember, mindig intelligens 
arcot mutat). Ki ne szerette volna ezt az ál-
dott jóságot, aki kislánykora óta minden gon-
dolatát és minden tettét csak másoknak szen-
telte, soha magának; aki már kilenc-tízéves 
korában bizalmat keltett maga iránt, tanácso-
kat adott, sőt oktatásokat, hogy mit szabad és 
mit nem szabad tenni, egy felnőtt leány buz-
galmával, meggyőződésével, és ha nem is min-



dig, de néha az ítélőképességével is? A rokon-
ság úgy rótta le vele szemben tartozását, hogy 
szerette, de a kisujj át sem mozdította érte; 
pazarul ontotta a sóhajokat és úgy siránkozott 
a sorsán, mégpedig nemcsak jelen, hanem jö-
vendő sorsán is. „Szegény Edvige! Milyen 
szép, milyen jó, és nincs egy garas ára hozo-
mánya! Mi lesz vele?" De ha gazdag rokonai 
megreszkettek a gondolatra, hogy a szép, a 
tiszta, a jó (némelyik már akkor is hozzátette: 
a szent) Edviget felfalja a nyomor Mino-
taurusa, ő maga úgy érezte, hogy nélkülöz-
hetetlen apja, anyja és bátyjai számára, akik-
nek egyetlen támaszuk voít Torinóban, a Via 
San Quintinon lévő kicsiny lakásukban, ahová 
a családja Chambéryből menekült, hogy el-
rejtse nyomorúságát és igazán sohasem 
gondolt a jövőjére. Azok közé a szinte isteni 
nők közé tartozott, akik nem magukért élnek, 
hanem másokért, akikben megvan a vigasz-
talás túlvilági géniusza, akik még könnyes 
szemmel is tudnak mosolyogni mindenkire, aki 
gyöngédségre szorul, akik vigasztalni tudnak 
másokat akkor is, mikor a maguk szíve túl-
csordul a fájdalomtól. Sohasem vetette fel 
magában a kérdést, hogy mi lesz vele, lia férj-
hezmegy, ha apácának áll, ha társalkodónő 
vagy szobalány lesz valami megtollasodott 
bugrisnak a családjában; sohasem nézett az 
arcába fiatalembernek, sohasem mosolygott 
egyre sem azzal a szándékkal, hogy megtessék 
neki; Istenbe vetett bizalommal szüntelenül 
abban foglalatoskodott, hogy elűzze a házuk-
ból a kétségbeesés gonosz szellemeit, a moso-
lyával, amely mindenkit lenyűgözött, s amely 
mindig vidáman és szelíden villant mások 
előtt, akkor is, ha a zokogással terhes feile-



gekből villant, amelyek a lelkét elkomorítot-
ták. Nagy volt a csodálkozása, a rémülete és 
az öröme a rokonságnak, mikor a „drága Ed-
vigét" megkérte Alamanni, aki Torinóban is-
merte meg a családot egy ügyből kifolyólag, 
amelynek az volt a lényege, hogy kifossza 
őket abból a kevésből is, ami még megmaradt. 
Alamanni nem volt mindig az, amivé a század 
végére lett: nagyúr, aki meg van elégedve 
önmagával és a világgal; 1872-ben, mikor 
donna Edviget feleségül vette, még abban a 
világban kóborolt, amelyet a romlottság, szív-
telenség és a fényűzés legendái hirdettek, 
amik megrémítették és vonzották a kimerült 
és jóra-rosszra egyaránt képtelen arisztokrá-
ciát. Szájról-szájra járt a suttogás, hogy még 
az apja és anyja csontjait is pénzzé tette; hogy 
soha egy fillérnyi alamizsnát nem adott, soha 
képet nem vett, költőt nem olvasott, zenét nem 
hallgatott; de milliókat dobott ki háremeire 
és versenyistállóira, hogy a nőket és a lovakat 
egyforma módra szerette: ostorral; hogy 
agyafúrt ember volt, hihetetlenül agyafúrt, a 
világ legagyafúrtabb embere, oly agyafúrt, 
hogy. . . Azok a hőstettek, amiket ez a mér-
hetetlenül agyafúrt ember véghez tudott 
vinni, az emberek képzeletében oly nagyok, 
oly fenségesek voltak, hogy senki sem tudta 
őket közelebbről meghatározni; és ha csak 
általánosságban beszéltek is róla, különösen 
abban a főnemesi társaságban, amely akkori-
ban még nem fogadta be, mindenki a túlvilági 
bámulat révületében érezte magát, mintha a 
természetnek valami csodájával állna szem-
ben. Mindenki rejtélyesnek tartotta, hogy ez 
az arcátlan istentagadó, ez a pökhendi ké-
jenc, ez az erőszakos szerencsevadász bele-



szeretett egy ilyen jó, egyszerű, tiszta és csep-
pet sem kacér teremtésbe, akinek egyetlen ho-
zománya egy meztelen család, amelyet föl kell 
majd ruháznia* A rokonság könnyekig elérzé-
kenyült, hogy a „drága Edviget" ilyen nagy 
szerencse érte, és meg is érdemelte, „hiszen 
olyan jó"; és halkan, bizalmas suttogás köz-
ben kimondták azt a következtetésüket, hogy 
még sem lehet olyan butácska, ha ezzel a kis 
Madonna-arcocskájával sikerült ilyen mes-
terfogást véghezvinnie! 

Ezzel szemben az igazság az volt, hogy 
mint gyakran megesik (sok szent keresztény 
szűzről, meséli a legenda, hogy tisztátlanság-
gal fertőzött paráznák szerelemre lobbantak 
irántuk), a torkig lakott kéjencnek az érzé-
kei gyulladtak lángra e szűzi és tiszta szép-
ség iránt, aki egy percig sem kacérkodott 
vele; hogy a leányka nem jó szívvel mondta 
ki ugyan az igent, de nem is akadékoskodott, 
hogy megmenthesse a nyomorúságtól nem 
is magát, hanem a családját; és hogy mikor 
már meghozta az áldozatot, nem nézett visz-
sza, nem bánta meg, hanem egyenesen előre 
fordította a tekintetét és bátran ment sorsa 
elé. Mikor már huszonöt éve házasok voltak, 
Accolti legföljebb annyit mondhatott, félig 
tréfásan, félig komolyan, hogy Alamanni és 
donna Edvige a Pogányság és a Keresztény-
ség, akiket összeadott egy plébános, meg egy 
polgármester. Donna Edvige természeténél 
és rendeltetésénél fogva erényes asszony 
volt; olyan lélek, amelyre (ritka az asszo-
nyok között is, bár nem oly ritka, mint a 
férfiak között) bátran el lehetett mondani: 
tiszta, mert soha még az árnyéka sem férkő-
zött hozzá azoknak a szenvedélyeknek, ame-



lyek felkavarják és felizgatják az asszonyok 
lelkét: a féltékenységnek, az irigységnek, a 
hiúságnak, az érzékiségnek, a mohóságnak, 
a nagyravágyásnak. Vidám volt és intelli-
gens, csupa lendület és tevékenység, csupa 
kimeríthetetlen jóság mindenki iránt, aki 
mindig kész megfeledkezni önmagáról és 
összeolvadni embertársával, akinek szüksége 
van rá; tudott gyermek lenni a gyermekek-
kel, szegény a szegényekkel, tudatlan a tu-
datlanokkal, mint ahogy megállta helyét a 
tudósok, a diplomaták, a miniszterek, a feje-
delmek és az uralkodók között; az örömei 
egyszerűek, a természete szerény, kényeske-
dés nélkül és szinte öntudatlanul; kissé fé-
lénk és éppen ezért jobban érzi magát az 
alázatosak, a szerények, a szenvedők, mint a 
hatalmasok, a nagyok, a boldogok társasá-
gában; szemérmes, büszke, vallásos, bátor, 
becsületes, ég benne minden nemes szenve-
dély, amelyekben felcsillan az emberi lélek 
angyali ragyogása: áldozatosság, kötelesség, 
igazságosság, irgalmasság, becsület, tiszta-
ság. Így lett huszonhárom évvel ezelőtt an-
nak az embernek a felesége, akit gőgje az 
Isten és az emberek ellenségévé tett. 

Nem volt közönséges ember; de mikor 
donna Edviget elvette, egyenesen páratlan 
embernek hitte magát és megvetette az egész 
emberi nemet, amely nem méltó arra, hogy 
társa legyen ebben a földi vándorlásban; si-
kert akartj aratni minden tervével, le akart 
győzni minden makacskodást, bosszút akart 
állni minden bántalomért, és nem válogatott 
az eszközökben; izgatottan örült, mint va-
lami erőpróbának, ha| párbajra hívhatta a 
tömeg lelkiismereti kétségeit, amiket ő elfo-



gultságoknak nevezett, holott az erkölcs pa-
rancsai voltak, néhányszor pedig maguk a 
törvények, amelyek ezeket kodifikálják; mo-
hón kívánta a gazdagságot, a pompát, a 
fényűzést, a világ legköltségesebb kiváltsá-
gait, mint a felsőbbrendűség jelvényeit és 
diadalmi jeleit s még hozzá nem is azért, 
mintha boldoggá tették volna, mert sohasem 
tudott eltelni velük; az ő szemében a gaz-
dagság végtelen nagy értékű volt s egyúttal 
értéktelen, mert csak akkor volt értéke, ha a 
végsőkig feszíthette kielégíthetetlen kevély-
ségét: ha ujjonghatott, mikor megszerezte, 
ha hivalkodhatott, hogy győzött a, tékozlás 
versenyében, ha élt benne a nagyravágyás, 
hogy mindenben az első legyen. Tehát nap-
ról-napra gazdagodott és napról-napra elé-
gedetlenebb volt a gazdagságával; azzal di-
csekedett, hogy mindössze négy-öt igazán 
hasznos és érdemes olasz polgár van ebben 
a korban s ő is egyike ezeknek; de a gondo-
lata mindig arra irányult, amije még nem 
volt meg s amit kívánt, és sohasem gondolt 
arra, amit már megszerzett; minél többet 
fizetett a világ, annál inkább úgy tekintette, 
mint valami fizetésképtelen hitelezőt; minél 
bőkezűbb volt vele szemben, annál inkább 
hálátlansággal vádolta és annál kíméletle-
nebbül bánt vele. És sajnos, természettől 
fova határtalan gőgjét csak fokozta az, hogy 
sohasem ismerte az alárendeltség üdvös fe-
gyelmét! A bankárok, a kereskedők, a nagy-
iparosok? Három-négynek a kivételével, 
akik gazdagabbak voltak nála, csupa cső-
cselék! A nemesség? A nagyvagyonok élős-
di je. A Parlament, a Miniszterek, a Köz-
igazgatás? Csupa nagyzoló szélhámos; leg-



alább igazi gazemberek volnának! A Művé-
szet, a Tudomány, az Irodalom? A Tőke ki-
éhezett bérencei! A Nép? Botozni való vad-
állat. Az emberszeretet és a jótékonyság? 
Hülyék és vénkisasszonyok időtöltése; mert 
a világon csak az szegény, aki megérdemelte. 
A Tisztesség, a Becsületesség, a Kötelesség? 
Üres szavak, agyrémek, látszatok, hogy 
drága áron eladják mindig ugyanazt a por-
tékát. Mi egyéb volt a nő is, akit szerelem-
ből vett feleségül, mint egy diadalmi jel? 
Jaj volt neki, ha nem a legszebb fogaton, a 
legszebb ruhában, a legszebb ékszerekkel je-
lent meg a nyilvánosság előtt! Jaj volt neki, 
ha nem szórta tétovázás nélkül az ura pén-
zét mutatós és haszontalan kiadásokra! Jaj 
volt neki, ha csak egy pillanatrii is megfe-
ledkezett róla, hogy mindig neki kell a leg-
szebbnek és leggazdagabbnak lennie! 

Élete, a harmincadik évétől a negyvenötö-
dikig munkás, termékeny, de roppant zava-
ros volt; oly zavaros, hogy a tömeg félénk 
lelkiismerete bosszút állott megvetéséért és 
suttogva, határozatlanul, szörnyű, legendás és 
megnevezhetetlen erkölcstelenséggel vádolta. 
Sőt a Történelem hajlandó azt hinni, hogy ha 
nagyok voltak a nehézségek, mikor a Hata-
lom a harmadik Róma szenátorai közé akarta 
iktatni, és ha voltak némi nehézségek most is, 
mikor főnemesi rangra akarta emelni, annak 
nem csupán az Irigység volt az oka, mint ő 
mondotta, hanem az Emlékezés is, amely kü-
lönben gyakran buzgó szolgája az Irigység-
nek. Bármily feledékeny idők voltak is ezek, 
kissé homályosan mégis emlékeztek ama tá-
voli esztendőkre. De donna Edvige, aki ezek-
ben az években közelről látta a dolgokat s 



úgy érezte, hogy az ura minden áldott nap 
hálát adhatna Istennek és kérhetné, hogy 
világosítsa fel, hogyan használhatná fel nemes 
célokra a vagyonát, megzavarodott, felhábo-
rodott, megdöbbent ezen a telhetetlenségen, 
ezen a kevélységen, ezen az embertelen kö-
nyörtelenségen, ezen a hálátlanságon, ezen a 
szereteten, amely simogatás közben karmolt, 
mint valami százarcú gonoszságon; és mikor 
eszébe jutott, hogy Szent Terézia azért siratta 
az elkárhozottakat, mert „nem tudnak sze-
retni", megijedt, hogy az ura is ilyen elkár-
hozott, aki kétségbeesésében és kevélységében 
szeretné boldognak hinni magát. Tehát ellene 
szegült, rettenthetetlen remegéssel, mint a tü-
zes bátortalanság; kemény civakodások követ-
keztek erre, a kétségbeesés és a sírás esz-
tendei; a feleség egyre azt kérdezgette magá-
ban, vájjon épeszû-e a férje, a férj pedig 
attól tartott, hogy a felesége kissé megbolon-
dult, minthogy a férj feleségének ellenszegü-
lését és makacskodását nem tartotta egyébnek, 
mint az utolsó és legsötétebb hálátlanságnak, 
amellyel a világ fizetni szokott neki. Nem a 
Gondviselés keze volt-e ő, amely kiragadta 
donna Edvigét és családját a Szegénység kar-
maiból? És ez a hála: ez a sírás, ez a kétség-
beesés, ez a boldogtalanság? Alamanni, mikor 
őt elvette, még lenézte az arisztokráciát, mini 
valami kifordított szitát (bár nem ismerte, 
hiszen addig még csak néhány levitézlett fő-
nemesi család fogadta be). Az az ember, aki-
nek a személyében azokban az években gú-
nyos és csípős megjegyzésekkel és megveté-
sével üldözte az ősnemességet és a főnemesi 
rangra áhítozó pénzvilágot, a bohóc lord volt, 
az üzletes Paprikajancsi, az agyalágyult kép-



mutató, amint ő nevezgette az előző nemzedék 
egyik leggazdagabb Krőzusát: ez is toszkán 
volt, aki a közmunkákon és a hadseregszállí-
táson szedte meg magát, aztán feleségül vett 
egy elszegényedett hercegnőt, elnyerte a grófi 
rangot és szakadatlanul hajhászta a nép tap-
sait kissé önző és tüntető jótékonykodásával. 
Alamanni akkor sem másította meg vélemé-
nyét, mikor házassága után a főnemesség 
megnyitotta előtte ajtaját a felesége kedvé-
ért; sőt nekivadult és a szokottnál is kemé-
nyebb szidalmakban tombolta ki magát, mert 
úgy sejtette, hogy donna Edvige ellenszegü-
lése tulajdonképpen a nemesi büszkeség 
lázadása az ő póri származása ellen. Annyira 
túlzásba tévedt, hogy donna Edvige, bár sok-
kal jobb ember és jobb keresztény volt, mint-
semhogy többre tartotta volna magát más 
embereknél csak azért, mert marchesának 
született, felháborodott és védelmébe vette a 
maga társadalmi osztályát és annak embereit. 
Ezekben a családi veszekedésekben felütötték 
fejüket a Demokrácia és Arisztokrácia ellen-
tétes világnézetei is. Míg végre lassan-lassan, 
a marchesekkel, vérbeli és egyéb hercegekkel 
való érintkezésben... Ó nemesi fény, ó tör-
ténelmi ragyogás, ó ti konvencionális jelei a 
hivatalos dicsőségnek, ó arisztokratikus elkü-
lönülések és önimádások, amelyek még meg-
maradtatok, mint valami hídnak az ívei, ame-
lyet romba döntött a demokrácia bömbölő 
áradata: mily nagy, mily fényes, mily dicső 
győzelmet arattatok a meggazdagodott keres-
kedő konokságán! Miután annyi esztendőn át 
fitymált benneteket, végre egy napon milyen 
töredelemmel, a megtért bűnösnek milyen 
alázatával hajtotta meg előttetek kemény nya-
Ferrero: A két igazság 24 



kát! Milyen szépnek, milyen tisztának, milyen 
utánozhatatlannak tűnt szemében végül is 
minden, abban a néhány családban, amelyek-
nek ebben az időben még döntő volt a szavuk 
s fölemelt, vagy a mélységbe taszított; mi-
csoda kitüntetésnek érezte, hogy szinte ujjá-
születhetik a tökéletesség e mintaképei sze-
rint! Míg eddig csak a gazdagságot sóvárogta 
s a világnak azokat a diadalmi jeleit, amiket 
a gazdagság meg tud szerezni, s a hatalom-
nak csak azt a fajtáját, amelynek a gazdag-
ság a szolgája, lassan-lassan kedvet kapott 
arra a délibábra, amelynek neve Tisztelet: — 
rendjelek, nagyszalagok, barátságok, törté-
nelmi tökéletességek és világi ragyogások; és 
ezeket kezdte hajszolni, épp olyan tűzzel, mint 
ahogy a gazdagságot hajhászta; sőt egyre 
nagyobbakra tört: a szenátorságra, a római 
hercegi palotára, uralkodók barátságára s 
végül a marchesie-koronára, amelyért épp mos-
tanában viaskodott. De mert a kitüntetések 
természetüknél fogva nem oly korlátlanul áll-
nak a nagyravágyás rendelkezésére, mint a 
pénz a mohóság számára, vagy mert a kivá-
lasztottak társaságában, amelybe belebolon-
dult, még mindig kötelező volt ebben az idő-
ben bizonyos úri tartózkodás, vagy mert az 
évek, a jóllakottság, feleségének az ellensze-
gülései idők folytán reá is hatottak, amint 
egyre jobban belebolondult ezekbe a társasági 
csillogásokba és kitüntetésekbe, az Arany, a 
Géniusz és a Hatalom már nem ösztökélte 
embertársai megvetésére, hanem ehelyett 
beleszeretett önmagába; amint önmagába* 
beleszeretett, hamarosan fenntartás nélkül 
imádta is magát, minthogy felületes lélek 
volt, mint minden önmagával elégedett em-



ber; ebben az önimádásában, amelyben ki-
mondhatatlan és szakadatlan gyönyörűségére 
volt önmagának, egészen megszelídült és le-
csillapodott s míg eddig csupa savanyúság és 
keserűség volt, most megbékélt Istennel és az 
emberekkel. Lassankint az üzleteiben is mér-
sékelte magát, megelégedett kevesebb nyere-
séggel, de ügyelt a közvéleményre s igyekezett 
fel nem izgatni a tömeg félénk lelkiismereté-
nek „elfogultságait", s a Krőzust alárendelte 
magában az úrnak; nagylelkűen elengedte 
a világnak a hátralékos tartozásait, részt jut-
tatott annak is a maga tökéletességében, s 
meggyőződése lett, hogy a világban minden 
rendjén van, kivéve azt, ami neki kellemet-
lenséget vagy kárt okozhat; végre rákénysze-
rítette magát, hogy megértse donna Edvigét. 
Hagyta, hogy különcködjék, amint ő mon-
dotta, vagyis, hogy jót tegyen és pártfogoljon, 
akit akar, hogy kedve szerint válogassa meg 
a barátnőit, hogy úgy öltözködjék és úgy óvja 
a család fényét, amint legjobbnak tartja; a 
kedvéért minden vasárnap végighallgatta a 
Szent Misét, mecénássá és emberbaráttá 
vált, szobrokat és festményeket vásárolt; gyá-
rait és a községeket, amelyekben gyárai állot-
tak, megajándékozta azokkal a jótékony in-
tézményekkel, amelyekről annyi éven át hal-
lani sem akart; amennyire tőle tellett, igyeke-
zett felesége kívánsága szerint átalakulni 
vagy megváltozni. Szóval lassankint szolgai 
módon utánozta, hajszálnyi pontossággal, 
gúnyjának egykori tárgyát, a bohóc-lordot, az 
üzletes Paprikajancsit. Donna Edvigét meg-
hatotta ez az erőfeszítés, amely fölért szemé-
ben a legpazarabb ajándékkal, és bár az a 
bizonyos önimádás nem igen tetszett neki, ha 



inkább kedvére volt is, mint az egykori meg-
vetése mindenki iránt, tehát igyekezett maga 
is megérteni férjét, belehelyezkedni a szem-
pontjaiba és tőle telhetőleg kedvére tenni; é^ 
őszintén csodálta a tehetségét, a mozgékony-
ságát, a hazájának tett szolgálatait. De egy 
ponton még mindig egyenetlenkedtek, ámbár 
most már megfordított helyzetben. Valamint 
nem értette meg soha azt az évek hosszú során 
át kielégíthetetlen mohóságot, valamint soha-
sem értette meg azt a durva és erőszakos sze-
relmet, amellyel annyi éven keresztül környé-
kezte, teliaggatta gyöngyökkel és a ház leg-
nagyobb kincsének tartotta a lovakkal és az 
értékes festményekkel együtt: éppúgy most, 
mikor az arisztokrácia csodálójává és védel-
mezőjévé vedlett, donna Edvige, aki eddig 
mindig csak az érdemeit vette észre, most 
mégis kritikára adta a fejét és már csak a 
hibáit látta meg. „Olaszországnak komoly, 
lelkiismeretes, tisztességes emberekre van 
szüksége, nem pedig címekre és címerekre" 
—- mondogatta néha, mikor az ura minden-
áron meg akarta menteni a világot a forrada-
lomtól, olyképpen, hogy megajándékozza egy 
új nemesemberrel. 

Donna Edviget nem igen hatotta meg ez a 
lázas ranghajhászás királyi pátensek segítsé-
gével. ő született marehesa volt, még pedig 
vérbeli, családja a keresztesháborúk korából 
eredt, s ő utolsó sarjadéka volt az ősök hosszú 
és furcsa láncolatának, amelyben három külö-
nösen kimagasló egyéniségen kívül — az 
egyik a francia Király marsallja volt, a má-
sikat a tizenhatodik század végén szentté 
avatták, a harmadik a Piemonti Király ked-
vese volt, — sorban következtek néhány szá-



zadon át katonák és főpapok, apácák és apát-
nők, játékosok és duhajok, előkelő és nagy-
világi hölgyek. Századokon át a család a cse-
lekvés, a tékozlás és az alázatosság hármas 
lángja volt s mindig egyforma fénnyel és me-
leggel égett, míg végre 1815 után kezdett pis-
lákolni. Donna Edvige már a hanyatlás korá-
ban született, de azért határtalanul büszke volt 
családjára s úgy érezte, hogy lelkiismerete ha-
tározott parancsain kívül kötelessége nevével 
szemben is, hogy ne kövessen el soha hitvány-
ságot, hogy feláldozza magát, hogy szenvedjen 
az erényért; s hogy példát adjon, keserűség 
nélkül lemondott a címéről, hogy egyszerűen 
Alamanniné nagyságos asszony váljék belőle. 
A dolgok belső igazságának azzal a tiszta 
meglátásával, ami a nagy és tiszta lelkek tu-
lajdonsága, érezte, hogy a fejedelmi, hercegi, 
grófi, marchesei vagy bárói címekben ma már 
van valami ódonság, ami kirí a mai időkből, 
még azokban is, akik örökölték ezeket a cí-
meket; tessék elképzelni ezeket a címeket az 
Aranynak és a. Vasnak azokon a mágnásain, 
akik közt az ura vezetőszerepet vitt! Nem 
néztei le ezeket a mágnásokat; új nemességnek 
tekintette őket, amely bátran büszkélkedhetik 
az érdemeivel, amelynek azonban hozzáillőbb 
címeket kellene keresnie. Néha úgy érezte, 
hogy az ura, mikor márchese szeretne lenne, 
olyanféle öltözetben szeretne sétálni a Corsón, 
amilyenben az ő tizenhatodik és tizenhetedik 
századbeli ősei jártak, akiknek büszke tekin-
tetét riadtan nézegette az uginesi kastély arc-
képein, mielőtt még a hitetlezők ezeket is el-
vitték volna a többi műtárgyakkal együtt. 

Donna Edvige nem kívánkozott a férjében 
visszaszerezni azt a címet, amelyet férjhez-



menetelével elvesztett; sőt a szíve mélyén job-
ban örült volna, ha Alamanniné nagyságos 
asszony maradhat, mert ezt sokkal magához 
illőbb személynek érezte, mint Alamanni mar-
chesát. De sem nem mondta ki, sem nem adta, 
legalább szándékosan, férjének értésére; és 
olyan érdeklődéssel követte a tárgyalások 
fejleményeit, ahogy a jó feleség érdeklődni 
szokott férje ügyei iránt, amelyek férjét na-
gyon érdeklik, őt magát azonban esetleg igen 
kevéssé. De a férje, aki bizonyos tekintetben 
jól ismerte őt és ha a maga érdeke forgott 
szóban, nem kétszeresre, hanem háromszorosra 
meg négyszeresre tudta erősíteni a szemét, 
hogy belelásson másokba, észrevette s kissé 
meg is sértődött miatta; és némán duzzogott, 
donna Edvige közömbösségét pedig a büsz-
keség érzékenykedésének tekintette, amely 
nem akarja elismerni a rang visszaszerzésének 
ezt a módját. Pedig mindenekfelett donna Ed-
vige kedvéért vágyódott oly forrón erre a 
címre, hogy ugyanolyan rangban haljon meg, 
mint amelyben született; mert ő maga akár 
márchese, akár nem, mindenképpen ő marad, 
vagyis az; az ember, aki megtette a magáét a 
hazáért! Ez volt érte a hála: ez a1 csöndes el-
lenszegülés, ez a néma duzzogás, ez a hálátlan 
közömbösség, ez a folytonos, bár hangtalan 
visszautasítás: „Ez az én dolgom, nem a tied". 
Szóval Alamanni megszerezte magának azt a 
gyönyörűséget és azt a fényűzést is, hogy ke-
resztényi megnyugvással viselte, vagy legalább 
azt hitte, Hogy viseli meg nem érdemelt ke-
resztjét, és hogy a hóhér, aki igazságtalansá-
gával kínozza ezt a példás béketűrést, éppen 
donna Edvige, aki nem bocsátotta meg a meg-
tollasodott parasztnak, hogy szemet vetett rá 



és megvetette ezt a megígért és fáradságosan 
szerzett címet, mert nem volt hajlandó el-
ismerni, hogy fölér az ő családja címével! Ép-
pen ezért, alighogy kimondta, hogy „Ha ma 
botrány törne ki . . . " , azonnal meg is bánta 
s kiolvasta felesége szeméből a vadat, hogy 
eladja a családja és a fia becsületét egy rongy 
pergamenért, félt, hogy donna Edvige rá-
kezd megszokott „prédikációjára" a valódi 
nemességről és a papiros-nemességről; és nem 
adott időt neki, hogy felelhessen, hanem rög-
tön folytatta, nagyon szelíd hangon: 

— Ezek a pletykák, amelyek téged annyira 
aggasztanak, nekem sem okoznak örömet, 
hidd meg, Edvige. És ha tudnám, hogyan né-
mítsam el ezeket a szájaskodókat, rögtön, még 
ma, nem tétováznék. Csakhogy nem tudom. 
Te azt akarod, hogy mondjuk meg mindenki-
nek az igazat. Igazad van, magam is egy vé-
leményen vagyok veled. Az imént majdnem 
szórói-szóra magam is ezt mondtam a Com-
mendatorenak. De hiszed, hogy meg lehet vál-
toztatni egy tömegnek a véleményét úgy, hogy 
egyenkint jobb belátásra bírsz minden egyes 
embert? Ha meggyőztél húsz, harminc, száz 
embert, csak annyit tettél, hogy egy marék 
homokot elvettél egy hegyből. A helyes eljárás 
éppen az ellenkezője: a tömeget kell meg-
győzni; mert ha a tömeget meggyőztük, az 
egyes emberek mintegy varázsütésre egy-
szerre megváltoztatják a véleményüket... De 
a tömeg meggyőzéséhez szükség van a perre; 
már pedig egy perben nem lehet egy nap alatt 
kideríteni az igazságot; ehhez idő kell. Addig, 
míg az igazság kiderül, a tömeg továbbra is 
rajtunk fogja köszörülni a nyelvét. Ehhez tü-
relem kell, de nincs rá orvosság. Különben a 



baj nem is lesz olyan nagy, főképpen, ha az 
újságok befogják a szájukat. Effelől pedig — 
tette hozzá "mosolyogva — nyugodtan alhatsz, 
Edvigem. 

Donna Edvige, és ezt a férje is tudta, szen-
vedélyes, de egyenes szívű, s ennélfogva egye-
nes gondolkodású asszony volt. Okoskodott; 
és ha nem tudott megfelelni valami érvre, ak-
kor a szenvedélye nem ösztökélte álokosko-
dásra, hanem elismerte és megfékezte magát. 
Ez az okoskodás kissé hatott rá. 

— Hát akkor tűrjük, hogy az emberek úgy 
rágalmazzanak bennünket, ahogy kedvük 
tartja? — kérdezte. 

— Ha fonalat gombolyítasz és érzed, hogy 
a motolla megáll, talán megrántod a fonalat? 
Dehogy, türelmesen megkeresed a csomót és 
aztán szép lassan lepergeted a gombolyagot. 
Ezek az ügyek is olyanok, mint a gombolyag: 
ki kell bogoznunk szakítás nélkül. Türelem-
mel kell lennünk és meg kell várnunk ennek 
a lánynak a perét. A per folyamán kiderül az 
igazság, Accoltit kihallgatják, s ő elmondja, 
hogyan történt a dolog; az Igazságszolgálta-
tás és a közönség elhiszi a szavát és félév 
múlva mindent elfelejtenek. Addig is csend-
ben kell maradnunk, úgy kell tennünk, 
mintha nem tudnánk semmit, sohasem szabad 
beszélnünk az ügyről s ha valaki szóba hozza, 
legfeljebb annyit szabad mondanunk, hogy 
Oliviero kölcsönözte a pénzt Accolti grófnak. 
A többit bízd rám. Egy gondolat motoszkál a 
fejemben s ha ez sikerül... Csakhogy ez szi-
gorú titok, megígéred? A Commendatore 
megmagyarázta nekem, hogy miért nem adta 
át Malaguzzi ügyvéd Oliviero levelét a ható-
ságnak. Az ügyvéd, aki komoly ember, akár 



mit mond is Accolti, irántam való kíméletből 
cselekedett így, mert azonnal észrevette, hogy 
a levélnek nem az az értelme, amit első olva-
sásra gondolna az ember és mert nem akart 
fölösleges botrányokat okozni. Minthogy pe-
dig ilyen jóindulatú, meg akarom próbálni, 
vájjon az ő közvetítésével sikerülne-e kiegyez-
nem Cavalierinével és csendben lebonyolíta-
nom ezt az ügyet... Bízd rám; de ne szólj a 
dologról senkinek, még Olivierónak se! 

A lehetőségek megvitatásában Alamanni 
szenátor jobban megállta a helyét, mint donna 
Edvige. Donna Edvige, aki sohasem próbálta 
megcsalni a logikát, rövid harc után elismerte, 
hogy a legokosabb dolog megvárni a pert és 
a világosságot. 

— Csak aztán ne várakoztassanak túlságo-
san sokáig! —• ezzel az óhajtással zárta be a 
vitát. És hozzátette: — De azért különös, hogy 
annyit kell hazudni, hogy az igazságot meg-
védelmezze az ember. 



XI. 

— Igen, igen. Oroszországban az irodalom-
nak és a tudománynak nem kevesebb, mint 
három védőszentje van: Szent Szaniszló, 
Szent Anna és Szent Vladimir. Nem tudtad? 
Csodálkozol? Te is azt hitted, hogy Orosz-
ország holmi barbár ország, mint Mazeppa 
idejében? Te is hittél a nihilistákban, az 
Angliától pénzelt bolondok és gazemberek 
bandájában? De édes fiam, Oroszország ma 
hatalmas birodalom; modern, haladó, felvilá-
gosodott, amely jobban megbecsüli a tehetsé-
get és az érdemet, mint Európának bizonyos 
Államai... ítéld meg magad. Szent Szanisz-
lóval kezdődik. Az első, igen-igen szerény ki-
tüntetés a Szent Szaniszló-rend harmadik 
osztálya. Ez után megkapja az ember előbb a 
Szent Anna-rendnek ugyancsak a harmadik 
osztályát, aztán a Szent Szaniszló-rend má-
sodik osztályát s aztán még a Szent Anna-
rend második osztályát. Eddig a pontig a fo-
kozatok és a szentek váltakoznak: Szent Sza-
niszló, Szent Anna, Szent Szaniszló, Szent 
Anna. De ezen a ponton egy újabb híres szent 
lép a színre: Szent Vladimir. A Szent Anna-
rend második osztálya után megkapja az em-
ber előbb a Szent Vladimir-rend negyedik, 
aztán harmadik osztályát. E két kitüntetés után 
sorra következik a Szent Szaniszló- és a Szent 
Anna-rend első osztálya és legeslegvégül, va-
lamennyi fölött, a Szent Vladimir-rend máso-



dik osztálya. Láthatod tehát, hogy ha valaki 
mindjárt előszörre megkapja a Szent Vladi-
mir-rend másodosztályú keresztjét, az nagy 
megtiszteltetés és nem dicsekvésből mondom, 
csak keveseknek jut ki. Azt hiszem, hazánk 
büszke lehet rá. Szóbahozhatnád a dolgot a 
nagybátyád előtt... 

Az, aki ilyen bámulattal beszélt a moszko-
vita birodalomról és ilyen szerényen önmagá-
ról, Guicciarelli szenátor volt, aki méltóságos 
szalonkabátjában, fején tornyosodó kürtő-
kalappal, teljes díszben haladt lefelé a Via 
delle Quattro Fontanén a Piazza Barberini 
irányában, február negyedikén, hétfőn dél-
ben, dr. Pietrucci társaságában. Senki sem 
ismert volna rá az aggastyánra, aki tegnap 
még magányában átkozta önmagát és a világ-
egyetemet, abban a derűs félistenben, aki 
lassú léptekkel, emelt fővel haladt, elégedet-
ten nézelődött jobbra-balra és agyongyötört 
alárendeltjével olyan kicsorduló jósággal be-
szélt, mintha 1 leghűségesebb, legkedvesebb, 
legrégibb barátja lett volna. Csakugyan, 
Szent Vladimir még egy utolsó csodát művelt. 

Minthogy Guicciarelli szenátor a mult év 
őszén elnöke volt Szentpétervárott valami 
kongresszusnak, az orosz kormány őt is elő-
terjesztette kitüntetésre a többi három elnök-
kel együtt. Minthogy pedig e derék urakat 
egyenlő elbánásban kellett részesíteni s 
minthogy egyiküket, egy németet, már 
régebben kitüntették a Szent Anna-rend 
első osztályával, így esett, hogy Guic-
ciarelli a többiekkel együtt egy szuszra 
a torony csúcsára lendült, átugorva az 
alsóbb emeleteket. Tegnap meglátogatta 
az egyik követségi titkár, hogy közölje vele 



a hírt, megmagyarázza a szentek és a ke-
resztek rangsorát és tisztelettel meghívja 
másnapra ebédre a nagykövetségre, hogy át-
vegye az okmányt és a jelvényeket. De mint-
hogy az emberek a véletlennek is értelmes-
séget tulajdonítanak, ha az önzésüknek 
haszna van belőle, Szent Vladimir éppen jó-
kor jött, hogy meggyógyítsa keresztjével 
azokat a sebeket, amelyeket az emberek igaz-
talansága az öreg alkimista megkínzott lel-
kén ütött. .Valósággal dagadt a szíve! Ha a 
Pápa, ha a Vatikán, ha a papok és lapjaik, 
ha Roméi tanár, ha az irigységtől sápadozó 
kartársai, ha a Szenátus Elnöke, ha a Pe-
csétőr, ha a tudatlanok — akik gyűlölik a 
tudományt, mert negyedszázada, mióta a 
Porta Pián betörtek, az obskurantizmus ural-
kodik még mindig az elméken, a kapzsi és 
tudatlan kormányok hibájából —, ha min-
denki rágalmazza és üldözi is, van még va-
laki ott fenn, a Sark közelében, aki meg 
tudja becsülni a szellemet és a tudást! Szinte 
úgy képzelte, hogy a minden oroszok cárja 
személyesen jött el a messzi Thuléből, hogy 
megtisztelje őt és kioktassa azokat, akik 
nem tudják, hogyan kell megbecsülni az ér-
demet; túláradó hálájában azonnal fölismerte 
Oroszország nagy történelmi hivatását Euró-
pában és Ázsiában; és nem érzett már sem 
g3mtrődést, sem aggodalmat, sem zavart 
vagy félelmet. A Cavalieri-ügy ? Roméi ér-
vei? A megfizetett sajtó csipkedései? Kicsi-
ségek, nyomorúságok, pletykák! őfelsége a 
minden oroszok cárja, a világ leghatalma-
sabb birodalmának ura, fölékesítette őt a 
Szent Vladimirrkereszttel s még hozzá 
motu proprio; ez a gondolat és csak ez az 



egyetlen gondolat villámlott a fejében, szét-
vert minden felhőt, besugározta és fölmele-
gítette kissé már fagyos öreg szívének min-
den zugát, minden ráncát. Sőt azt akarta, 
hogy ne csak őt magát sugározza be, hanem 
egész Olaszországot; és ezért ezen a napon 
valamivel tizenkettő előtt behívta dr. Piet-
ruccit, elolvastatta vele azt a levelet, amely-
ben egy bizonyos bizottságban egy bizonyos 
állást kér a Minisztertől az ő számára; aztán 
borítékba tette, ráírta: „Igen sürgős" és át-
adta egy ajtónállónak, hogy azonnal kézbe-
sítse; végül megkérte az asszisztenst, hogy 
kísérje el az orosz nagykövetségre. És út-
közben tájékoztatta az új kitüntetésről és 
elmagyarázta neki, milyen helyet foglal el 
Szent Vladimir az orosz birodalom kitünte-
téseinek rangsorában; ez mind csak előké-
szület volt arra, hogy megkérje: szóljon 
Barge grófnak, hogy fújja meg a zengő har-
sonákat. És csakugyan megkérte, mikor 
túljutottak a Via del Quirinalén; sugárzó te-
kintetet vetett a palotára és ezt mondta ma-
gában: „Űj jóbarát! Most már a szentpéter-
vári párodban is otthon vagyok!" 

— Tudod, hogy sohasem törtem magam, 
hogy az újságokban dicséreteket zengessek 
magamról. Én a tudomány régi gárdájába 
tartozom, amely elefántcsonttoronyban akart 
élni s nem a kortársakkal, hanem a mult és 
jövendő nemzedékekkel kívánt társalogni. 
Nem volt igazunk, elismerem, mert többre 
tartottak volna bennünket, ha kissé jobban 
értettünk volna az érvényesüléshez; nektek, 
fiataloknak van igazatok... A ln'r a világ 
királya: ma boldog ember, aki tudja verni a 
nagydobot! De szó, ami szó, én már ilyen 



vagyok és öreg napjaimra nein tudok meg-
változni. Ha csak a magam szerény kis sze-
mélyéről volna szó, nem zavarnálak se té-
ged, se mást. Csakhogy itt szó van a tudo-
mány tekintélyéről és a tömegek neveléséről 
is. Értésükre kell adni a tömegeknek, hogy 
a tudomány van, hogy értük dolgozik és be-
csületet szerez magának a nagyvilágban. 
Ezért azt hiszem, hogy olyan tekintélyes és 
komoly lapnak, mint a Mezzogiorno, közöl-
nie kellene ezt a hírt, de nemcsak úgy rideg-
szárazon, hogy senki rá se hederítsen... 
Szent Vladimir, ugyan ki ismeri Rómában! 
És vájjon hányan tudják, még a Consultán 
is, hogy hol van Oroszország? Ez a város — 
az átkozott papok bűne ez! — oly tudatlan, 
hogy soha nem tud semmit és mindig a fel-
hőkből pottyan le. Itt van ez a kicsi, egészen 
rövid följegyzés, amely megmagyarázza, 
hogy mi is a Szent Vladimir rend. Szóba 
kellene hoznod a nagybátyád előtt és rá kel-
lene venned, hogy írjon egy olyan ügyes kis 
cikket, amilyent csak ő tud. . . 

Ekkora köpönyegforgatásra még Pietrucci 
sem számított; nyersen nemet akart mon-
dani, mert megundorodott ettől a hiúságtól, 
amely kész volt minden talpnyalásra és le-
borulásra, és mert úgyis biztosra vette, hogy 
a nagybátyja elutasítja. De mint rendesen 
félt, hogy fölingerii a szenátort: sőt most 
még bátortalanabb volt, mint rendesen, mert 
a mester megint megmutatta neki Tantalus 
almáját és megcsillantotta előtte annak akis 
állásnak a reménységét. Minthogy nem mond-
hatta azt, amit szeretett volna és nem akarta 
kimondani azt, amit érdeke sugallt, kibúvót 
keresett és ezt dadogta: 



— Szenátor uram, gondolhatja, hogy ha 
megtehetném... De félek . . . Félek, hogy a 
nagybátyám... Ha arra az eljárására gon-
dolok, hogy nem közölte... 

— Nagyon jól tette, nagyon jól tette — 
vágott a szavába gyorsan a szenátor. — Nyu-
godt fejjel, becsületesen el kell ismernem, 
hogy nem volt igazam. Bizonyos túlságosan 
kényes tárgyakat nem lehet megvitatni a 
nagy nyilvánosság előtt. 

Guicciarelli nem hazudott; nagyon örült, 
hogy az a bizonyos cikke nem jelent meg; 
most minden kínos volt neki, ami a tévedésére 
emlékeztette, hiszen ezt a tévedést eltörölte 
a moszkovita cár felséges keze. Elképzelni is 
szörnyű, micsoda tövis maradt volna a szí-
vében, ha súlyosbította volna tévedését ezzel 
a cikkel, amelyben álokoskodásokkal véde-
kezett! De Pietrucci azt hitte, hogy csak tet-
teti magát és erre nem tudott mit felelni; 
csak dühösködött. Szerencsére ebben a pilla-
natban megállította őket egy bersaglieri-ez-
red, amely hangos kürtszóval menetelt és 
bekanyarodott a Via del Tritonéra. Megáll-
tak, félbeszakították a beszélgetésüket és el-
nézték; valóságos megkönnyebbülés volt ez 
Pietruccinak, aki most összeszedte lelki ere-
jét és dühös megvetéssel korbácsolta ma-
gát, hogy legyen mersze nemet mondani. De 
a puskák csillogása, a szivárványló tollak 
röpködése, a harcias harsonaszó elterelte a 
mester figyelmét s mikor folytatták útjukat 
a Via Sistina felé, a világlátott és jólértesült 
ember hangján megszólalt: 

— Hátha még láttad volna a kozákokat! 
Micsoda lovak, micsoda egyenruhák, micsoda 



szép szál emberek! És micsoda pofák! Mikor 
dalolva elvonultak a Nevszkij Proszpekten!... 
Tudod, mi az, úgy-e? Szentpétervár korzója, 
csakhogy nagy, nagy, nagy; a mienk valósá-
gos zügucca hozzá képest. Mondom: mikor 
dalolva végigvonultak a Nevszkij Proszpek-
ten, becsületszavamra meglűdbőrzött a há-
tam! Ne ringasd magad illúziókban, Pietruc-
cim: ezek Dzsingiszkán meg Tamerlán örö-
kösei: találkozunk még velük! Lehet, hogy én 
már nem, de ti igen! Miközben itt Európában 
őrjöng a demokratikus karnevál és senki sem 
gondol semmire, azok ott a steppéken szép 
csöndesen készülődnek és egy szép napon... 
Napoleon, aki nem volt tökfilkó, megmondta: 
vagy mindenki orosz lesz, vagy mindenkinek 
rossz lesz. Nem osztod ezt a véleményt? Ad-
dig is azt a tanácsot adnám Angliának, hogy 
ne nagyon ingerelje a Fehér Medvét. Elvégre 
is Oroszországnak igaza van, hogy magának 
követeli Konstantinápolyt; én kereken meg-
mondanám neki, hogy vegye el. Vagy meg 
tudnád nekem mondani, mi a csudát keres 
Törökország még mindig Európában? Men-
jen vissza Ázsiába az odaliszk jai val meg az 
eunuchjaival együtt... Anglia pökhendi 
zsarnok és én igazán nem tudom, miért nem 
szánjuk rá magunkat egv erős kontinentális 
szövetségre? De hát mit gondolnak a mi 
államférfiaink? Mivel foglalkoznak? Ébren 
vannak, vagy alszanak? Mindnyájunknak 
egyesülnünk kell John Bull ellen; akkor majd 
meglátod, milyen jó világ lesz! 

Ámbár Pietruccit sokkal jobban érdekelte 
az a bizonyos titkári állás, mint Európa jö-
vője, mégis hirtelen lelkesedésre gyúlt, mert 
abban reménykedett, hogy ha erről a jöven-



dőről beszélgetnek, nem kell többé arról a kel-
lemetlen küldetésről beszélnie. 

— Igaza van, szenátor uram, igaza van. 
Sohasem voltam anglofil. És azt hiszem, hogy 
az anglofilia... 

De minthogy közel voltak már a nagykövet-
ségi palotához, a szenátor nem engedte tovább 
beszélni, mert vissza akart térni arra a 
tárgyra, amely viszont őt jobban érdekelte, 
mint Bizánc és a Szorosok. Tehát azonnal a 
szavába vágott: 

— Bizonyosra vettem. Te jó kémikus vagy 
és a jó kémikus mindenben tisztán lát, még a 
politikában is. Mikor Franciaországban olyan 
külügyminisztert akartak, aki nem az átlag-
emberek közül való, kit választottak? Berthe-
lot-t. De éppen azért, mert intelligens ember 
vagy, számítok rád. Ezen a kis papiroslapon 
megtalálsz minden szükséges adatot: fogd és 
menj a nagybátyádhoz. A nagybátyád is intel-
ligens ember (látnivaló, hogy az intelligencia 
örökletes egy-egy családban) és megérti, ha 
ezt mondod neki: „Micsoda? Van Rómában 
egy ember, akit az egész világ mesterének 
tisztel, akiért Európa és Amerika minden 
Egyeteme versengene, ha hajlandó volna ki-
mozdulni innen, aki milliomos lehetne és sze-
gény mint Jób, mert mindig feláldozta magát 
a tudományért, aki törhetné magát a minisz-
terségért, mint annyian mások, de nem is gon-
dol rá . . . És te meg akarod fosztani Olasz-
országot az, örömtől, hogy megtudja, hogy mi 
is becsületet szerzünk neki a nagyvilágban?" 
Add elő a nagybátyádnak ezt a beszédet egy 
kis lendülettel... Ha innen távozom (és rá-
mutatott a nagykövetség palotájára, ahová 
éppen megérkeztek), meglátogatom a minisz-
Ferrero: A két igazság 25 



tert és ajánlásommal megtámogatom a levele-
met. Hát itt van az a följegyzés... 

Pietrucci habozott egy pillanatig, aztán át-
vette a papirosdarabot és ezt dadogta : 

— Meglátom... Minden lehetőt elkövetek... 
De félek . . . Nehéz lesz . . . 

És miközben távozott, átkozta önmagát, 
mesterét, a tudományt, azt az istenverte hiva-
tást, amely eltérítette a komoly foglalkozások-
tól, amilyen például a disznókereskedés vagy 
a tímármesterség. 

Ugyanezen a napon kora délelőtt Oliviero 
megérkezett Milánóból, ahol négy napra 
Marietta és az igazságtalanság, amelynek ál-
dozata lett, Ghiringucci ügyvéd és minden 
amit mondott, a nemességét fenyegető veszede-
lem, szóval valamennyi gondolat, ami elkí-
sérte az úton, kissé háttérbe szorult benne, 
bár azért a szeme ügyében maradt, mert nem 
akartak egybekeveredni a lóvásár embereivel 
és ügyeivel, amikkel Oliviero ottan foglalko-
zott. Még Accolti szavai is: „Most szabad em-
ber vagyok; nincs már semmim", ritkábban 
csendültek a fülébe, mintha letompította volna 
őket a távolság és a közelebb eső dolgok zsi-
vaja. Alighogy megérkezett, még csak meg 
sem tisztálkodott, sietett megölelni anyját, 
aki mindennap már hatkor fenn volt és gya-
log ment az első misére a San Bernardo 
alle Terme-be. A Történelem, amely tudva-
lévőleg mindig az igazat mondja, kénytelen 
elmondani, hogy Olivierónak, alighogy any-
ját megölelte, első kérdése az volt, hogy be-
szélt-e őexcellenciája a Királlyal; és hogy 
nagyon megdöbbentette, mikor értesült, hogy 
a dolgot elhalasztották. Viszont az anyja nem 
említette előtte azokat a pletykákat, amelyek 



Rómában keringtek felőle, mert az apa arra 
kérte: engedje meg, hogy ő beszéljen a fiával. 
Miután anyját üdvözölte, addig is, míg apja 
fölkel s ő bemehet hozzá, a maga dolgaihoz 
látott; rendbeszedte magát, feltúrta a távol-
léte alatt érkezett leveleket, megtalálta Accol-
tinak egy levelét, felbontotta... Egyszerre 
csak a lélegzete is elakadt, mikor látta, hogy 
négy darab ezresbankó hull ki belőle az asz-
talra . . . Aztán hirtelen úgy érezte, hogy a fáj-
dalom és a bámulat remegése rohanja meg; 
szeretett volna elrohanni Accoltihoz, meg-
ölelni, megcsókolni, odaajándékozni neki jö-
vendőbeli vagyonát, összegörnyedni, megaláz-
kodni, leborulni ennek az áldozatnak a fen-
séges egyszerűsége előtt, amiről bizonyára 
senki sem tud; de tudta, hogy nem tehet sem-
mit, még a pénzt sem adhatja vissza neki; és 
úgy könnyített magán, hogy az áldozatot a 
hitvány tárgyban imádta, amely annak isteni 
eszköze volt. Nem, ez a pénz nem volt már 
pénz, ez egy hősi cselekedetnek az ereklyéje 
volt; szent tárgy, amelyet biztonságba kel-
lett helyezni a világ szennyétől. És bezárta a 
négy bankjegyet egy régi aranyszelencébe, 
amelyet anyjától kapott újévi ajándékul és 
elhelyezte az egészet abba a fiókba, amelyben 
legdrágább kincseit tartotta. 

De ezenfelül ott találta Elenának egy furcsa 
levelét is; közölte benne, hogy tudomásul 
vette, hogy másnap öt órakor a rendes helyen 
találkoznak és figyelmeztette, hogy kerülje 
Spinelli marcheset és ne beszéljen se előtte se 
más barátja előtt Susanna és Marietta ügyé-
ről; másnap majd megmondja az okát. Némi 
csodálkozással olvasta ezt a különös figyel-
meztetést és eszébe jutott, hogy elutazása előtt 



meghívta vacsorára Róma többi hat Királyát 
és egyik sem felelt a meghívásra. „Minden le-
velem elveszett volna? Mind betegek vagy 
meghaltak?" — gondolta magában meglepet-
ten, de szinte örömmel; mert ebben a pilla-
natban úgy undorodott ettől a kártyás-lako-
mától, mintha megszentségtelenítené vele 
Accolti áldozatát. Ezekben a gondolatokban 
tépelődött, mikor az apja hivatta; megmutatta 
neki előbb a Mariettához intézett levelének a 
másolatát és elmondta, hogyan jutott az ere-
detije Cavalieriné kezéből az ügyvéd kezébe, 
aki reá való tekintettel nem adta át az Igaz-
ságszolgáltatásnak ; aztán tövéről hegyére ki-
kérdezte a rendkívül gyanús szöveg minden 
mondata, bekezdése, szava, pontja és vesszője 
felől. Olivierót kissé meglepte ez a bizalmat-
lan faggatás; megmagyarázta, mint ahogyan 
donna Edvige is megmagyarázta férjének és 
maga a szenátor is a Commandetorénak, hogy 
Marietta érdeme: a hűséges és bátor magatar-
tása; a terv, amelyhez jó szerencsét kívánt: az 
a szerény vágya, hogy vendéglősné lehessen a 
Via Sistinán; egyáltalán nem háborodott fel, 
hanem mosolygott, mikor az apja megmondta 
neki, hogy mit olvasott ki donna Emilia a le-
vélből és hogy mit olvashatna ki belőle még 
kevésbbé rosszindulatú olvasó is; és csak 
vállat vont, mikor az apja, akit egyébként tel-
jesen megnyugtattak fiának őszinte magyará-
zatai, ezzel zárta a beszélgetést: 

— Mégis csak okosabb lett volna, ha nem 
írod meg ezt a levelet! 

Nem, újra megírná és százszor is megírná 
ezt a levelet! És ha donna Emilia megpukkad 
mérgében, annál jobb! 

De ezt nem mondta az apjának; ehelyett 



arról a veszedelemről beszélgetett vele, amely 
a főnemesi rangjukat fenyegette; és úgy tá-
vozott el tőle, hogy nem tudott meg semmit 
arról, miféle pletykák keringenek felőle Ró-
mában; mert az apja csak akkor akart majd 
ezekről beszélni vele, ha már beszélt az ügy-
véddel aznap délután. Amit Alamanni kért és 
óhajtott, az hajszálnyi pontossággal megtör-
tént: ai Comendatore kitapogatta az ügyvédet, 
elmondta neki, hogy a Mariettánál talalt pénzt 
Oliviero csupán kölcsön adta Accoltinak, erre 
meg erre a célra; és megmondta neki, hogy ha 
Cavalieriné mindenáron azt akarja, hogy bot-
rány törjön ki, hát Őexcellenciája viszont azt 
akarja, hogy ne törjön ki; ezért az a gondo-
lata támadt, hogy összehívja a hivatalába őt 
és Alamanni szenátort: mind a ketten kiváló 
férfiak, érdemes polgárok, régivágású haza-
fiak, okos emberek és biztosra veszi, hogy ne-
gyedóra alatt megértik egymást. Az ügyvédet 
meglepte ez az ajánlat és csapdát sejtett; más-
fél napig hímezett-hámozott; végre másnap 
este rászánta magát és igent mondott, mert 
egy ötlete támadt, amilyen csak neki támad-
hatott, mert az Akták ördöge személyesen 
sugallta neki. így tehát hétfőn, február ne-
gyedik délután öt órakor az Arany, a For-
tély és a Hatalom összejött a Commendatore 
kis szobájában, s mindegyikből csak úgy 
áradt a finomság, a tapintatosság, a mosoly 
a másik kettő felé. 

De az Arany és a Fortély, akárhogy haj-
longtak, mosolyogtak, bókoltak is egymásnak, 
megvetették egymást, mert mind a ketten ki-
magasló csúcsai voltak ennek a törpe világ-
nak s mindegyik az első, ha ugyan nem az 
egyetlen szeretett volna lenni benne. Ha az 



Arany a Világegyetem legnagyobb hatalmas^ 
ságának tartotta magát, a Fortély tudta, hogy 
előtte bizonyos esetekben minden kevélység 
megalázkodik és a segítségét koldulja. Ala-
manni megvetette az ügyvédeket, mint a béke-
bontó szolgákat, akiktől egy úriember, sajnos, 
nem tagadhatja meg, hogy „legyen egy kis 
helyük a napon és pár garasuk a ládafiában"; 
gyakran hangoztatta, hogy nem ismert még 
egyet, egyetlenegyet sem, aki megértette 
volna azt az ügyet, amellyel foglalkozott; az-
zal büszkélkedett, hogy minden perében, amit 
megnyert, önmaga volt magának az igazi és 
egyetlen ügyvédje; hiszen mi lett volna, ha 
megbízik a többi ügyvédekben! Az ügyvéd 
viszont a véletlenül megtollasodott emberek 
korlátolt fajtájának tartotta az Arany mágná-
sait, akik mind a fegyházban végezték volna, 
ha a könyörületes Szerencse nem adta volna 
őket egy törvénytudó ember kezébe, akinek 
mégis csak van néhány grammnyi agyveleje. 
Hány ilyen mágnásról elmondta, célzással bi-
zonyos iratokra, amelyek sok éjszakai vir-
rasztást okoztak neki: „Ez? De hiszen én ezt 
láttam meztelenül, minden fogyatkozásával 
egyetemben!" Szóval mind a ketten azzal az 
eltökélt szándékkal jöttek, hogy port hintse-
nek egymás szemébe, hogy cserébe valami kéz-
zelfogható előnyt csikarjanak ki. Csakugyan 
az Arany, amelynek meg kellett törnie a je-
get, minthogy ezúttal neki volt szüksége a 
Fortélyra, nem pedig a Fortélynak reá, azon-
nal alkalmazta is ezt a módszert; felajánlotta 
neki nagylelkű pártfogását, mintha csak fel 
sem lehetne tételezni, hogy neki van szüksége 
a másikra, vagy annak bármi néven neve-
zendő segítségére. 



— Ügyvéd uram, igazán örülök, hogy a 
Commendatore jóvoltából szerencsém van ön-
nel négyszemközt beszélgetni. Nagyon kíván-
tam ezt a találkozást, mindenekelőtt azért, 
hogy megköszönjem önnek azt a figyelmet, 
amelyet ebben az ügyben velem szemben ta-
núsított, de azért is, mert szeretnék önnel egy-
ről-másról beszélgetni. Ön nemcsak legelső 
ügyvédje Olaszországnak... Igen, igen, a 
legelső — ismételte, mikor látta az ügyvéd el-
hárító mozdulatát. — Engedje meg, hogy így 
nevezzem önt, hiszen én már jónéhányat ki-
próbáltam, és, sajnos, van módom az össze-
hasonlításra... Tehát: ön nemcsak a legelső 
ügyvédje Olaszországnak, ön egyúttal nagy-
műveltségű férfiú is, akivel őszintén, kertelés 
nélkül lehet beszélni, nyilt kártyával lehet 
játszani, amint én szeretnék. A Commenda-
tore elmesélte önnek a dolgok kialakulását... 
Remélem tehát, hogy ön nem fog olyasmit fel-
tételezni, mintha minket ebben az ügyben va-
lamiféle egyéni érdek vezetne. A fiam tisztá-
nak érzi magát és nincs mitől tartania; any-
nyira, hogy azonnal a Királyi Ügyészhez 
akart sietni. Csakhogy én a hazámra is gon-
dolok, a Hatóság és az Igazságszolgáltatás te-
kintélyére is. Ez az újabb bűnügy az előbbi 
bűnügyből sarjadt, amely szerencsétlen csil-
lagzat alatt keletkezett. Ügyvéd uram, ön bi-
zonyosan nem veszi rossznéven, ha ezt meg-
mondom önnek. 

— Csak tessék, csak mondja, hogy az 
Igazságszolgáltatás packázta el — vágott a 
szavába Malaguzzi kedélyes mosollyal. — 
Mindenki ezt mondja, miért ne mondaná 
ön is? 



— Mivel tehát ön megígéri, hogy nem 
veszi rossznéven, őszintén fogok beszélni. 
Hogy az Igazságszolgáltatás egyszer téve-
dett, az emberi dolog, ha nem is valami szép; 
de hogy kétszer tévedjen s még hozzá ugyan-
abban a bűnügyben... Nem volna ez kissé 
sok? Ennélfogva úgy vélem, hogy ezt a má-
sodik tévedést csírájában kell elfojtani. Ez 
szükséges az Igazságszolgáltatás szempont-
jából, de engedje meg kijelentenem, ügyvéd 
úr, hogy nem kevésbbé hasznos lesz az ön 
szempontjából is. Mint minden tehetséges 
embernek, önnek is vannak ellenségei. 

De a finom Fortély semmiképen sem 
volt hajlandó elismerni, hogy tartozik vala-
mivel a potrohos Gazdagságnak. És szeré-
nyen, mérsékelten, halkan, de azonnal meg-
szólalt: 

— Csakhogy... csakhogy... Hogy az ön 
fia arra a bizonyos célra adta a pénzt, azt el-
hiszem. ön mondja s ez nekem elég. De az, 
hogy az ön fia jóhiszeműleg adta a pénzt, 
még nem jelent annyit, hogy ez a leány csak-
ugyan jóhiszeműen kérte. Vád van ellene, 
mégpedig világos, határozott, formális... 

— De hamis — vágta rá határozottan Ala-
manni. 

— Annál rosszabb . . . Vagy annál jobb — 
mondta az ügyvéd és hangosan elkacagta 
magát. — A Törvényszék csak a hamis tanú-
vallomásoknak hisz, mert csak ezek vágnak 
össze hajszálnyi pontosan azzal, amit az 
Igazságszolgáltatás akar. 

— Ügyvéd uram — ellenkezett Alamanni 
kissé ridegen, mert meghökkentette és el-
kedvetlenítette ez a váratlan kijelentés. — 
Jótállok önnek, hogy ebben a bűnügyben 



nincs semmi: se megvesztegetés, se tanú, se 
bűntény... 

— De itt van a bűnügy — felelte az ügy-
véd azzal a bizonyos mosolygó kedélyessé-
gével. — Néha a bűnügyekre is ráillik az a 
meghatározás, amit valaki az ágyúra mon-
dott: veszünk egy lyukat és körülöntj ük 
bronzzal. Nem tréfálok, nem tréfálok, szená-
tor uram — tette hozzá gyorsan, hirtelen 
komolyra vált arccal. — Az igazi Igazság, 
vagyis az, ami megtörtént, ahogy a dolog le-
folyt és a jogi igazság, vagyis az, amit igaz 
gyanánt be lehet bizonyítani a Törvényszék 
előtt, mindig két különböző, néha meg éppen 
ellentétes dolog.. . A mi esetünkben van egy 
határozott, hihető vád, amelyet az Igazság-
szolgáltatás éppen ezért igaznak vesz, még 
ha hamis is, legalább addig, míg valaki nem 
hajlandó bebizonyítani a hamisságát. 

Alamanninak eszébe jutott a nyomozás, 
amelyre többször is gondolt ezekben a na-
pokban; bántotta, hogy nem tudja megha-
zudtolni a vádat és az ügyvéd hetykeségét 
és mivel gyöngének érezte magát a Fortéi y-
lyal szemben, hirtelenében úgy felelt, ahogy 
éppen a nyelvére jött: 

— De elvégre is a hamis vád mindig csak 
hamis vád. Hamis vádra nem lehet olyan 
bűnügyet alapítani, amely megállja a helyét. 

— Ügy van — mondta rá az ügyvéd vak-
merően. — Elmondok önnek egy bűnügyet, 
amely éppen az én kezemebe került... 

De a Commendatore, aki észrevette, hogy 
az ügyvéd némileg zavarba hozta a szená-
tort, mikor jólismert váratlan és meglepő 
fogásaival kibújt az előre előkészített csapá-
sok alól, segítségére sietett Alamaiininak és 



rátámadt az ügyvédre, hogy ne menekül-
hessen. 

— Ügyvéd uram, élvezét hallgatni önt, mi-
kor bűnügyekről beszél. De ne feledjük, hogy 
mi egy fontos ügy miatt vagyunk itt. Talan 
hagyjuk az Igazságszolgáltatást és a bűn-
ügyeket és beszélgessünk kissé Cavalieriné 
őnagyságáról! 

— Hát beszélgessünk, bár nekem igazán 
nincs sok mondanivalóm — sietett az ügy-
véd a felelettel. — Én megtettem, amit meg-
tehettem, hogy megmutassam hódolatomat 
a szenátor úr iránt, hogy ne okozzak fölös-
leges kellemetlenségeket senkinek s hogy 
megkíméljem a botrányoktól. Mit tehetnék 
még egyebet? 

A ravasz ügyvéd előre feszítette a kezeit, 
mintegy figyelmeztetésül a másik kettőnek, 
hogy nagyon nehéz dolgot kívánnak tőle, 
pedig még nem is kértek semmit ¿em. A 
Commendatore habozott egy pillanatig, az-
tán megszólalt: 

— A szenátor úr, aztán magam is, de ami 
a legfontosabb, Őexcellenciája is úgy véli, 
hogy Cavalieriné őnagysága helytelen útra 
tévedt. Bizonyára vigasztalás volna számára 
tudnia, hogy a fia természetes halállal halt 
meg. Ehelyett elkeseredetten dühöng, mintha 
a bűntény valami családi kincse volna s az 
Igazságszolgáltatás el akarná tőle rabolni. 
Őrültség. 

Az ügyvéd elgondolkodott egy kis ideig, 
bizonytalan mosollyal ingatta a fejét, aztán 
ezt felelte: 

— Tessék... tessék . . . tessék . . . Nem 
merném magam sem azt állítani, hogy Cava-



lieriné őnagysága a Szentírás okos asszonya. 
De hogy őrült volna, éppen őrült... 

És elhallgatott, mintha nem volna mersze 
ellentmondani a Hatalomnak, amellyel szem-
től-szemben állt. 

— önnek tehát az a véleménye, hogy Ca-
valieriné őnagyságának igaza van, mikor 
mindenáron makacsul kitart a rögeszméje 
mellett, hogy a fiát megmérgezték? — kér-
dezte tovább a Commendatore. 

— Megmondom önnek, Commendatore — 
felelte az ügyvéd elszántan, bár kissé aggo-
dalmaskodva. — Az én véleményem az, 
hogy önnek igaza volna, ha ebben a bűnügy-
ben nem történt volna annyi mindenféle... 
Hogy is mondjam csak?... Annyi minden-
féle rendkívüli dolog. Értsük meg jól egy-
mást: én nem vádolok senkit, én csak meg-
figyeléseket teszek. Két szakértői véleményt 
készíttetni, kikérni olyan óriásnak az ellen-
őrzését, mint Guicciarelli, aztán szőrszálhaso-
gató módon felülvizsgáltatni egy vidéki vi-
lághírességgel, aztán elintézni az egészet 
suttyomban, zárt ajtók mögött, a sötétben és 
végül megszüntetni az eljárást már a vizs-
gálat folyamán, ilyen nagy port fölvert bűn-
ügyben! Huszonöt éve, mióta a törvényszé-
keken koptatom a lábamat, még nem történt 
velem ilyen eset. 

— De hát az Igazságszolgáltatás nem ítél-
hetett el egy ártatlant, hogy örömet szerezzen 
Cavalieriné őnagyságának ! — kiáltotta fel 
Alamanni szenátor. 

— Ki állítja az ellenkezőjét? — felelte rá 
gyorsan az ügyvéd. — De én azt kérdezem: 
miféle okból vette a fejébe a Vádtanács, hogy 
megszünteti az eljárást Susanna ellen? El-



végre is nem lehet követelni egy anyától, aki 
okkal vagy ok nélkül azt gyanítja, hogy a 
fiát megmérgezték, hogy most puszta szóra 
hitelt adjon az Igazságszolgáltatásnak és el-
csitítsa a szívét, mikor az Igazságszolgáltatás 
ridegen, szárazon azt mondja neki: „Nem tör-
tént bűntény". Sót többet mondok: a Vád-
tanácsnak éppen Susanna érdekében esküdt-
szék elé kellett volna utalnia a bűnügyet. Most 
már más véleményben állapodott meg; ami 
megtörtént, megtörtént. Bizonyos, hogy Su-
sanna ellen megszüntetik az eljárást. De nem 
mindegy, hogy valakit suttyomban és szinte 
családi körben mentenek-e fel, vagy a nap-
fényben, vita után, amely világosságot derít 
minden homályos pontra, a népből választott 
bírák, akik a közvéleménynek a szócsövei. Ez 
volna az az ünnepélyes, végleges, vitathatat-
lan jóvátétel, amihez Susannának joga van... 

Az a terv, amelyet az Akták ördöge 
sugallt az ügyvédnek, mikor ez kény-
telen volt meggyőződni, hogy mihelyt Mariet-
tát és az ügyét szóba hozta, Klio is meg-
siketült hirtelen; az a terv, amelyet az ügy-
véd a fejében forgatott, mikor erre a megbeszé-
lésre jött, éppen ez volt: elhitetni, hogy donna 
Emiliának az őrjöngése csak akkor csillapo-
dik le, ha Susannát az Esküdtszék elé utalják; 
mert tudni akarta, vájjon a Hatalom hajlandó 
volna-e szokott titokzatos módján egy szócskát 
súgni a Vádtanács fülébe?... A Fortély 
úgy tett, mintha a bűnügyet befejezettnek 
tekintené és Susanna fölmentését elintézett 
dolognak és észrevétlenül, lassan-lassan ki-
vetette hálóját a Hatalom és az Arany elé. 
De míg a Hatalom, akinek az egész ügyben 
nem volt semmi érdeke, meg sem moccant, 



addig az Aranyat felzaklatta valami nyugta-
lan vágy, ami hitet ébreszt a hiszékenyebb 
fajta emberekben az Ígéretek iránt és könnyű 
zsákmányul dobja őket a cselfogásoknak: 
megtette az első lépést a háló felé. 

— ön azt hiszi, ügyvéd úr, hogy ha Susan-
nát az Esküdtszék elé utalták volna, Cava-
lieriné őnagysága ma sokkal józanabbul visel-
kednék? 

— Igen, vaktában merném állítani. Ter-
mészetesen nem állhatok jót érte. Cavalieriné 
őnagysága a fejébe vette, hogy addig hurcolja 
Susannát, míg el nem veszi megérdemelt 
büntetését. Nincs igaza: ebben egy vélemé-
nyen vagyunk, de az is igaz, hogy bizonyos 
látszatok mintha igazat adnának neki, leg-
alább is bizonyos mértékben. 

Alamanni rápillantott a Commendatoréra, 
mert úgy vélte, hogy bizonyos igen bölcs gon-
dolatnak, amely fölvillant az elméjében, a 
rangsor szerint előbb kellene a Hatalom el-
méjében fölvillannia, mint az övében. Ha a 
Hatalom a Hatalom, akkor csak ő teheti meg 
azt, amit az ügyvéd kívánt. Csakhogy a Ha-
talom résztvett ugyan a megbeszélésen és 
minden pillanatban kész volt egy-egy jó szót 
ejteni az Arany és a Fortély között, de föltett 
szándéka volt, hogy keveset beszél, nem kö-
telezi magát semmire és bezsebeli a meg-
egyezés érdemét, amit a másik kettő majd 
magától nyélbe üt. Minthogy tehát olyan 
néma volt, mint valami szobor, Alamanni 
elszánta magát, hogy majd ő beszél, de hal-
kan, csak úgy tapogatódzásképpen. 

— Azt hiszem, a Vádtanács még nem 
mondta ki az utolsó szót... 

De a Commendatore ennek a célzásnak hal-



latára, amely oly világos volt, mint valami 
hosszú szónoklat, nemcsak meghökkent, ha-
nem egyenesen megfutamodott és sietett el-
bújni Őexcellenciája háta mögött. 

— önök nem is sejtik, mennyire szívén vi-
seli őexcellenciája ezt az ügyet. Valahányszor 
beszélek vele, mindig azt a kívánságát hangoz-
tatja előttem, hogy ezt az ügyet minél gyor-
sabban intézzék el, mégpedig nem is önmagá-
ért, hanem az önök kedvéért. Mert ön, sze-
nátor uram, eldicsekedhetik vele, hogy 
őexcellenciája a legkomolyabb és legbensőbb 
jóindulattal van ön iránt. Ha tudná, hogyan 
beszél önről! Ma reggel is így szólt hozzám: 
„Bár volna Olaszországnak egy tucat ilyen 
jellemes embere!" 

— Végtelenül meghat ez a jóindulat, amely 
jóval meghaladja szerény érdemeimet és 
amelynél kívánatosabb jutalmat nem ismerek 
— sietett a válasszal Alamanni, miközben 
meghajolt és kissé csakugyan elérzékenyült: 
ilyen hatása volt a Hatalom jóindulatának 
még az Aranyra is. — És kérem önt, biztosítsa 
őexcellenciáját, hogy mély hódolattal viszon-
zom jóindulatát. 

— Megmondom neki, megmondom neki. 
Annyi keserűség közepette örömet fog sze-
rezni neki. Szegény, nagy öreg! Ügyvéd uram, 
önről is igen elismerő a véleménye Őexcellen-
ciájának. „Malaguzzi ügyvéd, mondta nekem 
a minap, a mi emberünk; ő soha nem fog kel-
lemetlenséget szerezni a kormánynak. Micsoda 
gyönyörű tehetség! Kár, hogy nem vonzza a 
politika; igazi nyeresége volna a Parlament-
nek!" Tehát tegyük próbára mind a hárman 
a fejünket és kössünk mi is hármas szövetsé-
get Cavalieriné őnagysága ellen. 



— Az Isten szerelmére, Commendatore, ne 
kívánjon tőlem árulást — vágott a szavába 
megint a régi kedélyes hangon az ügyvéd, akit 
sokkal kevésbbé vett le a lábáról Őexcellen-
ciája marasztalásainak az emlegetése, mint 
Alamanni t. 

— Vannak rá esetek — mondta rá gyorsan 
és tréfás gonoszkodással Alamanni —, mikor 
legjobban úgy szolgálhatunk egy ügyet, ha el-
áruljuk. 

— Kik vagyunk mi? — folytatta a Com-
mendatore, aki úgy érezte, hogy előkészítette 
a lelkeket arra a mondanivalójára, amit a fe-
jében forgatott, mikor bőségesen megöntözte 
őket a miniszterelnöki magasztalásokkal, ame-
lyeknek hitelességét a kitüntetettek szeren-
csére nem ellenőrizhették. — Úriemberek, akik 
szövetkeznek valami jócselekedetre, akik rá 
akarják venni az istenadta hölgyet, hogy ne 
okozzon kellemetlenségeket annak, aki semmi 
rosszat sem követett el, sem annak, sem más-
nak. Tehát nyiltan beszélhetünk. Sajnos, Ca-
valieriné őnagysága nem kér sem pénzt, sem 
állást, sem kitüntetést; nincs fia, nincs férje, 
nincs kedvese, akik ilyesmiket kérnének. Ke-
vés hatalmunk van fölötte. De nem tudna eset-
leg ön, ügyvéd úr, hatalmi szóval közbelépni, 
erélyesen fellépni, mint jogász és mint a kép-
viselője, és megmondani neki, hogy ha meg-
makacsolja magát ezekben a tarthatatlan rög-
eszmékben, elrontja az egész ügyet? Mi segít-
ségére lehetnénk önnek, bizonyos nyomást 
gyakorolhatnánk rá kívülről; például értésére 
adhatnék, hogy Őexcellenciája személy sze-
rint is igen hálás lenne, ha . . . 

De az ügyvéd, aki máris tagadólag intett, 
most félbeszakította, mosolyogva: 



— Az Isten szerelméért, Commendatore! Ne 
zavarja őexcellenciáját! Kárbaveszett fárad-
ság volna. Ezzel az asszonnyal! ön nem is-
meri őt! 

— Hát akkor mit lehetne tenni? — kérdezte 
a Commendatore, kissé megütközve. — Ha 
még ilyen magas közbelépés sem... 

— Kotorászok a szegény agyvelőmben és 
nem találok benne semmiféle ötletet, — felelte 
az ügyvéd. Aztán Alamannihoz fordult: — 
Mégis, mégis, ha én volnék az ön fiának ügy-
védje, szenátor uram, tudja, mit tanácsolnék 
neki? Hogy térjen vissza az első gondolatára: 
menjen el a vizsgálóbíróhoz és mondjon el 
neki mindent. Nem titkolhatom ön előtt, hogy 
annak a bizonyos levélnek egyes mondatai 
gyanút kelthetnek és szemet szúrhatnak . . . 
De ha azí ön fia be tudja bizonyítani, hogy 
Accolti gróf kérte tőle kölcsön azt az összeget... 

Az ügyvéd a mellének szegezte a tanácsot, 
egyszerűen és egyenesen, mint valami kar-
dot, hogy mondja meg az igazságot. Csak-
hogy ennek a tanácsnak, ha jó is volt, meg-
volt az a jó tulajdonsága és az a hibája, mint 
minden tanácsnak, hogy sokkal kényelme-
sebb volt annak számára, aki adta, mint an-
nak, aki kapta. A ravasz ügyvéd éppen azért 
adta, mert biztos volt benne, hogy éppen ez 
az a tanács, ami nem lesz kellemes. Alamanni, 
aki ebben az irányban süket volt, egy pilla-
natig elgondolkozott, aztán megszólalt: 

— Állítsunk fel egy föltevést, ügyvéd uram : 
ha a Vádtanács az Esküdtszék elé utalná... 

— Mikor? Most? De hiszen lehetetlen — 
tiltakozott az ügyvéd, mintha csak azt mondta 
volna Alamanni, hogy a nap ma éjfélkor 
újra felkel. 



— Ne törődjék most azzal, hogy lehetsé-
ges-e vagy lehetetlen. De tegyük fel, hogy 
megtörténik az, ami ön szerint lehetetlen: azt 
hiszi ön, hogy donna Emilia valamivel józa-
nabb lenne, ha megkapná ezt az elégtételt? 

— Értem, értem! — felelte rá gyorsan az 
ügyvéd tettetett megadással. — A szegény 
embert még az ág is húzza, mint rendesen, ön 
azt szeretné, hogy az Alamanni és a Cava-
lieri-ház pörlekedésében a megegyezés költ-
ségeit a szegény ügyvéd fizesse. Nem rossz 
ötlet. Ha valóra válnék az a képtelen feltevés, 
hogy Susannát az Esküdtszék elé utalják, bi-
zonyos, hogy a vadállat megszelídülne. De mi 
lenne az én szerepem? Vállalnom kellene egy 
hosszú csatározást az Esküdtszéken, s egyet-
len jutalmam volt érte a legszégyenletesebb 
kudarc. Minthogy most már bizonyos, hogy 
Susanna kimászik a csávából, nekem kelle-
mesebb, ha már a vizsgálat folyamán elejtik 
ellene a vádat. Megtakarítom az időmet és a 
fáradságomat és nem leszek olyan nevet-
séges, mint hogyha a pert suttyomban veszí-
tem el. 

Az ügyvéd bújósdit játszott a másik kettő-
nek illúzióival, félelmeivel, vágyaival és szán-
dékaival s ekként felállította az utolsó csap-
dát, mikor önfeláldozásnak tüntette fel azt az 
engedményt, amire neki volt szüksége. És 
egy pillanatra az hihette, hogy sikerült a do-
log, mert Alamanni most odafordult a Com-
mendatoréhez : 

— Commendatore, nem lehetne kieszkö-
zölni a Vádtanácsnál, hogy csakugyan át-
utalja? . . . — És mivel a Commendatore ösz-
szeráncolta a szemöldökét, mintha nem ér-
tené, vagy attól félne, hogy nagyon is jól érti, 
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rögtön hozzátette: — Ha a kormány egy szót 
szólna... 

De a Commendatore azonnal a szavába 
vágott: 

— Lehetetlen, lehetetlen! Ahol nincs bűn-
tény, nem lehet bűnügy sem! 

— Ha azonban a tárgyalás éppen magának 
a vádlottnak az érdeke? — ellenkezett halkan 
Alamanni. 

Csakhogy ebben a pillanatban, még mielőtt 
a Commendatorének ideje lett volna vála-
szolni, az ügyvéd felugrott és eltorzult, rémült 
arccal, izgatottam halkan odaszólt: 

— Csitt, csitt. En süket vagyok, én nem hal-
lottam semmit, én kereket oldok. Viszontlá-
tásra, Commendatore. Alázatos szolgája, sze-
nátor uram. 

És nehézkes és himbáló apró lépésekkel sie-
tett a kabátjáért és kalapjáért, amiket az 
egyik sarokban egy széken hagyott. 

— De ügyvéd uram, mit csinál? — kérdezte 
a Commendatore és ijedten fölkelt. 

— Miért akar elmenni? — toldotta meg 
Alamanni, aki azt kérdezte magában, vájjon 
nem ment-e el az ügyvédnek az esze? 

— Várjon egy darabig még, hiszen nem ál-
lapodtunk meg semmiben! — tette hozzá még 
a Commendatore. 

De az ügyvéd, aki balkezével már megfogta 
a felöltőjét, a gallérjánál fogva és éppen a 
jobb karját dugta bele az ujjába, megállt a 
mozdulata közepén és félig rémült, félig 
neheztelő arccal odafordult a másik kettő-
höz: 

— Én régi vágású ügyvéd vagyok. Sohasem 
vetettem hamis súlyt az Igazság mérlegébe. 
Sohasem próbáltam meg törvénytelen nyo-



mást gyakorolni a bírákra. Nekem itt tovább 
nincs helyem... 

— De nem, de nem, ügyvéd úr — mondta 
rá a Commendatore, akit kihozott a sodrából 
ez a kijelentés, miközben az ügyvéd fölvette a 
kabátját. — Ne rémüldözzön. A kormány nem 
tehet semmit a gyanakodó, érzékeny, büszke 
Bírósággal szemben! Hiszen elég neki, ha a 
kormány igent int a fejével: azonnal nemet 
mond! 

— Hát a tisztesség? Hát a tisztesség? — 
kiáltott fel az ügyvéd, olyan rémült arccal, 
mintha pár lépésnyire valami szörnyeteget 
látna maga előtt, amely máris nyeli a szemei-
vel, addig is, míg a torkával is elnyelheti. — 
Ha tudnák Rómában, hogy én hallottam önök-
nek ezeket a nyilatkozatait! 

— Csakhogy nem fogják megtudni! — til-
takozott Alamanni. — Csak mi magunk tud-
juk. Nem bízik meg bennünk? 

— Megbízom, megbízom. De Rómában a 
falaknak is füleik vannak. Oktalanságot 
követtem el, hogy eljöttem ide; azért nem 
bánom, mert szívességet tettem vele az urak-
nak. De már sokáig is időztem itten. Megyek. 
De megállapodunk abban, hogy önök azt 
teszik, amit akarnak; én nem kértem semmit, 
nem ígértem semmit, én nem tudok semmit! 

Mikor az ügyvéd lefelé haladt a Palazzo 
Braschi pompás lépcsőjén, halálosan komoly 
volt az arca, mintha valami csoda révén me-
nekült volna meg a veszedelemből, de magá-
ban kacagott örömében és szinte ujjongott, 
mikor elképzelte a két jó urat, akiket éppen 
a kellő pillanatban hagyott a faképnél. A 
villám ezúttal is talált. A vir dolosus vala-
mennyi bűvészmutatványa közt ez volt a leg-



kedveltebb és a legoTdögibb: fölvetni valami 
agyafúrt huncutság gondolatát abban a pil-
lanatban, mikor kezdenek megegyezni, mikor 
a másik fél menthetetlenül belebonyolódott, 
hirtelen kijátszani egy más kártyát, áthárí-
tani rá a saját gondolatának a kezdeményezé-
sét, nyakába varrni minden felelősséget a 
végrehajtásért, úgyhogy mindig eldicseked-
hessék a maga hozzáférhetetlenségével és ma-
gának tarthassa fenn a nagyobb előnyöket és 
a kisebb kockázatot, ha a másik fél komolyan 
veszi a dolgot, kényszeríteni őt, hogy szégyen-
ben maradjon, őt magát pedig semmi kár ne 
érje, ha ezt értésére akarja adni neki. így 
most is azonnal eltávozott, színlelt rémülettel, 
mihelyt látta, hogy a szenátor felkapta a ja-
vaslatát, a Commendatore pedig, akitől az 
egész dolog függött, elutasította, hogy csak 
veszekedjenek egymással és Alamanni vegye 
rá a Commendatorét, hogy megtegye azt, amit 
ő kívánt, bár úgy tett, mintha nem akarná. 
És éppen a kellő pillanatban menekült. „Mi-
csoda komédiás!" — gondolta magában a 
Commendatore is, Alamanni is, akik mind a 
ketten világosan látták, hogy az ügyvéd Su-
sanna fejét akarja; de sem az egyik, sem a 
másik nem merte kimondani; Alamanni azért 
nem, mert kedvében akart járni az ügyvédnek 
és nem akarta rontani a hitelét; a Commen-
datore azért nem, mert nem akarta beleártani 
magát az üzletbe és kedvére valóbb volt ko-
molyan venni a tettetett aggályoskodásokat. 
Alamanni rövid tétovázás után csakugyan vé-
delmébe is vette az ügyvédet, bár eleinte kissé 
óvatosan: 

— ön kissé ráijesztett, Commendatore . . . 
— Én! — vágott a szavába a másik. — 



Tőlem kell megtudnia az ügyvédnek, hogy 
mit szabad és mit nem szabad megtenni egy 
bűnperben? De hiszen ő tájékozottabb nálunk! 
De hiszen ő is tudja, hogy az a bíró, aki ed-
dig tétovázott, elhatározta magát, hogy a föl-
mentésre szavaz s hogy ennélfogva most már 
nem lehet tenni semmit! 

A szenátor nem vesztette el bátorságát erre 
az első visszavágásra; újra meg újra táma-
dásra indult, különböző utakon, s új érvekkel 
és más alakban újra meg újra fölvetette a 
kérdést, hogy nincs-e mód rá, meggyőzni a 
Vádtanácsot, mindenkinek, de legfőképpen az 
Igazságnak és a vádlottnak az érdekében? De 
a Commendatore olyan volt, mint a szikla. 
Felhozta, hogy ilyenfajta javaslatot igazán 
nem várt volna ilyen kiváló jogásztól; hogy 
az ügyvéd nemcsak igazságtalanságot, hanem 
lehetetlenséget kíván; hogy azt a két kedvező 
szavazatot még az Úristen maga sem ingatja 
meg. Alamanni végül is kénytelen volt el-
ismerni vereségét; de ezt önmagához méltó 
módon cselekedte: újra szorgalmazta a nyo-
mozást, amit már egyszer kért. Meggyőződése 
volt, hogy most, miután az ügyvédbe vetett 
reményei füstbe mentek, nincs más hátra, 
mint a megfélemlítéshez folyamodnia. 

— Commendatore, ha az, amit az ügyvéd 
kíván, lehetetlen, nem baj. Ön a tanúm, hogy 
ha tőlem függött volna, a béke már meg 
volna kötve és meg volna pecsételve. De 
minthogy nem tudtuk megkötni a békét, fel 
kell készülnünk a harcra. Én nem tűrhetem, 
hogy Cavalieriné kényére-kedvére gázoljon 
a fiam meg a magam becsületében. Ezt a té-
telt likvidálni kell, mégpedig egyszersmin-
denkorra; s hogy likvidálhassuk, az elején 



kell kezdeni, vagyis a titoknál, mert minden 
egyéb ettől függ: hogyan történt, hogy a 
vőlegény kitalálta azt a bizonyos vádat a 
leány ellen? A Rendőrség kiderített valamit? 
Nem derített ki semmit? El voltam készülve 
rá. Látja, hogy nekem volt igazam. Lekö-
tötte magát a vád mellett; most már nem 
hajlandó ellentmondani önmagának, mert hi-
szen köztudomású, hogy az állam hivatalok 
mind csalhatatlanok. Itt okvetlenül titkos 
nyomozást kell indítani, hogy kifirtassuk a 
Rendőrségtől elkövetett hibákat. Én sohasem 
vontam ki magamat, ha a kormány hozzám 
fordult a választások ügyében vagy egyéb 
dologban; szó nélkül belenyugodtam annak 
a bizonyos ügyemnek az elhalasztásába; te-
hát remélem, hogy a kormány most, mikor 
alkalom kínálkozik rá, valahogy mégis csak 
számot vet az én szerény érdemeimmel... 

A Commendatore kertelt egy kicsit, igért 
is, nem is. Végre kibökte, hogy ismer egy 
csendőrőrmestert, akit a hadseregben don 
Michele néven ismernek s aki éppen a leg-
alkalmasabb ember erre a dologra*; és hogy 
ha Őexcellenciája fölhatalmazza rá, akkor 
elhivatja ezt az embert és beszélni fog vele. 
Minthogy a másik kérdésben győzött, be-
látta, hogy emebben engednie kell. 

Alamanni lement az udvarba s a lámpák 
fényénél kereste a kocsiját, amely ott álldo-
gált a többi álmosan várakozó kocsival egy 
sorban; elment a lovak előtt s megismerte a 
magáét, mindjárt a harmadik helyen; szólí-
totta a komornyikot, aki állva beszélgetett 
egy másik fogatnak a kocsisával, aki fent 
ült a bakján; de miközben a komornyik ki-
nyitotta előtte a kocsi ajtaját, valaki előlé-



pett a fal mellől, amelynél a kocsi állott; az 
ügyvéd volt. 

— Szenátor uram, szabad egy szóra? Ad 
egy kis helyet a kocsijában? 

Alamanni nem számított sem a találko-
zásra, sem erre a kérésre; tétovázott egy pil-
lanatig; de miután körülnézett és nem látott 
semmiféle kíváncsi embert sehol, igent in-
tett. Ebben a kocsiban, amelyet két izmos ló 
húzott s amely dübörögve vágtatott az éj-
szakában, az Arany és a Fortéi}', szorosan 
egymás mellett a szűk ülésen, jobban el vol-
tak rejtve mások és egymás elől is, mint 
akár száz lábnyira a föld színe alatt valami 
sötét odúban; és szabadon közölhették egy-
másai minden gondolatukat, még azokat az 
aljas gondolatokat is, amelyektől a menny-
bolt kegyes csillagai is elhalványodnak, mert 
biztosak voltak benne, hogy senki sem hallja 
őket s még csak egymás arcát sem láthatják, 
ami pedig még a legarcátlanabb embereket 
is mindig elfogultakká teszi. De sietniük kel-
lett. Az ügyvéd tudta ezt és azonnal meg-
szólalt, mihelyt a kocsi megindult: 

— Megállapodtak valamiben? 
— Nem — felelte a szenátor. — Azt 

mondja, hogy nem tehet semmit. Az a bíró, 
aki eddig ingadozott, most elhatározta ma-
gát, hogy a fölmentés mellett szavaz. 

— Igaz — hagyta rá az ügyvéd. — De az 
is igaz, hogy a másik, aki eddig Susanna 
mellett volt, esetleg megváltoztathatja a vé-
leményét. Szabadkőműves, radikális, törtető, 
minden hájjal megkent ember. A Miniszté-
rium az Istene. Ahhoz az emberfajtához tar-
tozik, amelynél egy előléptetés vagy egy ki-
tüntetés sohasem téveszti el a hatását. Én 



tisztességes ügyvéd vagyok; nem szeretem 
a bonyodalmakat; és nem adnám ezt az in-
formációt sem a Commendatorénak, sem 
senki másnak, még. . . De minthogy ebben 
az ügyben az az érdekem, hogy Susanna el-
len már a vizsgálat során elejtsék a vádat, 
önnek mégis megadom, barátságból, mert 
sajnálnám, ha olyan érdemes ember, mint 
ön, kellemetlenségekbe keverednék. Azt, amit 
mondok, használja fel ön a legjobb belátása 
szerint. És barátságból ugyancsak ismétlem: 
más dolog az igazság, más a jogi igazság. 
Én nem kételkedem az ön fiában; csakhogy 
a szobalány ellen emelt vádnak van bizo-
nyos alapja; a közvélemény megmozdul; a 
Királyi Ügyészség — bizalmasan megsúgha-
tom — tombol dühében. A fejébe vette, hogy 
ez az állítólagos hamistanúzásra való fel-
bujtás egyenesen a Bírósággal szemben 
tanúsított arcátlanság és példás szigorúság-
gal akar eljárni. 

A Fortély nem vallott ugyan színt, de szi-
billai kijelentéseivel megrémítette az Ara-
nyat s egyúttal megmutatta neki az ellensé-
ges sánc gyönge pontját. De a válasz néhány 
pillanatig késett: egész örökkévalóság volt 
ez annak is, aki várta, annak is, akinek vá-
laszolnia kellett, mert mind a ketten aggo-
dalmasan nézegettek ki az útra és nézték, 
merre jár már a kocsi, amely sebesen köze-
ledett a Piazza Colonnához. (Alamanni azt 
a parancsot adta a kocsisnak, hogy vigye a 
bankba.) De Alamanni úgy remegett, ahogy 
az elszánt ember remeg, mikor hirtelen fel-
bukkan előtte egy ritka jó alkalom, amely 
sokat ígér, de roppant veszedelmes és mintha 
ezt mondaná: „Nem várok ám, csak egy per-



cig: határozd el magad!" Készülődött a há-
borúra, de nem mindenáron; nem akarta, 
félt tőle ési ezek az utolsó homályos fenye-
getések, ez a nyugtalanító közlés a Királyi 
Ügyész szándékai felől, még jobban megin-
gatta és a harc ellen hangolta; szeretett volna 
megegyezni az ügyvéddel, de meg volt győ-
ződve, hogy az ügyvéd a békekötés fejében 
lehetetlen dolgot kíván; ennélfogva dühön-
gött és izzadt aggodalmában és már az az 
érv, az az ultimu ratio járt az eszében, ame-
lyet végső szükség esetén alkalmazni szokott 
régi zűrzavaros éveiben, mikor még nem 
volt donna Edvige a felesége s mikor még 
ellensége volt Istennek és az embereknek... 
De most tétovázott. Száz mérföldnyire vol-
tak azoktól az emberektől, akik egy lépésnyi 
távolságban elhaladtak a kocsi mellett és 
még csak az arcát sem láthatták egymásnak; 
tehát egészen egyedül vannak, nem kell szé-
gyellenie magát! Egy pillanatnyi veszteni 
való idő sem volt, mert a kocsi már majd-
nem a célnál volt: mindjárt megáll. Végre 
a sötétben megszólalt egy hang, mintha va-
lami mérhetetlen messzeségből jönne: 

— Köszönöm önnek* ügyvéd uram. Majd 
gondolkodom rajta és minden lehetőt meg-
teszek, hogy segítségére legyek önnek. Szeret-
nék egyúttal bizalmasan közölni valamit és 
kérem, ne vegye zokon. Nagyon szeretném 
megszerezni fiamnak azt a bizonyos levelét és 
biztosítékot szeretnék kapni arra vonatkozó-
lag, hogy Cavalieriné őnagysága nem fog be-
szélni róla a vizsgálat folyamán. És hajlandó 
volnék Cavalieriné őnagyságának és önnek, 
ügyvéd uram, bármely tetszésük szerinti jóté-



kony célra százezer lírát rendelkezésükre bo-
csátani. 

Az Arany megnyitotta a Fortély előtt duz-
zadt erszényét, hogy árulásra csábítsa. Nem a 
levelet kérte az ügyvédtől; azt kérte tőle, hogy 
az újabb pert az ő érdekei és ne a kliense ér-
dekei szerint intézze. Ez volt az ultima ratio; 
és Alamanni már nem egyszer élt ezzel, hatal-
mas ügyekben. De a Fortély meg sem moz-
dult, nem szólt, olyan maradt, mint a kőszikla, 
mintha nem is hallotta volna; és a szük kocsit 
megülte a csend. Közben a kocsi kiért a Via 
Campo Marzióra. Az ügyvéd kopogott ujjá-
val az ablakon a kocsisnak, hogy álljon meg; 
és halkan ennyit mondott Alamanninak: 

— Okosabb lesz, ha én itt leszállok. Majd 
gondolkodom azon, amit ön mondott és minden 
lehetőt elkövetek, hogy önnek segítségére le-
gyek. Barátságból és hódolatból... 

És kisuhant a kocsiból. Alamanni szenátor 
néhány pillanat múlva megérkezett a bankba, 
ahol Oliviero már vagy egy órája várakozott 
rá. 



.XII. 

Oliviero még délelőtt, miután apjával be-
szélt, fölkereste Accoltit hivatalában, hogy 
megtudja tőle, van-e valami újság a két ügy-
ben; itt értesült Accoltinak Barge gróffal tör-
tént összeveszéséről és a maga állítólagos leve-
léről, amely egészen más színezetet ad az ügy-
nek. Olivieróból kicsattant a kacagás és csak 
úgy rázta a vállait: 

— Épp az imént az apáin is valóságos ki-
hallgatást tartott velem ennek a levélnek az 
ügyében. Vallanom kellett, hogy megnyugtas-
sam! 

Hát csakugyan megírtad azt a rettenetes le-
velet? És mi volt azon az istentelen papiroson? 

Oliviero elmondta neki, úgy ahogy tudta, 
emlékezetből; és a barátjával együtt kacagott 
és mérgelődött Barge gróf ostobaságán; azt 
mondta rá, hogy gazember, méltó párja az 
ügyvédnek. Accolti pedig elmesélte Olivieró-
nak, hogy a pisai tanár már elküldte a Vád-
tanácsnak a jelentését, amelyben azt mondja, 
hogy már nem vállalkozhat a méreg kikutatá-
sára, mert ez a vizsgálat már elkésett, és hogy 
magáévá teszi Roméi tanár következtetéseit; 
azt is közölte vele, hogy a Vádtanács a jövő 
héten dönt. 

— Végre Susanna törődhetik majd kissé az 
egészségével is — tette hozzá. 

Oliviero viszont elmesélte Accoltinak, hogy 



a miniszterelnök elhalasztotta a Királynak 
teendő előterjesztését nemességük ügyében. 
Aztán hazament ebédelni; két órakor éppen 
indulni akart hazulról, mikor bejelentették 
Castelnuovo urat. „Talán csak nem azért jön, 
hogy elfogadja azt a szerencsétlen meghívá-
somat?" — gondolta magában kelletlenül Oli-
viero. Castelnuovo csakugyan mindjárt a be-
szélgetés elején célzott a meghívásra, de némi 
zavarodottsággal. 

— No nézd, hát téged is lát még az ember! 
Hát még élsz? Jöttél bejelenteni, úgy-e, hogy 
a barátaim mind meghaltak? 

— Igazad van, igazad van. De biztosíthat-
lak, hogy valamennyien annak rendje-módja 
szerint megkapták meghívásodat. Pia egyik 
sem jelentkezett, annak megvan a maga oka. 
Bizonyos ok miatt ugyanis mindnyájan azt 
szeretnők, ha kis időre elhalasztanád ezt a 
mulatságot. 

— Csak halasszuk el, halasszuk el — vá-
gott a szavába Oliviero, aki úgy megörült a 
halasztásnak, hogy nem is érdekelte az ok, 
amiért a barátai ezt kérték. — Ha a barátaim 
úgy kívánják, annál jobb! 

Ez a készséges beleegyezés szemlátomást 
nagy örömet szerzett Castelnuovónak, aki 
megkönnyebbülten és vidáman kiáltott fel: 

— Bravó, Alamanni! Mondtam a bará-
tainknak, hogy te okos ember vagy, akivel le-
het beszélni. 

Oliviero kissé furcsának találta ezt a dicsé-
retet s úgy érezte, hogy ezzel a csekélységgel 
nem szolgált rá; de ügyet se vetett rá és más-
ról kezdett beszélni. 

— Hogy vannak barátaink? Ma nem mehe-
tek el, holnap sem. De holnapután ötkor ok-



vetleniil ott leszek a Kávéházban. Remélem, 
valamennyit ott találom. Majd elmlesélem 
nektek, mit végeztem Milanóban. 

Ezúttal Castelnuovo hosszan ránézett Oli-
vieróra és nem felelt, hanem kérdezett: 

— Megengedsz egy kérdést, amely talán 
kissé tapintatlan lesz? Ismered te Susannának 
a szobalányát, akit a minap letartóztattak? 

Olivierót kissé meglepte ez a kíváncsi fag-
gatás, de egy pillanatig sem habozott a fele-
lettel: 

— Igen, ismerem. Igen derék leány. Miért 
kérdezed? 

— Mert.. . mert.. . — felelte mosolyogva 
Castelnuovo, mint akinek valami nehéz dolgot 
kell megmondania. — Mert Rómában bizo-
nyos furcsa hírek kcnriugenek... 

— Miféle hírek? — sürgette Obiverc kissé 
szárazon és ridegen, mert a másik éppen a 
döntő pillanatban hallgatott el. 

— Hogy te adtad a pénzt, aminek az volt a 
rendeltetése, hogy megvesztegessék vele a 
tanút... Én magam is meg mernék esküdni 
rá, hogy nem igaz, de hát ezt beszélik . . . 

A kíváncsiskodó vallatás olyan ügyes volt 
és úgy ingerelte Oliviero büszke ártatlansá-
gát, hogy megfeledkezett az apjától ráparan-
csolt hallgatásról, és rögtön, határozottan fe-
lelte: 

— De igaz, tiszta színigaz. Azt a pénzt én 
adtam. És büszke vagyok rá. Azért adtam, 
hogy férjhezmenéshez segítsem azt a lányt. 
Nem hiszed? Igen, mert nem tudod... 

De egyszerre csak eszébe jutott az apja, a 
tanácsai, a veszedelemben forgó nemesség, és 
megtorpant. 

— Még nem mondhatom el neked, mi tör-



tént. De szavamat adom neked, hogy az a 
vád, amelynek áldozata ez a szegény leány, 
aljas rágalom. 

— Én is mondtam a barátainknak! — kiál-
tott fel Castelnuovo — és összecsapta a ke-
zeit. — Itt valami titok lappang! Tegnap is 
erről volt szó a Kávéházban. Csakhogy a mi 
barátainknak kemény a fejük. Mert külön-
ben nem állítanák olyan konokul, hogy te vol-
tál Susanna szeretője és ezért próbáltad föl-
h új tani azt a tanút, hogy őt megmentsd... 

— Ezt mondják? — kiáltott fel Oliviero és 
felugrott. 

— Ne fortyanj fel mindjárt, Alamanni — 
vágott a szavába Castelnuovo, szinte gyöngéd 
szívességgel. — Nem rosszindulatból mond-
ták, hanem csak azért, mert hallották. De én 
jótállok, hogy a barátaid szeretnek és rosszul 
tennéd, ha emiatt bosszankodnál. A veszede-
lem nem itt van. Engedj meg inkább egy má-
sik kérdést: Mi történt közötted és Spinelli 
között? 

— Köztem és Spinelli közt? Semmi! — sie-
tett a válasszal Oliviero, mert Castelnuovo 
szeméből olyasmit olvasott, hogy nyomára 
jutottak a szerelmének, ami felriasztotta ed-
dig még kellemes nyugtalanságából. 

— Szavadat adod, hogy nem árulsz el? Hát 
akkor légy résen: Spinelli, nem tudom miért, 
már nem barátod. És míg a többiek ezeket a 
dolgokat csak éppen úgy időtöltésből mesél-
getik, addig ő célzatosan terjeszti mindenfelé 
és maga is tódít rajtuk. Például: azt a hírt 
terjeszti, hogy közkézen forog egy kompro-
mittáló leveled... De ismétlem, ne fortyanj 
fel, tégy úgy, mintha semmit sem tudnál, 
tűnj el néhány hétre és bízzál azokban, akik 



igazi barátaid és a javadat akarják. El akarsz 
jönni szerdán a rendes összejövetelünkre? 
Nem tanácsolom. Ha valakiről pletykákat fe-
csegnek, jobb ha nem mutatkozik. 

De Oliviero felugrott, mihelyt az első cél-
zást hallotta azokra a rágalmakra, amelyek-
nek céltáblája volt; s ahogy Castelnuovo to-
vább haladt a mondókájában, egyre jobban 
forrt benne a düh, amelyet alig tudott vissza-
fojtani. Nem tudta, hogy voltaképpen kire 
dühöng: Spinellire-e, aki rágalmazta, bará-
taira-e, akik igazat adtak Spinellinek, vagy 
Castelnuovóra-e, aki mindezt elmesélte neki. 
A rágalom első tőrszúrása úgy az elevenébe 
talált, hogy dühét vaktában valamennyi ellen 
kiöntötte. 

— Hát pestises vagyok, akit vesztegzár alá 
kell vetni? — vágta oda gyorsan. 

— Az Isten szerelméért, Alamanni, ne vedd 
úgy a szívedre — könyörgött neki Castel-
nuovo. — Én úgy beszélek veled, mint a bará-
tod, aki a javadat akarja. Hallgass ide: meg-
ígérhetem, hogy néhány hét múlva Spinelli 
egészen magára marad és többi barátaid jobb 
belátásra térnek. Akkor majd újra kezdjük a 
régi barátkozást, amely mindnyájunknak 
olyan kedves. 

De Oliviero egyre jobban belelovalta magát. 
— Üjra kezdhetitek ti, de nem én — ordí-

totta magánkívül. — Megismétlem a meg-
hívásomat és megkérlek: mondd meg bará-
tainknak, hogy szombat este barátnőitekkel 
együtt elvárlak vacsorára . . . Nem meritek 
elfogadni? Rendben van: akkor nem ismer-
jük többé egymást, de egyszersmindenkorra 
ám, nem két hétre. Nem akarom rákényszerí-
teni a barátságomat arra, aki szégyelli. 



— De miért fogod fel a dolgot erről az olda-
láról? Miért? — nyögte Castelnuovo félig ri-
mánkodva, félig csüggedten. 

— Mert útálom a gyávákat. 
— A gyávákat? Alamanni, a düh elvakít — 

figyelmeztette Castelnuovo inkább fájdalmas, 
mint ingerült hangon. 

— Határozottan gyávaság így gyötörni 
egy szegény ártatlan asszonyt. Gyávaság és 
butaság. En megvesztegettem volna egy 
tanút, hogy megkönnyítsem Cavalierinének 
a védekezést? De hiszen mindenki tudja, hogy 
nem történt bűntény, mert a férje tetanusban 
halt meg! Éppen Cavalierinének van szük-
sége szolganépség hazudozásaira, hogy véde-
kezzék! 

— Alamanni, én úgy jöttem ide, mint a ba-
rátod, hogy szívességet tegyek neked — 
mondta Castelnuovo nyugodtan, csöndes han-
gon, mert szelídséggel akarta lecsillapítani a 
másiknak dühét. De hiába. 

— Nem használhatom a szívességeidet — 
szakította félbe Oliviero emelt hangon. — 
Nincs rájuk szükségem. Majd akkor tégy ne-
kem szívességet, ha megkérlek rá. 

— Alamanni, ma nem lehet veled beszélni 
— mondta rá Castelnuovo félig szomorú, félig 
sértődött hangon. 

— Azért, mert nem akarok barátságot kol-
dulni azoktól, akik úgy érzik, hogy megbecs-
teleníti őket az én barátságom? De hát mit 
gondoltál felőlem? Aki a hátam mögött rágal-
maz, annak nem nyújtok kezet, hanem a sze-
mébe köpök. 

Castelnuovo engedékeny természetű volt 
ugyan, de szívós és még kétszer-háromszor 
megpróbált gátat vetni Oliviero dühe elé; de 



kénytelen volt belátni, hogy a türelmessége 
tehetetlen és visszavonult... 

Amint Castelnuovo eltávozott, Oliviero le-
vetette magát az egyik karosszékbe, szivarra 
gyújtott és keserű örömet érzett azon, hogy 
goromba, durva, könyörtelen volt; sajnálta, 
hogy nem vágta a szemébe Castelnuovónak, 
hogy közönséges kém és hazug. Mert nem, 
nem lehet igaz, hogy a barátai és Spinelli így 
rágalmaznák; Castelnuovo csak meg akarta 
ijeszteni, fontoskodni akart, meg akarta 
alázni... Első felháborodásában minden 
dühét Castelnuovón töltötte ki és nem is törő-
dött többi barátaival, még Spinellivel sem. 
Egyszerre csak felkorbácsolt dühének izgal-
mában eszébe jutott Elena titokzatos figyel-
meztetése; egybekapcsolta ezt Castelnuovo 
óvatoskodó kijelentéseivel és világosan látott 
mindent, vagy legalább is így hitte: Spinelli 
féltékeny volt; bosszúból találta ki ezeket a 
rágalmakat; hitványabb az orgyilkosnál, aki 
a sötétben leselkedik, veszedelmesebb a vipe-
ránál, amely a vetésben tekergődzik. Elrágó-
dott egy darabig ezen a gondolaton, undorral, 
felháborodottan; megesküdött, hogy párbajra 
hívja Spinellit és rá se néz többé Róma egyik 
Királyára sem. De dühöngése közben egy-
szerre csak újabb gondolat villant elméjében: 
eszébe jutott a levele, amely egyszerre gyanús 
lett az apja előtt, amelyről Barge gróf azt 
mondta Accoltinak, hogy kompromittáló s 
amelyről Spinelli is, legalább Castelnuovo 
szerint ugyanazt mondta a barátainak; eszébe 
jutott, hogy ez a levél — ezt az apja mondta 
neki — Cavalieriné kezében volt. Tehát töb-
ben is voltak Rómában, akik rágalmazták, 
nemcsak Spinelli: itt volt Barge gróf, itt volt 
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Cavalieriné, itt volt az az ismeretlen személy, 
aki apjának odaadta a levél másolatát. És ha 
végül mindenki elhiszi? Hiszen a közönség 
oly hiszékeny! Ügy érezte, hogy a Rágalom 
el akarja nyelni; és tapasztalatlan, de nemes 
fiatalságának hevességével föllázadt: azonnal 
meg akar bizonyosodni, meg kell bizonyo-
sodnia felőle, hogy ki terjeszti Rómában eze-
ket a rágalmakat; és nappali világosságot 
kell árasztania a dolgokra s meg kell hazud-
tolnia a rágalmat határozottan. Ébben az első 
felindulásában egészen megfeledkezett nemesi 
ambícióiról: csak az igazság volt egyetlen 
gondja. De egyszerre csak egy nehézség ötlött 
az eszébe: hogyan bizonyítsa be az igazságot? 
Eszébe jutott apjának a figyelmeztetése, hogy 
ne tegyen egy lépést se az ő megkérdezése 
nélkül; tehát azonnal elhatározta, hogy kikéri 
a tanácsát; és hogy egy percet se veszítsen, 
elsietett a bankba. 

Oliviero, Spinellit illetőleg, majdnem fején 
találta a szöget. Spinelli, akit elvakított a fél-
tékenység, szüntelenül terjesztette donna 
Emilia vádjait, mégpedig olyan buzgósággal, 
hogy Elena egy nappal előbb egyik közös ba-
rátjuk révén értesült, hogy miféle pletykákat 
terjeszt; rögtön kitalálta az okát és felhábo-
rodásában, amelybe talán belevegyült az 
örömnek egy halvány árnyalata is, azonnal 
figyelmeztette Olivierót, részben őszinte aggó-
dásból, részben szerelmi buzgóságból, amely 
szereti túlozni is a veszedelmeket, hogy maga 
annál ragyogóbb színben tűnjék fel. Ezzel 
szemben Castelnuovót illetőleg Oliviero csak 
félig tapintott rá az igazságra. Castelnuovo, 
akiről mindenki azt mondta, hogy egy dús-
gazdag anconai bankárnak a fia, holott csak 



a Banca Nazionale egyik szerény pénztáro-
sának volt nem éppen jeles sarjadéka, aki 
néhány év óta már naponta megoldotta a kör 
négyszögesítésének problémáját, vagy egy 
másik, nem kevésbbé megoldhatatlan problé-
mát. Pár évvel ezelőtt jött Rómába, néhány 
ezer lírácskával, amit az anyjától örökölt; be-
furakodott a főváros előkelő társaságába és 
sikerült megállnia helyét és állnia a versenyt 
„Róma Hét Királyának" a baráti körében, 
holott nem volt semmi rendes foglalkozása, 
mert ez lealacsonyította volna; viszont nem is 
ütközött soha a Büntetőtörvénykönyvbe. Ra-
vasz és igen mozgékony ember volt; minden 
reggel hatkor már talpon volt és járta a vá-
rost egészen délig, amikor gazdag barátai 
még csak éppen kezdték kidörzsölni az álmot 
szemükből; mintha csak meglett volna benne 
a mindenütt jelenvalóság adománya; Rómá-
ban mindenütt ott volt és mindenkit ismert; 
mindig ott volt, mégpedig mindig feltűnő 
helyen, a lóversenyeken, a Kamarában, a be-
mutató előadásokon, a bálokon, a kiállítá-
sokon, az árveréseken, a jótékonysági ünne-
pélyeken; ismerte a római hercegeket, a 
diplomatákat, a minisztereket, a képviselőket, 
az újságírókat, a bankárokat, a művészeket, a 
magasrangú államhivatalnokokat, a Szabad-
kőművesség mestereit és a Vatikán főpapjait. 
Minthogy nem volt semmi foglalkozása, haj-
lékony és fürge tehetségével, véleményeinek 
biztosságával és vakmerőségével (vagy mint 
némely rosszmájú ember mondta: pimaszsá-
gával) imponált az akkoriban már hanyatló, 
és tájékozatlan arisztokrácia szkeptikus és 
kissé félénk dilettantizmusának; tekintély 
lett a művészetekben, amelyek igen felvirág-



zottak az ő idejében, nem a tökéletességük, 
hanem szuggesztív hatásuk révén; azokban a 
művészetekben, amelyekben nem szükséges a 
hosszú tanulmány és a nagy tudás, hogy 
tekintélyt szerezzen az ember, hanem ele-
gendő, sőt néha sokkal többet ér ezeknél az 
ösztön, a készség, az arcátlanság, a szélhámos-
kodás, és a világcsalás finom tudománya, 
amely ki tudja elégíteni a közönséget, miköz-
ben lóvá teszi. Legnagyobb tekintély volt 
mint műkritikus, mint régiség-, bútor-, por-
cellán-, antik és modern képszakértő; és hogy 
fenntartsa ezt a tekintélyét, hébe-hóba írt az 
újságokba és a folyóiratokba és időnkint ki-
adott pazar kiállítású kis könyveket, néhány 
példányban. De egyúttal szakértője volt a 
lovagiasságnak is és majdnem minden pár-
bajnál szerepelt mint segéd; sokan úgy hall-
gattak rá, mint a nagyvilági elegancia oráku-
lumára; az volt a híre, hogy kiválóan járatos 
a heraldikában és a genealógiában; s végül 
voltak olyanok is, akik szentül hitték, hogy ha 
akar, börze-ügyekben is tud jó tanácsokat 
adni. És bár ez a sok kiválósága bizonyos 
rejtett bizalmatlanságokat keltett iránta, vagy 
talán éppen azért, úgy élt belőlük, mint a 
pásztor a nyájából. A közönség sejtette, és 
négyszemközt szívesen be is vallotta, gyakran 
bizonyos túlzással és rosszindulattal, ahogy 
már az előkelő világban szokás, hogy ennek a 
kis embernek (pöttömnyi emberke volt és 
szinte csak az idegei tartották benne a lelket) 
ennyiféle jelességébe jó adag nem egészen 
önzetlen szélhámosság is vegyül; de minthogy 
ez a szélhámoskodás mindig a szolgálatkész 
barátság álarcát öltötte magára, ha valakinek 
szüksége volt rá, mindenki csak mosolygott 



rá, kezet nyújtott neki, megnyitotta előtte az 
ajtaját, még azok is, akik legjobban utálták. 
És igen bölcsen intézte a dolgát; mert mindig 
készen állott, ha egy-egy Ínségbe jutott jeles 
család el akart adni egy képet, vagy egy kó-
dexet vagy egy műtárgyat, ha valamely el-
adósodott márchese vagy gróf hozományt 
vagy kölcsönt keresett, ha egy festő vagy 
szobrász el akarta adni egy-egy alkotását, ha 
valami vállalkozónak vagy üzletembernek 
szüksége volt az Ariadne fonalára, amely 
nélkül a szegény halandó eltéved a Büro-
krácia útvesztőiben, ha egy szépreményű ifjú 
vezetőt és mestert keresett, hogy megtegye 
első lépéseit a Játék és a Szerelem birodal-
mában, ha egy nemesember újra fel akarta 
tűzni családfájának törzsére az idők viharai-
tól letépett és szétszórt ágakat. Kiszimatolta 
az alkalmakat, követte a nyomot, futóárkokat 
ásott, hidakat vert és pallókat fektetett, meg-
egyezéseken tárgyalt, kéréseken alkudozott, 
csereberélte az ajánlatokat, megkötötte és 
megpecsételte a szerződéseket, oly szolgálat-
készen, mintha csak szívességből dolgoznék, 
és szeretetből, hogy boldogokká tegye ember-
társait, de természetesen mindig búsás közve-
títői díjakat vágott zsebre. Egy gyógyíthatat-
lan egyenetlenségektől szétmarcangolt társa-
dalomban ő volt a mindenki barátja; és ebből 
a furcsa mesterségből sikerült megélnie, mert 
nem volt igaz barátja senkinek és mindenkit 
szívesen elárult a kellő időben és a kellő 
tapintatossággal. Jóindulatú volt, de nem 
ragaszkodott senkihez és azzal a kis adag le-
nézéssel, amely megérti és néha túlozza is 
embertársai hibáit, mindig körülbelül igazsá-
gosan dicsért és szidott barátot és nembará-



tot egyformán, de sohasem harcolt csökönyö-
sen a nyilvánvaló tények ellen; de senkit sem 
dicsért és senkit sem szidott olyan túlságosan, 
hogy magára haragította volna ellenségeit 
vagy a barátait; a dicséreteket mindig egy 
cseppnyi keserűvel fűszerezte, a szidalmakat 
mindig egy kis kétkedő elnézéssel s így meg-
szerezte magának a jóindulatú részrehajlat-
lanság hírnevét, ami bizalmat keltett iránta az 
emberekben. Módjában volt megismerni az 
embereknek úgyszólván minden ellentétes és 
ellenséges gondolatát, és ezt arra használta 
fel, hogy figyelmeztesse mások ellenséges 
szándékaira azokat az embereket, akiknek 
az elismerése fontos volt számára, de min-
dig bizonyos igazságos szempontok szerint 
árulta el a másik felet, vagy legalább is 
nem mindig az igazság teljes felrúgásával 
árulta el; és így gyakran azok, akiket elárult, 
nem sokáig tartottak vele haragot, abban a 
reményben, hogy adandó alkalommal majd az 
ő érdekükben veti latba ezt a nyers részre-
haj lati anságát. Mikor „Róma Királyai" Spi-
nelli bujtogatására rágalmazni kezdték Oli-
vierót, Castelnuovo nem támogatta ugyan 
őket, de néma és mosolygó jóindulattal hall-
gatta, amely cseppet sem volt alkalmas arra, 
hogy elvegye kedvüket az emberszólástól. De 
mivel az a gyanúja támadt, hogy Spinelli 
azért beszél és azért dolgozik így, mert félté-
kenykedik Asterio grófnő miatt, figyelmez-
tette Olivierót, mikor észrevette, hogy kezde-
nek már az elevenébe vágni; részben mert 
igazságosnak tartotta ezt, hiszen a másik fél-
nek nem volt igaza, részben pedig, mert már 
egy ideje azon mesterkedett, hogy megismerje 
és lekötelezze magának Alamanni szenátort. 



Oliviero azonban, mivel nem tudott olvasni 
ennek az önmagába göngyölődött léleknek a 
papiruszán, apjának panaszolta el a baját és 
össze-vissze vádolta Castelnuovot, Spinellit, 
barátait és kérte, hogy segítsen neki kiderí-
teni, ki terjeszti ezeket a gyalázatos rágalma-
kat és segítsen meghazudtolni őket. 

Alamanni elégedetten érkezett meg, mert 
végre ígéretet kapott, hogy nyomozást indí-
tanak donna Emilia alattomos mesterkedései 
dolgában; és épp ilyen elégedettséggel töl-
tötte el az a beszélgetés is, amelyet az ügyvéd-
del fojtott hangon, szinte suttogva folytatott 
a dübörgő kocsiban. Ámbár nem bízott benne, 
hogy megközelítheti azt a „szabadkőműves 
bírót, akinek a Minisztérium az Istene", mint 
ahogy az ügyvéd kérte, mégis valami új re-
ménység éledt a lelkében, mikor belépett pa-
zar dolgozószobájába, ahol a fia várakozott 
rá: hogy egyszerre szépszerével és erőszako-
san kell eljárni, meg kell fenyegetni donna 
Emiliát, leleplezni a csalafintaságait s egyút-
tal suba alatt megegyezni az ügyvéddel. Ügy 
érezte, hogy ez valóságos kis mesterműve a 
nagyvilági stratégiának. De semmi áron nem 
akarta, hogy az Alamanni-név az új bűnügy 
kapcsán a közönség szájára kerüljön; hogy 
ha már egyáltalán nincs mód a megakadályo-
zására, legfeljebb olyan színben tüntessék fel 
a dolgot s ezt is lehetőleg minél későbben, 
hogy Oliviero adott ugyan kölcsön négyezer 
lírát Accoltinak, de nem is sejtette, hogy a 
barátja milyen célra akarja felhasználni; azt 
akarta, hogy eltussolják az egész ügyet. Sze-
rencsére Oliviero nem volt közömbös a ne-
messég iránt, mint az anyja és bizonyosan 
nem vonja kétségbe, hogy erre tekintettel kell 



lenniök. Mikor tehát hallotta szenvedélyes ki-
töréseit, ezt gondolta magában: „Az anyja 
vére; rögtön, de rögtön fel kell vágni ezt a 
tályogot"; és minthogy mesteri módon értett 
hozzá, hogyan kell biztos kézzel felvágni a 
tályogokat (vagyis azokat az előkelő illúzió-
kat és nemes haragokat, amelyek keresztezték 
az érdekeit), habozás nélkül belevágott a ké-
sével. Hidegen, nyersen, határozottan, szinte 
durván rászólt: 

— Azt akarod tudni, ki terjeszti ezeket a 
rágalmakat? Azonnal megmondom: egész 
Róma. Egész Róma azt mondja, hogy szere-
tője voltál Susannának és cinkosa Mariettá-
nak . . . 

— Egész Róma? 
— Pontosan. Nincs szalon, amelyben négy-

öt napja nem a te rovásodra folyna a társal-
gás. Olvasd csak, mit közöl holnap az Alba. 

Oliviero kezébe vette a két hosszá fehér 
papírnyelvet, amelyeket az apja kivett egy 
dobozból és átnyújtott neki; az első lap élén 
vastag betűkkel nyomtatott címet olvasott: 
„Csakugyan igaz?" alatta pedig ez követ-
kezett: 

„Hát csakugyan igaz, hogy ebben a rom-
lott, törpe és pletykás Olaszországban minden 
társadalmi osztály és minden intézmény szé-
gyenletes képmutatással kendőzi azt az alkot-
mányos vérbajt, amely a csontjain, az izmain, 
a bőrén rágódik? Hogy csupán Francesco 
Crispi egymaga viselkedik még úri módon, 
mert ő legalább bolond? 

„Furcsa mende-mondák keringenek néhány 
napja Rómában. Ezeknek a mende-mondák-
nak — mondanunk sem kell — a Cavalieri-
per a tárgyuk. Mivel is foglalkoznék ez a sze-



rencsétlen Olaszország, ha nem foglalkoznék 
a bűnperekkel? Tehát az a rengeteg ember, 
akit a sötét Afrika titkainál jobban izgatnak 
Susanna Cavalieri és Marietta Sorbi testének 
és lelkének rejtelmei, mind azt suttogja, hogy 
mind a két ügy homályos, csonka, kátyúba 
jutott, mert nincs meg a főszereplő. 

„Ez a főszereplő, aki miatt két meggondo-
latlan nő megbélyegző váddal terhelten a 
börtönbe jutott, állítólag a római helyőrség-
nek egyik fiatal tisztje, aki alig múlt ugyan 
még húszéves, de máris megszerezte a fővá-
rosi débauché kicsiny hadseregének marsall-
botját. Szép, mint Antinous, pazarló mint 
Nero, eladósodott mint Catilina, romlott mint 
Casanova; felújított egy olyan gáláns csínyt, 
amelyet igen sokra becsültek a XVIII. szá-
zadban a szoknyavadászat művészetének 
nagy mesterei: ugyanabban a hálóban fogta 
meg az úrhölgyet és a szobalányát. És miután 
elcsavarta mind a kettőnek a fejét, a szoba-
lányt is börtönbe juttatta az asszonya mellé, 
hogy lerázza a nyakáról, mert az asszonya 
távollétében már kissé túlságosan követelőd-
zővé vált; az úrhölgy pedig egészen rövid idő 
múlva mostanában szabadul, hogy visszatér-
hessen türelmetlen szerelmeséhez. 

„Mit csinál eközben az Igazságszolgálta-
tás? Roppant buzgalommal feltúrja a szoba-
lány ládáját, amelyben az imakönyv és a gon-
dosan előkészített kis üveg magzatelhajtó-
elixír, továbbá egy pár foltozott harisnya és 
a gavalléros szeretőtől kapott selyem haris-
nyakötő között szeretné megtalálni a kulcsát 
annak a sötét titoknak, amely még'most is ott 
lebeg a szerencsétlen Cavalieri halála fölött. 
De nem egy jól tájékozott ember felveti a 



kérdést: nem volna-e okosabb, ha az Igazság-
szolgáltatás esetleg inkább bizonyos vacso-
rákkal foglalkoznék, amelyeket Mars szerem-
esés fia rendez barátai és barátnőik számára, 
hogy megünnepelje Susanna Cavalieri közeli 
visszatérését a vidám banda tivornyái közé. 
Ezeken a vacsorákon Róma legszebb hetérái, 
Botticelli Venusának jelmezében, rózsakoszo-
rúsan, rengeteg pezsgőt megisznak az olasz 
bírák egészségére, hálából, hogy olyan lova-
giasan vakok, mikor ki kell nyomozniok és 
ítélniök kell a Gráciák alattomos mesterke-
désein". 

Ezt az aljas cikket Barge gróf egyik ve-
télytársa írta, aki a Carlo Mohr álnév alá 
rejtőzködött, akiben azonban az ólomban, 
ujságpapirosban, aranyban és bankjegyben 
megtestesült Szó — amely Barge grófnál 
rossz ruhában, durván, paraszti módon, ra-
vaszul, értelmesen és a Közönséget is bele-
értve minden Hatalom szolgájaként jelent-
kezett —, mindennap hetykén, szikrázva, 
pompásan, selyemben és bársonyban s ki-
rályné módjára gyöngyökkel megrakottan 
mutatkozott meg a világnak; és kihívón vi-
selkedett vele szemben, mert nem ismerte el 
uralkodójának és nem sietett a lábai elé 
rakni a kincseit. Nem véletlenül választotta 
álnevéül Schiller rablójának nevét. Röpke 
és kérészéletű cikkeiben naponta pazarolta 
képzelőtehetségét és stílusát, amellyel akár 
valami mesterművet is alkothatott volna; ez 
a gőgös, erőszakos, pazarló, érzéki délvidéki 
naponta megrémítette és megsarcolta a gaz-
dagok és a nagyok bizonytalan hatalmát; 
általánosságban naponta szemükre vetette, 
mint valami halálos bűnt, hogy Olaszorszá-



got már eddig is nem tették a világ urává; 
de ha egyik-másik gazdag vagy hatalmas 
emberről volt szó, ilyen vagy amolyan ügy-
ben,, bármikor hajlandó volt elhallgatni azt, 
ami különösképpen igazolhatta volna általá-
nos megvetését. Gyűlölték és féltek tőle, 
számkivetették, mint valami útonállót és fél-
tek tőle, mint valami uralkodótól; ő pedig 
botrányos jólétben élt; villái voltak, cseléd-
sége s minden egyéb hozzávaló, mint valami 
újdonsült római ál-hercegnek; fenntartott 
egy lapot tőke nélkül; ezekben az időkben 
kénytelen volt naponta fizetni a papirost, 
mert már egy kereskedő sem hitelezett neki; 
de a lapot mindenki olvasta és mindenki félt 
tőle. De éppen azért, mert nem volt hódoló 
szolgája semmiféle hatalomnak sem, meg-
esett vele néha, hogy védelmébe vett egy-
egy jó ügyet a megtévedt és megvadult köz-
vélemény ellenében, ami sohasem esett meg 
Barge gróffal, mert ez mindig oly mély tisz-
telettel volt a közönség iránt, hogv ha ez 
összetévesztette volna a Via Flaminiát a 
Tiberissel, ő habozás nélkül belehajtatott 
volna kétfogatú jávai a Tiberisbe. 

— Mihelyt innen elmegyek, beverem a po-
fáját ennek a gazembernek — mondta Oli-
viero és dühös megvetéssel ledobta az asz-
talra a kefelevonatot. 

— Bolondul cselekednél — felelte rá gyor-
san az apja és vállat vont. — Ezzel világgá 
kürtölnéd, hogy magadra ismertél. 

— De nem rólam van szó, hanem erről a 
két szegény nőről — vágta vissza Oliviero. 
— Ez a nyomorult pellengérre állította őket. 
Két korbácsütés éppen jól rá fog illeni a 
pofájára. 



— Nem mondom, hogy nem. De ha van 
valaki, akinek nem szabad önbíráskodásra 
vállalkoznia, az éppen te vagy. Túlságosan 
kompromittálva vagy. . . 

— Én? Kompromittálva vagyok? 
— Igen, te — felelte az apja keményen. 

Ha Malaguzzi rám való tekintettel nem tar-
totta volna magánál a leveledet, amit annak a 
leánynak írtál, hanem átadta volna az Igaz-
ságszolgáltatásnak, ma te is börtönben ülnél. 

Oliviero t úgy megdöbbentette apjának ez 
a kijelentése, hogy hirtelenében nem tudott 
válaszolni rá. Elfogódottan és zavarodottan 
hallgatott egy pillanatig; aztán keserűen 
megszólalt: 

— Értem. Az ügyvéd a jótevőm. Hálával 
tartozom neki. 

— Igen-igen, hálával tartozol — felelte 
gyorsan és határozottan az apja. — Igaz 
vagy nem igaz, hogy te adtad a pénzt annak 
a leánynak? Igaz vagy nem igaz, hogy a vő-
legénye azt vallotta, amit vallott? 

— De hazudott — vágott a szavába szen-
vedélyesen Oliviero. 

— Mindegy — felelte rá az apja és vállat 
vont. 

— Mindegy? — vágott a szavába megint 
Oliviero, szinte ordítva és ezúttal igazán ma-
gánkívül volt megdöbbenésében. 

Alamanni értette a módját, hogyan kell 
legyűrni valakinek az akaratát, olyképpen, 
hogy megzavarja az értelmét; hirtelen, egy-
másután robbantotta fel bombák módjára a 
legellentétesebb, legváratlanabb, leggyalá-
zatosabb állításokat, amelyek alkalmasak a 
legszilárdabb és legvilágosabb nézetek meg-
ingatására és megzavarására is; aztán kiak-



názta a meghökkenést és egy utolsó fenye-
getéssel és egy utolsó hízelkedéssel kicsalta 
a másikból az .óhajtott beleegyezést. Ezt a 
módszert alkalmazta fiával szemben is, hogy 
rákényszerítse, hogy csöndben és békén ma-
radjon; ebben a pillanatban eszébe jutott az 
ügyvéd két igazsága és minthogy ez a mon-
das, ha nem is volt egészen új, őt is meg-
lepte kissé, most kisajátította magának, mert 
úgy gondolta, hogy a fiát egyenesen elká-
bítja vele. És megszólalt azzal a tettetett 
természetességgel, ami annyira kihozta a 
sodrából Olivierót: 

— Igen, mindegy. Két igazság van; az 
egyik a dolgok igaz igazsága, az, ami való-
ban megtörtént, a másik a jogi igazság, 
vagyis az, amit a törvényszéken be lehet bi-
zonyítani. Ami a világban hamis, igaz lehet 
a bíróság előtt. A bírák valami sajátságos 
külön logikával gondolkodnak, amely nem 
vág össze mindig az általános logikával. 

— Vagyis fölmentik a gazembereket és el-
ítélik az ártatlanokat? — kiáltott fel Oliviero, 
aki maga sem tudta, meglepődött-e vagy 
nem ezen a kijelentésen. — Azt hiszem, 
meg kell bolondulnom. 

Az apja vállat vont, megadó arckifejezéssel. 
— A bírák minden lehetőt megtesznek, 

még sokat is, azért a fizetésért. Ha meggon-
dolom, hogy akármelyik titkáromnak na-
gyobb a fizetése, mint a Semmítőszék El-
nökéé . . . 

Oliviero nemcsak szerette, hanem csodálta 
és tisztelte az apját, mint a Haza láthatatlan 
Gondviselését, a közjó titkos Géniuszát, a csal-
hatatlan Bölcsességet. Ezeket a magasztalá-
sokat ismételten hallotta már nagyon sok em-



bértől, akik az apját dicsérték előtte s ezen a 
réven mind a kettejüknek hízelegni akartak. 
De éppen ezért szinte úgy érezte, hogy meg-
háborodott, annyira megborzadt ezektől a fé-
lig cinikus, félig keserű és félig ingerült ki-
jelentésektől, s egyúttal attól a rémülettől, 
amely kezdett erőt venni rajta.Ha az apjának 
az volt a célja, hogy kihozza a sodrából és za-
varba ejtse, ez túlságosan is sikerült neki; 
mért életében most először vett erőt rajta 
olyan érzés, ami félig félelem volt, félig düh, 
s amitől megborzongott, mert megértette, de 
nem akarta elhinni, hogy éppen az apja az az 
ember, akitől megborzadt s aki ellen dühöng. 
Nem mert úgy felelni neki, ahogy akárki más-
nak felelt volna, de nem állhatta meg, hogy 
ne tiltakozzék e kijelentések ellen; hogy tehát 
felzaklatott lelkének szomorúságától meg-
szabaduljon, hirtelen másfelé terelte a beszél-
getést, és visszatért előbbi szándékára. 

— Én nem tudom, mit tehetnek a bírák s 
mi a kötelességük. Csak azt tudom, hogy én 
ezt az egyenruhát viselem s hogy egy tiszt 
nem tűrheti egykedvűen, hogy egyenesen bűn-
ténnyel vádolják. És minthogy nem kérhetek 
magyarázatot egész Rómától, annál a rágal-
mazónál kell elkezdenem a magyarázatkérést, 
aki legközelebb áll hozzám: Spinelli mar-
chesénél. Éppen azért jöttem ide, hogy meg-
mondjam neked, hogy tovább nem dughatom 
homokba; a fejemet, amint te parancsoltad. 

Az apja elgondolkodott, aztán felelet helyett 
ezt mondta : 

— De hát mért rágalmaz téged Spinelli 
márchese? összevesztetek? Történt valami 
köztetek ? 

— Nem, semmi sem történt. Én barátom-



nak tartottam és igazán nem tudom meg-
magyarázni magamnak... — felelte Oliviero 
kissé zavarodottan. 

Az apja megint elgondolkozott, aztán meg-
szólalt: 

— És ki ez a Castelnuovo? 
— Képmutató, intrikus, konkolyhintő . . . 

Csak látnád munkában! Eljön hozzám és 
besúgja nekem, miket pletykázott Spinelli 
felőlem; de azt hiszed, hogy szakított 
Spinellivel, hogy szemébe vágta, hogy rágal-
mazó? Eszeágában sem volt! Fogadni mer-
nék, hogy ebben a pillanatban neki udvarol és 
engem rágalmaz előtte. Mindig így szokta... 

— Értem — mondta rá az apja nyugodtan. 
— Jóindulatú áruló. Vannak a világon bizo-
nyos urak, akik ha két embert ismernek, azon-
nal szükségét érzik, hogy összeveszítsék őket, 
úgyhogy mind a kettőnek a barátjául szegőd-
nek. Ezeknek valóságos szükségletük vagy 
betegségük az árulás. 

— Én nem tudom, hogy Castelnuovo beteg-
ségből alattomoskodik-e, csak azt tudom, hogy 
szeretnék két pofont adni neki. 

— Rosszul tennéd — mondta rá az apja 
minden izgalom nélkül. — Ezek az árulók, ha 
nem is érnek fel az úriemberekkel, néha sok-
kal hasznosabbak ezeknél, legalább is annak 
számára, aki tud füllenteni és hallgatni. Ezzel 
szemben te felfortyantál, dühöngtél, kizavar-
tad, holott meg kellett volna köszönnöd neki. 
És fogadok, hogy eljárt a szád... No, mit bök-
kentettél ki a dolgainkból? 

— Megmondtam neki, hogy a pénzt igenis 
én adtam Mariettának, hogy férjhezmenéshez 
segítsem; egyebet semmit. De ezt meg kellett 
mondanom neki. 



— Egyebet nem mondtál neki? Annál jobb. 
De jól tetted volna, ha ezt sem mondod meg. 
Bármint van is: ha ez a Castelnuovo nem 
volna konkolyhintő, hanem valami tisztességes 
szenteskedő, akik annyira tetszenek az anyád-
nak, alaposan odamondogatott volna Spinelli-
nek, de neked nem szólt volna semmit, mert 
nem illik konkolyt hinteni. Spinelli tovább kö-
szörülte volna rajtad a nyelvét s te még min-
dig abban az illúzióban élnél, hogy az ellen-
séged jóbarátod... Az efféle árulókat dédel-
getni kell, természetesen csak óvatosan, mert 
nekünk, ezt jól jegyezd meg, mindig tájékozva 
kell lennünk a rágalmakról, amiket a hátunk 
mögött terjesztenek, ha nem is olyan kellemes 
hallani ezeket, mint a dicséreteket, amelyeket 
a szemünkbe mondanak. De éppen ezért, mert 
négyszemközt, bizonyos gonosz szánakozással 
figyelmeztetett téged, Spinellivel szemben úgy 
kell tenned, mintha semmit sem tudnál. Kü-
lönben elárulod a te jóindulatú besúgódat: az 
ilyesmitől pedig óvakodjál, mint a halálos 
bűntől, mert akkor te magad némítanád el. 
Tégy úgy, mintha semmit sem tudnál, figyeld 
meg Spinellit s ha előbb vagy utóbb rajta-
kapod, akkor lásd el a baját alaposan. 

Olivierót megint megzavarta ez a beszéd, 
amelyre szeretett volna felelni, de nem tudott; 
tehát egy tiltakozással más irányba terelte a 
beszélgetést. 

— De mi hasznom van Castelnuovo figyel-
meztetéseiből, ha nem tehetek semmit? Nem 
korbácsolhatom meg Carlo Mohrt, nem kér-
hetek magyarázatot Spinellitől, nem segíthe-
tek a szegény Mariettán? 

Alamanni megértette, hogy most az apai 
gyöngédségen van a sor, hogy megadja az 



utolsó lökést a zavarba ejtett ifjú ingadozó 
akaratának. És kedveskedő hangon rákezdte: 

— Ha te nem is tehetsz semmit, az még 
nem jelent annyit, hogy más ne tehetne vala-
mit. Nem akarom, hogy elverd Carlo Mohrt, 
mert ezzel beterelnéd a boltjába azt a közön-
séget is, amely már torkig van vele. De éppen 
azért kérlek, hogy ne foglalkozzál vele, mert 
én magam akarok vele foglalkozni; mégpedig 
azokkal az eszközökkel, amelyek az egyedül 
célravezetők ezzel az úrral szemben; ezek 
pedig sajnos, nem korbácsok és nem kardok. 
Kérlek, hogy ne hívd párbajra Spinellit, mert 
mindaddig, míg a másik ügy függőben van, 
sohasem lehetünk eléggé óvatosak. Lesben 
álló ellenségeink kezében minden fegyverré 
válhatik. Nem dől össze a világ, ha a bará-
taid néhány hétig még rajtad köszörülik a 
nyelvüket. Elvégre Spinelli csak azt plety-
kázza felőled, amit körülbelül mindenki plety-
káz. Inkább szeretnék nyugodt lenni afelől, 
hogy Castelnuovo nem sértődött-e meg azon 
a módon, ahogyan megköszönted neki a neked 
tett szolgálatát? Mert akár áruló, akár nem, 
valóban szolgálatot tett neked. Majd én ma-
gamhoz hivatom és beszélek vele. A lány 
miatt pedig ne nyugtalankodjál. Én — és 
most tréfásra fordította a hangját — nem hi-
szek a bírói tévedésekben; vagy helyesebben: 
nem hiszem, hogy egynél több előfordul min-
den ötven esztendőben. Minthogy most Rómá-
ban megtörtént a tévedés Susanna ügyében, 
ötven évig nyugodtan alhatunk. Ha tehát 
Marietta ártatlan, az előzetes letartóztatáson 
kívül semmi egyéb baja nem lesz. Elvégre is 
egy szobalánynak a fogság olyan, mint va-
lami nyaralás. Annyit alhatik, amennyit 

Ferrero: A két igazság 



akar, kipiheni magát, meghízik. Accolti gróf 
gondoskodik az élelmezéséről, ugye?. . . Na, 
de mennem kell az angol nagykövethez, aki 
be akarja mutatni nekem a City egyik oszlo-
pát, aki átutazóban van Rómában. Elkísérsz? 
Legalább tolmácsom leszel, ha szükség lesz 
rá. Tehát megállapodtunk: nem tudsz sem-
mit, nem csinálsz semmit! 

És nem is várta meg a választ, hanem ma-
gával vitte a megzavarodott, csüggedt, szinte 
kábult Olivierót; a kocsiban pedig másról 
kezdett beszélni. De Oliviero, aki szüntelenül 
arra gondolt, amiről az apja többet nem akart 
beszélni, egyszerre csak nyersen megkérdezte, 
hogy ha már nem tapaszthatja be Carlo Mohr 
száját, akárhogy szeretné is, nem akadályoz-
hatná-e meg legalább ennek a cikknek a meg-
jelenését? Az apja elmosolyodott: 

— Tudod, imit üzentem Carlo Mohrnak?1 

Hogy el sem olvastam a cikkét. Ha nagyon 
sietnék befogni a száját, Isten tudja, mek-
kora összeget merne kérni. Holnap a hallga-
tása már ötven százalékkal kevesebbet fog 
érni, holnapután pedig hirtelen megint esik 
az értéke. Ezek a mesterségem titkai, kedves 
Oliviero; neked is meg kell tanulnod őket. 



XIII. 

Ha az ember akkor lesz igazán férfivá és 
válik nagykorúvá, mikor kezdi fölfedezni a 
világ gonoszságát, akkor Oliviero huszonkét-
éves korában még gyermek volt. Sokkal be-
csületesebb, őszintébb és jobb volt — bár őt 
is megfertőzték korának hibái és a rossz pél-
dák —, hogysem magából következtetni tu-
dott volna mások romlottságára, amit még 
csak tapasztalásból sem ismert, mert az élete 
eddig túlságosan is könnyű volt; azért ki-
csapongó léhasága mögött szinte épségben 
rejtőzködött hófehér lelke, amely nem ismerte 
a bűnt sem ab intus, sem kívülről és igazán azt 
hitte, hogy a világ az ő faragatlan és tapaszta-
latlan jóságának a képére van alkotva. De nem 
volt olyan örökös álmodozó sem, mint Accolti, 
aki még akkor sem ébred fel, ha száz eszten-
deig él s ha akár az ég is a nyakába szakad; 
apjától örökölte a pozitív intelligencia ado-
mányát; ennélfogva előbb-utóbb ki kellett 
nyitnia a szemeit, nagykorúvá kellett lennie, 
ámbár egyetlen kívánsága volt, hogy gyer-
meteg lélekkel öregedjen meg. 

Boldog elfogulatlanságát, amelyet eddig 
alig-alig ingattak meg a Cavalieri-ügy fejle-
ményei, most először éspedig komolyan meg-
rendítettek apjának nyilatkozatai. Hát az em-
bereket nehezebb megismerni, nehezebb bánni 
velük, nehezebb bebizonyítani az igazságot, 



mint ő gondolta? Hát csakugyan oktalansá-
gok és ostobaságok azok, amiket pár órával 
előbb még tartozó kötelességeknek tekintett: 
kikiáltani az igazságot az egész világnak, 
párbajra hívni Spinellit, felpofozni az Alba 
szennyes cikkének szerzőjét? ő akarta oktatni 
az apját, hogy mit szabad és mit nem szabad 
megtenni a világban? Apjának a tekintélye 
oly nagy volt, oly fenséges, hogy a lázadásnak 
puszta gondolatára is csüggedten megreme-
gett. De aztán, mikor visszaidézte emlékeze-
tébe apjának bizonyos kijelentéseit: hogy az 
árulók hasznosabbak az életben, mint a jók, 
hogy az ügyvéd a jótevője, hogy a bírák nem 
kötelesek igazságosan ítélni, mert rosszul fize-
tik őket, hogy két igazság van: az igazi és a 
bírói, hogy mindegy, vájjon egy tanúvallomás 
igaz-e vagy hamis... Nem, nem tudja elhinni, 
hogy a világnak ez a gyűlöletes bölcsessége 
igaz; szinte úgy érezte, hogy sértik ezek a ki-
jelentések, mérgelődött, hogy nem utasította 
vissza őket határozottabban; valami lappangó 
neheztelés töltötte el apja iránt, amitől fiúi 
tisztelete visszaborzadt ugyan, de haragja tet-
szelgett benne; megtorlásul és tiltakozásul 
szerette volna végrehajtani terveit Nem volt 
gyerek vagy tökfilkó; férfi volt, tudta, mit 
csinál; felpofozza a piszkos cikk íróját, pár-
bajra hívja Spinellit! Egy pillanatra úgy 
érezte, hogy ez már elhatározott dolog, de az-
tán . . . Fellázadjon apja ellen? Apja ellen, 
aki mindig olyan jó volt hozzá? Az ellentétes 
érzéseknek ebben az ide-odahimbálódzásában 
egybefűzte Elena figyelmeztetését (hogy óva-
kodjék Spinellitől), Castelnuovo közléseit 
(hogy a barátai Spinelli bujtogatására rágal-
mazzák), és apja kijelentését (hogy a szalo-



nokban miket suttognak); és most elsőízben 
jutott tudatára, hogy a személye körül a 
rosszindulat lappangó erjedése forr, hasonló 
ahhoz, amelynek Susanna áldozatul esett Fel-
háborodott azon, hogy az emberek ilyen gono-
szak; de egyúttal meg is rémült kissé ettől a 
titkos, névtelen, meghatározhatatlan ellen-
szenvtől, amely fenyegette, és megint Elenára 
gondolt, egyetlen vigasztalására. Legalább 
neki elpanaszolhatja gyötrődését. 

Ezen az éjszakán sokáig küzdött az álmat-
lanság ellen; valami zűrzavaros és őrjítő szo-
morúság nehezedett rá, mert érezte, hogy nem 
teheti azt, amit szeretne, és nem szeretné meg-
tenni azt, amit meg kellene tennie. Másnap, 
kedden, február ötödikén reggel korán kelt, 
hogy a kaszárnyába menjen; de alig ért ki az 
uccára, maró szégyenkezés fogta el; arra gon-
dolt, hogy az Alba megjelent s úgy érezte, 
hogy minden járókelő olvasta már, és meg-
fordul és ránéz és ezt mondja magában: „Ez 
az". Szerette volna megvenni, de nem merte; 
elment nem egy ujságárusbodé előtt, oda-
sandított a kétrét hajtott újságok lépcsőzetesen 
elrendezett halmocskáira, látta itt is, ott is ki-
villanni a rettenetes lapot, de visszahúzódott. 
Egyszerre csak, mikor meglátta, hogy egy úr 
közeledik felé, aki éppen ezt az újságot ol-
vassa, kalapálni kezdett a szíve, meggyorsí-
totta lépteit, mintha ki akarná kerülni a tekin-
tetét. De mikor a kaszárnyában meglátta Spi-
nellit, megfeledkezett apjának minden figyel-
meztetéséről és minden előre megfontolt szán-
dék nélkül hátat fordított és nem köszönt 
neki, mert köszönni igazán nem tudott volna: 
szinte önként adódott ez a középút ama vágy 
között, hogy ne engedelmeskedjék apjának és 



ama lehetetlenség között, hogy szószerint en-
gedelmeskedjék neki. Spinelli megértette s ő 
is úgy tett, mintha nem ismerné. így tehát a 
két jóbarát egyetlen szempillantással némán 
hadat üzent egymásnak; egyébként Olivieró-
nak egész életében ez volt az első hadüzenete. 
Hirtelenében valami zavaros örömet és valami 
új, férfias büszkeséget érzett; a gyűlöletben fér-
finak és erősnek érezte magát; szeretett volna 
megsérteni mindenkit, aki őt megsértette; és 
miközben először élvezte a gyűlölet édes ízét, 
egész délelőtt megfeledkezett előző napi hiába-
való szomorúságairól és, mindenféle gyötrődé-
seiről. Sőt mikor előre elgondolta találkozását 
Elenával, eszébe jutottak Spinelli reményei és 
ábrándjai s úgy élvezte ezt a gondolatot, mint 
valami részleges bosszút; és hogy az ellensé-
gét megalázza; kissé kíméletlen volt Elenához 
is. „A hülye! Csak koptassa a Vatikán lépcsőit, 
én közben élvezem az asszonyt. Te bizony 
csak azt kapod meg, amit én meghagyok, és 
majd csak akkor, ha egyszer kedvem lesz oda-
ajándékozni neked!" De otthon furcsa meg-
lepetés várta: Elena levele, amely így hang-
zott: 

„özvegy vagyok. Tegnap délelőtt a férjem 
leesett a lóról és nyomban szörnyethalt. Azt 
sem tudom, hol a fejem. Egy óra múlva indu-
lok Milanóba és remélem, minél hamarább 
visszajövök. Mihelyt csak jöhetek. Gondolok 
rád." 

# 

— Hajlandó egy nagy szolgálatot tenni 
Öexcellenciájának és megmutatni a rendőr-
ségnek, hogy mit tud egy csendőr? Pompás 
alkalom van itt rá — mondta kedden reggel a 
Commendatore don Michelének. 



Don Michele alacsony, zömök, keménykötésű 
ember; a homloka keskeny, szürke szemei 
mintha üresek s egyúttal dagadtak volnának, 
az arca pufók és hatalmas állkapcsán tekinté-
lyes toka reng; don Michelét bátorságáról, ra-
vaszságáról, ügyességéről meglehetősen jól is-
merik a csendőrségben; a Hatalom szívesen 
ruház rá nehéz megbízatásokat, amelyekhez 
mozgékony és biztos emberre van szüksége. 
Michele volt a neve, de a hajtásai don Miche-
lének hívták, hoĝ y könnyítsenek az irigysé-
gükön és csipkedjék a büszkeségét, amelyet 
nagyon megduzzasztott a tekintély. Mint min-
den más ember, don Michele is szeretett és 
gyűlölt; de az; egész világon senkit sem szere-
tett úgy, mint a Belügyminiszter úr őexcellen-
ciáját, akinek az őí szemében három felülmúl-
hatatlan érdeme volt: hogy szicíliai mint jó-
maga, hogy a tekintetével megreszketteti 
Európát, s hogy megingathatatlanul bízik a 
maga rátermettségében; de semmit sem gyű-
lölt úgy az egész világon, mint a Rendőrséget 
és a Titkos Rendőrséget; azzal vádolta őket, 
hogy mindig elpuskáznak minden jó munkát, 
amit az érdemes hadsereg végez, vagy rosszul 
végzik azt, amit ez tökéletesen végzett volna. 
A tűzbe ment volna, hogy szolgálhassa Őex-
cellenciáját, vagy hogy borsot törjön a Rend-
őrség orra alá; hát még ha egyszerre szolgál-
hatta Őexcellenciáját és egyúttal a Rendőrség 
orra alá is borsot törhetett! A Commendatore, 
aki ismerte ezt a gyöngéjét, elmesélte neki a 
történteket, odaadta olvasni a Rendőrség fel-
jelentését, biztosította, hogy Őexcellenciája ár-
tatlannak tartja Olivierót és Mariettát, és 
donna Emilia Cavalieri mesterkedését gya-
nítja a dologban, és hogy azt mondta neki: 



„Attól tartok, hogy a Rendőrség már megint 
bakot lőtt. ő az egyetlen ember, aki ezt a bo-
nyodalmat ki tudja bogozni." Ő, már mint don 
Michele. Az őrmester elolvasta az iratokat; 
zsebrevágta az ezer lírát, amit Alamanni sze-
nátor otthagyott a költségekre; kérte a Com-
mendatorét, mondja meg Őexcellenciájának, 
hogy teljes buzgalommal lát a munkához; és 
mikor kiment, már meg volt győződve, hogy 
Marietta ártatlan s hogy a bűnös, akit ki kell 
nyomoznia, nem más, mint donna Emilia. Az 
ő mestersége szerint az Igazság mindig egy 
személyt jelentett, akit üldözőbe kellett venni; 
és minthogy Őexcellenciája megmutatta neki 
a vádat a Rendőrség egyik pártfogoltjának 
képében, kételkedhetett-e az Igazságban? 

* 

Pietrucci, miután meghányta-vetette magá-
ban a dolgot és sokáig törte a fejét, hogyan 
egyeztesse össze érdekét és érzését ebben a 
kellemetlen rendjel-ügyben, végre megtalálta 
a kibúvót, mint rendesen. Arra egyáltalán 
nem is gondolt, hogy megkérje nagybátyját, 
hogy fúvassa meg a harsonákat Szent Vladi-
mir tiszteletére. De nem merte megmondani 
a mesterének, hogy nem hajlandó szolgála-
tára állni, tehát hétfőn délután azonnal igen-
igen hideg levelet írt a nagybátyjának: el-
mondta benne, hogy a szenátor kitüntetést 
kapott, elküldte a föl jegyzést a Szent Vladi-
mir-rendre vonatkozólag és megkérte nagy-
bátyját, hogy közölje a hírt és a kis cikket a 
holnapi lapban. Mikor aztán a szenátor öt 
órakor ' visszatért a laboratóriumba, azt 
mondta neki, hogy beszélt a nagybátyjával, 
de az igen fagyos hangulatban volt, két óra 



hosszat kellett vitatkoznia vele, hogy meg-
győzze s végül roppant fáradság árán sike-
rült kicsikarni belőle azt az ígéretet, hogy 
majd gondolkodik a dolgon. A szenátort kissé 
kellemetlenül érintette ez a válasz, kissé ide-
gesen hangsúlyozta, hogy tudnia kell, vájjon 
a hír megjelenik-e a holnapi lapban; de az-
tán lecsillapodott és sok fecsegés után meg-
kérte az asszisztenst, hogy mégegyszer szól-
jon a nagybátyjának. 

— Nem magamért kérem. Olaszországért 
kérem. Mit szólnának hozzá Oroszországban, 
ha megtudnák, hogy Rómában ilyen kevésbe 
veszik a cárt? Oroszországgal nem lehet ám 
tréfálni, barátocskám! 

Pietrucci megígérte, hogy estére elmegy a 
nagybátyjához és mégegyszer beszél vele; 
azonban lefeküdt aludni. Másnap reggel pe-
dig levélben értesítette a mesterét, hogy rosz-
szul érzi magát és csak délután megy be a 
laboratóriumba, és hogy majdnem bizonyosra 
vehető, hogy a cikk és a hír aznap meg fog 
jelenni. De részletesebben nem beszélt erről. 
Abban reménykedett, hogy ezzel a fortéllyal 
békessége lesz addig, míg az újság megjele-
nik; és ha megjelent az újság és a nagybácsi 
nem adta ki a közleményt, akkor azt mond-
hatja, hogy nem lehet segíteni a dolgon, ha 
pedig közölte a hírt, akkor magának kell tu-
lajdonítania majd az érdemet. De mind a 
ketten, a mester is, a tanítvány is, szorongva 
várták az újság megjelenését; és mikor a 
lapot kinyitották, mind a ketten kimondha-
tatlan csodálkozással hallották fülükbe har-
sogni a második oldal élén a nagybetűs címet: 
„Guicciarelli szenátor kijelenti lapunknak, 
hogy Alberto Cavalierit megmérgezték 



alatta pedig a dudorászó alcímet: „A kiváló 
tudós legmagasabb orosz kitüntetése". Két 
hosszú hasábon keresztül folyt a szó, hogy 
Őfelsége, a minden oroszok cárja, kegyeske-
dett megtisztelni Olaszországot és a tudo-
mányt, mikor motu proprio a Szent Vladimir-
rend második osztályát adományozta Guiecia-
relli szenátornak: megmagyarázta az újság, 
hogy Szent Vladimir milyen nagy szent a ki-
tüntetések rangsorában; hogy a Mezzogiorno 
siet gratulálni a hírneves toxikológusnak, az 
egész nemzet nevében, amely hálás iránta 
azért a nagy megtiszteltetésért, amelyet 
„egyik legnagyobb és legtisztább" fiának sze-
mélyében szerzett neki; felhasználta ezt az 
alkalmat, hogy néhány felvilágosítást kérjen 
tőle a Cavalicri-ügyben adott híres szakértői 
véleményére vonatkozólag, s egyúttal azok-
ról a vitákról, amelyeket támasztott. Az új-
ság örömmel jelentette, hogy Guicciarelli ,,az 
igazi nagy embereket jellemző" udvariasság-
gal állott rendelkezésére és megmagyarázta, 
ho^y.. . itt aztán Guicciarelli és Pietrucci 
szóról szóra, nyonítatásban olvashatták azt 
az interjút, amelyet Barge gróf pár nappal 
előbb a papírkosárba dobott s amelyet most 
ragyogónak, meggyőzőnek, döntőnek minősí-
tett s amely azt igyekezett bizonyítani, hogy 
Guicciarelli a pikrotoxint pikrotinná válto-
zott alakjában fedezte fel-

Mikor a szerencsétlen Pietrucci ezt a cik-
ket elolvasta, úgy érezte, hogy a feje bábjá-
tól a lábaujja hegyéig a rémület irtózatos re-
megése rázza végig. Guicciarelli szenátor te-
hát az ő tudtán kívül megismerkedett Barge 
gróffal és rávette, hogy közölje s még hozzá 
ilyen magasztalásokkal fölcifrázva, azt az 



interjút, amelyet pár nappal ezelőtt vissza-
utasított; tehát tévútra vezette őt, mikor úgy 
tett, mintha a közbenjárását kérné a nagy-
bátyjánál, bizonyára csak; azért, hogy pró-
bára tegye a buzgalmát; most már tudja, 
hogy nem tett semmit, hogy csupán szélhá 
moskodott. Úgy hitte, hogy le van leplezve, 
vége van, elvesztette a fejét, arra gondolt, 
hogy délután is betegnek tetteti magát és só-
várogva kívánt! valami gondviselésszerű ha-
talmas lázat, hogy egyre-másra borzongást 
érzett, ami olyan kellemes volt neki, mint va-
lami barátságos simogatás; félt azonban, 
hogy még inkább elrontja a dolgát, eszébe 
jutott, hogy bizonyos kísérletek miatt okvet-
lenül be kel! mennie a laboratóriumba; meg-
rémült arra a gondolatra, hogy mi történik 
vele, ha a szenátor leleplezi a hazudozását és 
hogy a nagybátyjánál való befolyása is csak 
ámítás, ha meggyanúsítja, ho^y csak tettette 
a betegséget és ha nyilvánvaló kötelességmu-
lasztáson kapja? És ímmel-ámmal tologatta 
az időt, a végső határig, ameddig csak a kí- * 
sérletét halasztgathatta és végre kénytelen-
kelletlen elvánszorgott a laboratóriumba, 
mint valami elítélt a vesztőhelyre, mert még 
a rá várakozó veszedelemnél is jobban iz-
gatta, hogy mi lenne, ha nem menne el; de 
igazán nem tudta, mit fog csinálni és mit fog 
mondani. Fölment a lépcsőn, sebtiben besur-
rant az előcsarnokba, abban a reményben, 
hogy senki sem látta meg és bezárkózhatik a 
szobájába; de hiába, mert egy ajtónálló meg-
állította az előcsarnokban. 

— Doktor úr, a szenátor úr beszélni akar 
önnel. Tessék rögtön bemenni hozzá. 

Pietrucci úgy érezte magát, mint az elítélt, 



akinek a cellájába belép a hóhér. Odament a 
szenátor ajtajához, kopogtatott rajta, de 
szinte nem is tudta, hogy mit csinál; úgy 
érezte, hogy a lába fölmondja a szolgálatot s 
nem fog tudni belépni, a hangja is elakad, 
nem fog tudni felelni; egyetlen gondolat, 
egyetlen mentség, egyetlen védekező szó nem 
jutott az eszébe. De Giucciarelli, aki az író-
asztalánál ült, amint megpillantotta, fölkapta 
a Mezzogiornót, meglobogtatta és dühös te-
kintettel elordította magát: 

— Miféle árulás ez? Ki hatalmazta fel, 
hogy így meghamisítsa a gondolataimat és a 
szándékaimat? Mindenkitől vártam volna ezt 
az orvtámadást, ezt a becstelen hitványságot, 
csak éppen öntől nem.. . 

— De én nem tudtam semmiről. A nagy-
bátyám volt . . . — dadogta Pietrucci, aki két 
lépésnyire megállt az íróasztaltól; elcsodál-
kozott, mikor meghallotta, hogy másféle áru-
lással vádolják, nem azzal, amelyben a maga 
beismerése szerint is bűnös volt; megrémült 
a magázástól, ami a dühöngésnek ebben az 
orkánjában úgy fenyegette a magasból, mint 
a könyörtelen Bosszú ujja. 

— Maga nem tudott semmiről? Azt hiszi, 
hülye vagyok? — vágott szavába a mester 
szinte üvöltve. — Maga órákhosszat beszél a 
nagybátyjával erről a közleményről és nem 
tud semmiről? Maga hazug, maga hálátlan, 
maga áruló; még rosszabb: maga szo-
cialista, aki nem tisztel semmit, mindent fel 
akar forgatni, gyűlöl engem, mert a Király-
ság szenátora vagyok; gyűlöli a Cárt, mert 
megmutatja Európának, hogy komoly álla-
moknak hogy kell elbánniok ezzel a gyaláza-
tos fajzattal... Igen: gyalázatos fajzat! Ezt 



a szemébe mondom magának, nem félek. 
Maga összebeszélt a nagybátyjával meg az 
ellenségeimmel, hogy szamárságokat adjanak 
a számba, hogy elhitessék a közönséggel, 
hogy a Cár egy hülyét, egy gyöngeelméjűt, 
egy szamarat tüntetett ki. Csakhogy téved, 
ha azt hiszi, hogy tönkretesz. Ha a; nagy-
bátyja holnap nem cáfolja meg ezt az inter-
jút, majd megcáfolom én. 

— Megcáfolni? Az interjút? — kérdezte 
dadogva és bambán Pietrucci. 

— Igenis! Ha a nagybátyja nem jelenti ki, 
hogy visszaélt a nevemmel, akkor közölni 
fogok egy levelet az egész európai sajtóban, 
amelyben kijelentem, hogy ez az interjú ko-
holmány. Mondhatja talán a nagybátyja, 
hogy én adtam át neki? Van magának va-
lami írás a kezében, amely fölhatalmazza, 
hogy a nevemben beszélhessen? Én minden 
veszedelem ellen fel vagyok vértezve! Nem 
érdekel, hogy maga mit mondott a nagybáty-
jának; azaz hogy annyiban érdekel, ameny-
nyiben kénytelen vagyok elbocsátani magát. 
Nem melengethetek kígyót a keblemen. 
Nincs egyéb mondanivalóm: mehet! Csak 
menjen, menjen — tette hozzá bömbölve, 
hogy Pietrucci csak állt előtte, nem is moc-
cant, ő pedig azt hitte, hogy felelni akar va-
lamit. 

A vén alkimista magánkívül tombolt mér-
gében, mikor látta, hogy újra felbukkan 
előtte — igaz, hogy határtalan magasztalá-
sok kíséretében —, hogy újra felkínálkozik 
neki ez a már cseppet sem kívánatos két el-
bocsátott cselédje: a pikrotoxin és a pikrotin. 
Minthogy most már maga is elismerte, hogy 
tévedett és sem maga nem akart többé gon-



dőlni a Cavalieri-ügyre, sem azt nem akarta, 
hogy más emlékeztesse rá, azonnal az a gya-
núja támadt, hogy ez valami pokoli mester-
kedés, hogy felfrissítsék a közönségben a té-
vedése emlékét, amelyet Szent Vladimir, ez 
a csodálatos spongya, már-már letörölt: va-
lami mesterkedés, amelyben nemcsak Barge 
grófnak, hanem Pietruccinak is része volt! 
Pietrucci tudta, hogy közölni akarják ezt a 
cikket és nem figyelmeztette őt, hitegette a 
mézes-mázos szavaival, a gyalázatos, az áruló, 
a képmutató, a szocialista! Csakhogy téve-
dett; minthogy ő nem adott felhatalmazást a 
közlésre, joga van megcáfolnia; és meg is 
fogja cáfolni, azonnal, feltűnően, döntő mó-
don! Szóval, mint ahogy Pietrucci föltéte-
lezte, hogy mestere összeszűrte a levet a 
nagybátyjával, éppen úgy a mester arra gon-
dolt, hogy Pietrucci és a nagybátyja szövet-
kezett ellene; csak mindegyik más célt sej-
tett a szövetkezés mögött; holott a dolog úgy 
állt, hogy Barge gróf mind a kettőt becsapta. 

— Ez a szenátor valóságos primadonna! — 
mondta hirtelen, hétfőn délután hat órakor, 
összegyűrve Pietrucci levelét, meg a Szent 
Vladimirra vonatkozó jegyzetet. De valami-
vel éjfél előtt, miközben a kefelevonatokat 
javítgatta, egyszerre mintha valami hirtelen 
ötlet villant volna benne, kikereste a papír-
kosárból a jegyzetet, kisímogatta, mégegy-
szer figyelmesen elolvasta és beletette az 
egyik fiókba, aztán tovább javította a levona-
tokat; kisvártatva megint abbahagyta, elő-
kereste egy másik fiókból a pikrotoxinra és 
pikrotinra vonatkozó interjút, amelyet egy 
héttel ezelőtt félredobott; elolvasta ezt is na-
gyon figyelmesen és hosszas elmélkedésbe 



mélyedt, éppen úgy mint Oliviero, aki ebben 
a pillanatban álmatlanul hánykolódott az 
ágyában. Két órával ezelőtt Alamanni szená-
tor látogatásával tisztelte meg szerény szer-
kesztőségi szobájában, ebben a szokatlan órá-
ban és furcsa előadást tartott neki, amelyre 
hirtelenében csak annyit felelt, hogy majd 
gondolkodik rajta, de nem hiszi, hogy tehetne 
valamit. Azt kérdezte tőle, vájjon elvégre is 
nem az-e az érdeke mindenkinek, még a vé-
delemnek is, hogy Suasanna Oavalierit az 
Esküdtszék, ne pedig a Vádtanács mentse fel, 
és hogy vájjon nem tehetne-e ő valamit, ami-
vel meggyőzné a közönséget is, a bírákat is, 
hogy ez az igazi módja a csomó megoldásá-
nak? Barge gróf, ámbár nem hitte, hogy ez-
úttal szolgálatjára lehet kitűnő barátjának, 
mégis gondolkodott a dolgon, amint meg-
ígérte; és ezen gondolkozott akkor is, már 
harmadszor vagy negyedszer, Guicciarelli 
cikkével a szeme előtt és eszébe jutott, hogy 
ezt az áldatlan Cav alieri-ügy et a Mezzogiorno 
mindeddig ölhetett kezekkel szemlélte Accolti 
kedvéért, aki azzal hálálta meg ezt, hogy meg-
vádolta őt, hogy a közönségnek a»lakája! És 
végül arra a következtetésre jutott, hogy egy 
ember, aki megkapja őfelségétől, a minden 
oroszok Cárjától a Szent Vladimir-rendet, s 
még hozzá mindjárt a második osztályát, nem 
lehet hülye; az ilyen embernek mégis csak 
tudnia kell, hogy mit beszél és mit cselek-
szik; határozott: ki fogja adni mind a kettőt, 
az interjút is, a kitüntetésről szóló hírt is, 
amelyek egymást erősítik, sutba dobja a sem-
legességet, amelyet eddig megőrzött a Cava-
lieri-ügyben s elharsogja most, mikor már 
senki sem várja s mikor mindenki cserben-



hagyta Guicciarellit: „Valamennyien téved-
tetek; csak Guicciarelli szenátornak van 
igaza; Alberto Cavalierit megmérgezték!" 
Micsoda bomba lesz! micsoda bosszú! Te-
hetne-e ennél jobbat és többet Alamanni ked-
véért? Nem is szólván arról, hogy mellesleg 
jól megérdemelt leckét ad a hálátlan ember-
nek. A Történelem nem tudná megmondani, 
miért akarta ily buzgón kielégíteni a szenátor 
kívánságát, amit ó' is kissé furcsának tartott, 
hiszen tudta, hogy az Alamanni-ház volt a 
tűzfészke az úgynevezett „susannizmusnak" 
és mindig Susanna Cavalieri érdekében mun-
kálkodott. Ez is titok. 

És a bomba fölrobbant; Guicciarelli tehát 
elkergette áruló szolgáját, mert azt hitte, hogy 
az töltötte meg; és leült, hogy lefordítsa egy 
tudós német kollégájának az értekezését, de 
ette a méreg, ordítani, verekedni, törni-zúzni 
szeretett volna. És ekkor egyszerre csak be-
toppant donna Emilia, olyan ujjongó és túl-
áradó örömmel, mintha a cár legalább is őt 
tüntette volna ki. Donna Emilia szerette kép-
zeletében megnagyítani mindazokat a szemé-
lyeket és tárgyakat, amiket bámult; azt hitte, 
hogy mindenki üldözi, leselkedik rá, elárulja, 
tehát jólesett neki a tudat, hogy titkos és félel-
metes hatalmak segítik; mindig az volt a 
kívánsága, hogy az interjú megjelenjék, tehát 
most azonnal szentül meg volt győződve, 
hogy az interjú közzététele az öreg szenátor 
napoleoni sakkhúzása volt. Igen, az ellenségei 
megpróbálták meghazudtolni a szakértői vé-
leményét és befogni a száját; de a szenátor 
nem ijedt meg, csak várt, meg se moccant, 
egy darabig nem adott életjelt magáról, aztán 
a kellő pillanatban sakk-mattot adott minden-



kinek, Szent Vladimir segítségével, kénysze-
rítette a szerkesztőt válaszának a kiadására 
és megmentette a pert, minthogy ezek után a 
Mezzogiorno lesz a hangadó és mindenki meg 
lesz győződve Susanna elvetemültségéről ! 
Nagy sebbel-lobbal jött, a tébolyult öröm át-
szellemültségében és áradozva hálálkodott, 
ujjongott, kérdésekkel ostromolta bálványát, 
amelyekre szokása szerint ő maga felelt meg. 
Mesteri módon megadta ezeknek a bitangok-
nak, úgy-e? Beszélt a Cárral Szentpéter-
várott? És mi a véleménye felőle! Guiccia-
relli szenátor és a fiatal uralkodó bizonyosan 
megértették egymást, hiszen meg kell érteniök 
egymást, hiszen mind a ketten olyan „moder-
nek!" De ez a kitüntetés igazán a legjobbkor 
jött! A zsebében volt már akkor, mikor ő az 
ügyvéddel meglátogatta? Persze, persze, már 
akkor megvolt, csak nem szólt, nem árult el 
senkinek semmit, mert nem volt még itt a 
kellő pillanat. Nagyszerű, igazán nagyszerű! 
A szenátor eleinte félig bosszankodott, félig 
idegeskedett és amennyire tudott, védekezett 
a magasztalások eme fergetege ellen; hiszen 
ő nem tett semmit, egyáltalán nem is avat-
kozott bele.. . De donna Emilia nem értette 
a szót és az eddiginél is nagyobb elragadta-
tással bizonygatta, hogy a szenátor nagy csa-
tát nyert. Mivel Guicciarelli nem volt olyan 
ember, hogy erélyesen küzdött volna mások-
nak a rá vonatkozó jó véleménye ellen, kissé 
megenyhült és most már barátságosabban vé-
dekezett. 

— De asszonyom, ön csak úgy gondolja! 
ön túloz! ön túlságosan jó hozzám! Hiszen 
én igazán senki vagyok! 

És végre is beadta volna a derekát az 
Ferrero: A két igazság 29 



ellentmondást nem tűrő magasztalásoknak, ha 
donna Emilia egyszerre csak föl nem kel és 
búcsút nem vesz, éppen olyan viharosan, 
mint ahogy jött. 

— Megyek, megyek. Megyek az ügyvédem-
hez, nehogy szokása szerint megint mindent 
összezavarjon. Tudja? ő se akarta, hogy az 
interjú megjelenjen! Csak nem merte föl-
tételezni, hogy esetleg több kárunk, mint 
hasznunk lesz belőle? Hiszen tudjuk jól, mi-
lyenek az ügyvédek! 

Donna Emilia mindig közölte a szenátorral, 
ha kissé szelídített alakban is, az ügyvéd go-
noszkodó kiszólásait, részben barátságból, 
részben számításból, részben azért, hogy 
könnyítsen a lelkén. 

„Milyen ostoba!" — gondolta magában 
Guicciarelli, mikor végre egyedül maradt. 
Bemártotta a tollát és tovább folytatta az 
írást, de most már nyugodtabban; mert ezek 
a magasztalások, ha nem is vette őket túlsá-
gosan komolyan, puhító balzsam módjára 
áradtak el dühtől égetett lelkén. Egyszerre 
csak halkan, félénken, szinte suttogva meg-
csengett az asztalán a roppant világ kíváncsi 
és fecsegő őrszeme és figyelmeztette, hogy a 
roppant világ valakinek a személyében be-
szélni óhajt vele. 

— Köszönöm, köszönöm — felelte a sze-
nátor szárazon és komoran, miután meghall-
gatta a világnak egy rézdróton hozzávezetett 
hangját, aztán visszatette a kaucsuk-hallgatót 
a tartóvillákra. Egy régi tanítványa, akinek 
szüksége volt a szavazatára bizonyos állás 
elnyeréséhez, gratulált a kitüntetéshez és az 
interjúhoz. De a gonosz készülék, amely ezen 
a napon elemében volt, nem ijedt meg az öreg-



nek komor szemöldökétől; makacsul, mint 
valami szúnyog, egy órán belül kétszer is 
megcsendült a bölcs férfiú görnyedő feje 
felett és szólította, hogy hallgassa meg a szok-
ványos gratulációkat. „Meg fogom szüntetni 
az összeköttetést" — gondolta magában Guic-
ciarelli ingerülten, miután a harmadik föl-
szólításra is felelt, már szelídebben, mint a 
másodikra, amelyre viszont ugyancsak szelí-
debben felelt, mint az elsőre. És bár el akarta 
némítani az őrszemet, mégsem tette meg és 
akkor az őrszem vérszemet kapott, pajkos-
kodni kezdett, és többé nem hagyta békén; 
percenkint újra hívta, mindig csak a kitün-
tetés miatt, hogy újabb és újabb gratulációkat 
hallgasson meg és sikerrel, mert Guicciarelli 
nemcsak hogy nem tiltakozott már, hanem 
szinte hívásról-hívásra jobban megenyhült s 
mindegyikre nagyobb udvariassággal és há-
lálkodással válaszolt; végül, az utolsó hívásra 
felpattant helyéről és kétszer-háromszor mély 
tisztelettel meghajolt a készülék üresen föl-
meredő villái előtt és egészen meghatottan 
mondta: 

— Köszönöm, kegyelmes uram, köszönöm... 
Végtelenül kedves... Igazán zavarba e j t . . . 
Azért a csekélységért, amit tettem... 

A Miniszterelnök őexcellenciája gratulált 
neki a Szent Vladimir-rendhez és közölte 
vele, hogy másnap reggel jelenteni fogja 
őfelségének, mily nagy megtiszteltetés érte 
az ő személyében Olaszországot. 

Ezúttal, mikor visszatette a hallgatót a 
tartóvillákra, amelyek előtt az imént oly tisz-
telettel hajlongott, Guicciarelli leült, de nem 
vette kezébe a tollat, hanem jobbkönyökét 
az asztalra támasztotta, állát az öklére fek-



tette és elgondolkozott. A gratulálok mind a 
Mezzogiornóból értesültek a hírről; tehát nem 
ártott neki, hogy a hír együtt jelent meg ama 
két hasonló és mégis különböző anyagról 
szóló fejtegetéseivel; sőt ketten-hárman az 
interjúhoz is gratuláltak: „Napnál világo-
sabb", „Meggyőző", „Erre aztán nem lehet 
megfelelni", „Helyes mederbe terelte az 
egész kérdést". Vannak hát emberek, akiket 
még ezekkel az érvekkel is meg lehet győzni! 

De míg a szenátor haragja kedden estefelé 
kezdett csillapodni, az ügyvéd magánkívül 
volt dühében. Mikor donna Emilia nagy vidá-
man betoppant hozzá, kijelentette neki, hogy 
a Giucciarelli je most mindent elrontott ezzel 
a bűvészmutatvánnyal, amit a két anyaggal 
bemutatott. Jó félórát veszekedtek; és egyik 
sem engedett a véleményéből. „Kötözni való 
bolond" — gondolta magában az ügyvéd. 
„Vagy nem érti az egészet, vagy áruló" — 
állapította meg donn^ Emilia. De az ügy-
védben ezúttal forrt az epe, mert tegnap óta 
szüntelenül azok a titokzatos szavak jártak 
a fejében, amelyeket a kocsiban Alamanni 
szenátor a fülébe suttogott; szüntelenül ezt 
hajtogatta magában: „Százezer, százezer", 
olyan tűzzel, mint a szerelmes, aki szívében 
százszor is elmondja kedvese nevét, azon a 
napon, amelyen kimondta előtte az igent; és 
akármerre fordult, mindenütt öt vidám zé-
rust látott, ameljek feszes tartásban elvo-
nultak előtte s romai katonák módjára ezzel 
a kiáltással üdvözölték: „Ave Caesar..." 
Mikor arra gondolt, hogy megkaphatja ezt a 
roppant összeget, valami furcsa láz és révü-
let szállotta meg; és tegnap este óta meg ép-
pen arról ábrándozott, hogy Alamanni segít-



ségével kieszközli, hogy Susannát az Esküdt-
szék elé utasítják, megkapja a kétszázezer 
lírát, amit megérdemelt árnak tartott Su-
sana fejéért, és megkapja Alamannitól a 
százezer lírát, amit Oliviero megmentéséért 
ígért s mindezt árulás nélkül, mert az ilyesmi 
nem kenyere, mert ő most is úgy teljesíti a 
kötelességét, mint mindig, hiszen az volt a 
megbizatása, hogy vád alá helyeztesse Susan-
nát, semmi egyéb. Micsoda fogás lesz ez! 
Már látta lágyan hullámzani Anzio vizein a 
villa előtt horgonyzó yachtot, amire oly ré-
gen fájt a foga. És ekkor egyszerre ez a 
villám porba sújtotta minden reményét. 
Mindjárt kitalálta, hogy ebben benne van 
Alamanni keze, hiszen Barge gróf, akit ő 
hiába; kért Giucciarelli Írásának a közlésére, 
bizonyára csak ezért közölte, mert olyas-
valaki kérte meg rá, akinek súlyosabb a 
szava, mint az övé. De milyen céllal közölte? 
Alamanni talán tévesen azt hitte, hogy ezzel 
a kezére jár? Vagy elárulta? És miközben 
mézes-mázos szavakkal hitegette, titokban 
maga is azon mesterkedett, hogy Susannát 
kimentse a Vádtanács karmai közül? Világos 
volt, hogy Alamanni nem értette meg, vagy 
nem akarta megfogadni az ő tanácsát, hogy 
a harmadik bírót kell megnyerni. „Nincs más 
hátra, mint lecsapnom a bíbornokkal" — gon-
dolta magában. — „Ha ez is csütörtököt 
mond.. 

Oliviero azonnal fölismerte a nagy hűhó-
val közölt interjúban azokat az álokoskodá-
sokat, amelyeket Barge gróf néhány nappal 
előbb még annyira lefitymált és meglepődött 
a pálfordulásán; délután meglátogatta Accol-
tit a hivatalában, hogy megkérdezze, mivel 



magyarázza ezt. Accolti nem csodálkozott, 
nem is indult fel1 az interjú megjelenésén; 
vállat vont és derűs nyugalommal felelte: 

— Barge gróf nekem fricskát akart adni. 
De csak annyit sikerült bebizonyítania, hogy 
olyan, mint a bolognai mortadella: félig 
disznó, félig szamár. Alapjában véve mit is 
mond Szent Vladimir kitűnő lovagja? Azt, 
hogy megtalálta a pikrotint. Akkor tehát nem 
talált semmiféle mérget. Nincs Isten, aki meg 
tudná cáfolni a józan észnek ezt az okoskodá-
sát. Ghiringucci magánkívül lesz örömében. 
Emlékszel rá, milyen rosszkedvű volt, hogy ez 
a gyönyörű írásmű a papírkosárba jutott? 
Majd meglátjuk most, vájjon kifogják-e Su-
sanna kocsijából a lovakat, mikor kijön a bör-
tönből. Én nagyon örülnék neki! 

Oliviero megnyugodtan távozott a barátjá-
tól. De sajnos, egyéb gondolatok nyugtalaní-
tották. Amint Elena levelét elolvasta, hirtele 
nében megdühödött a halottra; „ráért volna 
huszonnégy órával később kitörni a nyakát", 
gondolta magában. Aztán elszégyellte magát 
durvaságáért és azzal próbálta vigasztalni ma-
gát, hogy újra elolvasta a levél gyöngéd ki-
fejezéseit; de egyszerre csak szégyene és csa-
lódása kellős közepében felbukkant előtte ko-
moran és sötéten egy gondolat, amely egy 
évvel előbb még mosolyogva támadt volna fel 
benne. Elena özvegy volt, tehát újra férjhez 
mehetett. Eszébe jutottak a célzások régi szán-
dékaira, amikkel Elena csipkedte; eszébe ju-
tottak a múltkori találkozáson tett gonosz-
kodó nyilatkozatai; újra látta abban a pilla-
natban, mikor a hálószoba küszöbén tréfásan 
megfenyegette az ujjával és ezt mondta: „De 
hiszen ön sem mondta nekem, kedves uram, 



hogy feleségül vesz"; és most tisztábban látott 
homályos nyugtalanságaiban, amelyek lépten-
nyomon szorongatták a lelkét. Megértette, 
hogy ámította önmagát is, Elenát is azokkal 
az ígéretekkel, amiket a szerelem első révüle-
teiben tett; úgy érezte, hogy aláírt egy váltót, 
a kifizetését azonban megtagadta az esedé-
kesség napján; és felsőbbrendű, bár kissé túl-
ságosan aggodalmaskodó ember létére igye-
kezett a lelkiismeretét úgy megnyugtatni, 
hogy a kielégített szerelem szofizmáihoz fo-
lyamodott segítségért. Elena öt évvel idősebb 
volt nála; hát szabad neki huszonkétéves ko-
rában a házasság kényszermunkájára ítélnie 
magát? A Szerelem nem hazugságokkal és 
illúziókkal táplálkozik-e? Megismerkedtek, vi-
szonyuk volt, szakítanak: hát nem ez az örök 
története minden szerelemnek? Hivatkozott 
bizonyos akkoriban divatos regényekre, ame-
lyekben a szerelmi csalást és hazugságot a fel-
sőbbrendű embernek különben nein nehéz és 
nem valami ritka erényei gyanánt magasztal-
ták. De akármilyen zavarban volt is, mégis 
csak Elena volt a bizalmasa, akinek igazán 
szíve szerint kipanaszkodhatta magát; ezen a 
napon hosszú levelet írt neki, amelyben el-
mondta, mi minden történt vele: összeveszése 
Castelnuovóval, beszélgetése apjával, az 
Alba cikke; szabad folyást engedett haragjá-
nak; kérte, hogy írja meg levélben azt, amit a 
találkozáson szóval el akart mondani Spinelli 
felől. És ezekben a kétségeiben és kínjaiban 
gyötrődött egészen estig, amikor nagy vacsora 
volt náluk, s benne kissé háttérbe szorították 
az előző napi kellemetlen gondolatokat más-
féle ugyancsak kellemetlen gondolatok. De 
vacsora előtt mégis örömmel hallotta apjától, 



hogy azi Alba, amelytől annyira rettegett, nem 
adta ki a cikket. 

— Egy órával ezelőtt azt üzenték nekem — 
mesélte az apja nevetve —, hogy holnap fog-
ják kiadni a cikket; ma géphiba miatt nem 
jelenhetett meg. Én a fülem botját sem moz-
gattam. Ismerlek, szép maszk! A géphiba hol-
nap még nem lesz kijavítva, és holnap lehet 
majd komoly megbeszélésekbe fogni. Tanuld 
meg, Oliviero, annak a művészetnek a titkait, 
hogy hogyan kell gazdag embernek lenni. Aki 
gazdag akar lenni, annak értenie kell a mód-
ját, hogy ha szükséges és ha haszna van belőle, 
akár milliókat is kiadjon; de egyetlen fillért 
se adjon ki, ha megtakaríthatja. _ 

Elmondta még neki, hogy beszélt Castel-
nuovóval, aki megtetszett neki, és hogy ebben 
a tekintetben Oliviero nyugodtan alhatik : Cas-
telnuovo egyáltalán nem vette rossznéven az 
ő dühös kitöréseit. A vacsora alatt részletesen 
beszélgettek azokról a jó hírekről, amelyeket 
Baratieri tábornok küld egy ideje Afrikából, 
a királyi seregek legutóbbi győzelmeiről 
Coatit és Senafé mellett; Tigré végleges meg-
hódításáról; és valamennyien magasztalták a 
miniszterelnök élesszemű bátorságát; vitat-
kozhatnak felőle, bírálhatják, szidhatják, de 
megvan benne az az adomány, ami hiányzik 
korunk valamennyi elkorcsosult államférfiá-
ból, hogy mindenben meglátja a nagy szem-
pontokat. Csak egyetlen ünneprontó akadt, 
aki nyilván nyugtalankodott a jövő miatt; azt 
mondta, hogy Afrika megbízhatatlan föld és 
kijelentette, hogy néha jobb, ha egy államférfi 
nem nagyralátó, hanem beéri kis dolgokkal; 
sőt, hogy a miniszterelnök túlságosan nagy-
szabású férfiú ahhoz az országhoz, amelyet 



kormányoznia kell. De mikor ez a kislelkű két-
ségbe merte vonni, hogy Abesszínia valami 
zsíros falat volna, Alamanni személyesen lé-
pett közbe: 

— Ne mondjon ilyesmit. Abesszínia Afri-
kának a Mexikója, trópusi fennsík, amely 
csupa bánya. Már a legrégibb időkben szíve-
sen keresték fel azok, akik fémek után kutat-
tak. Tessék elképzelni ma! Ha sikerül egy 
európai hatalomnak megvetnie ott a lábát, a 
ma rendelkezésünkre álló eszközökkel mesés 
kincseket fog onnan kiaknázni. Én rászánnék 
néhány milliárdot és habozás nélkül feláldoz-
nék ötvenezer embert a meghódítására. De 
tegyük fel, hogy meddő és szegény tarto-
mány, hát önnek semmi a lelkek felrázása, az 
erkölcsi haszon? A demokráciáknak időnkint 
szükségük van egy kis háborúra, hogy telje-
sen el ne petyhüdjenek. Én hálás vagyok Ba-
ratierinek, mert lépten-nyomon arra kénysze-
ríti Olaszországot, hogy másra is gondoljon, 
ne csak bizonyos okmánykötegekre, vizsgáló-
bizottságokra, Cavalotti vádjaira, Zanardelli, 
Giolitti vagy Rudini marakodásaira, a leg-
közelebbi választásokra és a Cavalieri-ügyre. 
Áldott legyen a háború, ha kissé kigyógyít a 
léhaságunkból és kiment a szennyből, amely 
egyre magasabbra emelkedik körülöttünk! 

Mikor ez a vita kimerült és elült, az egyik 
vendég, aki tudta, hogy Elena is donna Ed-
vige számos pártfogolt ja közé tartozott, kö-
zölte vele, hogy meghalt Elena férje, aki neki 
távoli rokona volt. Minthogy Elenát sokan 
ismerték személyesen, névről pedig mindenki, 
sokáig elbeszélgettek róla. 

— Sajnálom azt a szegény embert — mon-
dotta donna Edvige. — De reméljük legalább, 



hogy végre Elena is rendezheti a helyzetét. 
Egy magányos, szabad hölgy, akinek nincs 
senkije, akire támaszkodhatnék s akinek en-
gedelmeskedhetnék a világon, szerencsétlen 
teremtés. Régente legalább ott volt a kolos-
tor . . . 

A vendégek közül többen is kétségbevon-
ták, hogy Elenának olyan nagyon szüksége 
volna férfira, akinek engedelmeskedjék; de 
tiszteletből senki sem mosolyodott el és biz-
tosították donna Edviget, hogy az újdonsült 
özvegy biztosan kap férjet, ha akar. De donna 
Edvige a fejét ingatta: 

— Elenának olyan férj kellene, akinek 
nagy tekintélye volna előtte. Olyan asszony 
ő, aki a maga feje szerint szeretne élni, de 
nem tud. 

— Talán Spinelli márchese? — kérdezte 
mosolyogva az egyik vendég. 

És elmesélte a pletykákat, hogy milyen lé-
péseket tesz a Vatikánban a válás érdekében. 
Oliviero felriadt; mindeddig azt gondolta 
magában, hogy nem akarja feleségül venni és 
szenvedett miatta, mintha ezzel valami mél-
tatlanságot követne el Elena ellen; most arra 
gondolt, hogy esetleg más veszi el és szenve-
dett miatta, mintha ezzel rajta esnék méltat-
lanság. Vacsora után a lakás legtágasabb és 
legpazarabb szalonjában, amelyben minden, 
a falak, a zsöllyék, a pamlagok, a székek csak 
úgy szikráztak a vörös selyemtől, Guicciarelli 
orosz kitüntetésére terelődött a szó egy ki-
sebb társaságban, amelyben ott volt Oliviero, 
két képviselő, egy bankár, egy terjedelmes 
öreg hercegnő, két Akadémikus és egy Fő-
méltóságú Ür, a Római Szent Birodalom, 
nemkülönben Ortemburg és Mittemburg Her-



cege, Ragogna és Afritz őrgróf ja, Torre Mon-
tanara grófja, Goldenstein, Senosecchia, Pri-
mano ura, a Királyság Szenátora. A herceg 
magas, sovány, szikár, fonnyadt, rideg, pöf-
feszkedő és epés öreg volt; egyike volt azok-
nak az aggastyánoknak, akik ebben az időben 
még bőven akadtak a magasabb társadalmi 
osztályokban s akik nem bocsátották meg a 
demokráciának, hogy kiveszett belőle a tisz-
telet minden emberi és isteni dolog iránt, 
amik pedig a legnagyobb tiszteletre méltók, 
elsősorban a saját méltóságos személyük; 
örült tehát, hogy így megtisztelte Olaszorszá-
got Őfelsége, a minden oroszok cárja; de rög-
tön bosszúsan emlegette, hogy a Vádtanács 
kételkedni merészelt ilyen nagy férfiúban és 
kijelentette, hogy az az eljárása, amellyel egy 
második szakértői véleményt kívánt, sértés a 
Tudomány, a Nemzet, a Tudományos Aka-
démia és a Szenátus ellen, úgyhogy ezt csak 
azzal tudja megmagyarázni, hogy* „bizonyos 
dolgok csak Olaszországban történhetnek 
meg, ahol már senki sem tisztel semmit és 
már mindenki szocialista, még a bírák is". 
Oliviero előzékenyen és udvariasan, de hatá-
rozottan ellentmondott: 

— Én azonban azt hiszem, főméltóságú 
uram, hogy ezúttal csakugyan tévedés történt, 
vagy legalább is elnézés. Guicciarelli szenátor 
ma beismerte, hogy nem pikrotoxint talált, 
hanem pikrotint, ami pedig nem méreg. Te-
hát tévedett, mikor a szakértői véleményében 
azt állította, hogy mérget talált... 

— Azért talált pikrotint, mert a pikrotoxin 
már átváltozott — felelte a herceg lassan, 
tömören, a csalhatatlanság merevségével, 
amelynek ítélete ellen nincs fellebbezés. — 



Susanna azért alkalmazta ezt a mérget, mert 
tudta, hogy ártalmatlanná válik és ennél-
fogva nem lehet megtalálni. 

— Nincs bizonyíték arra, hogy bűntényt 
követett el: tehát kétszeresen bűnös, mert el-
tüntette a bizonyítékokat — vágta rá Oliviero. 

Erre a gyors és ügyes visszavágásra az 
egyik képviselő és a hercegnő elmosolyodott, 
de csak futólag, szinte lopva. Az öreg herceg 
azonban megfogta a mellén csüngő monokli-
ját, a jobbszemére biggyesztette, lassan a 
fiatal tiszt felé fordult, egy pillanatig komo-
ran és szigorúan ránézett, Fenséges Herceg-
ségének magasságából, aztán megszólalt: 

— Én tisztelem a Tudományos Akadémiát 
és a Szenátust, uram! 

Oliviero egyáltalán nem ijedt meg, hanem 
tovább ellenkezett: 

— Én pedig kegyelmet kérek a józan ész 
számára. Hát mit talált tulajdonképpen Guic-
ciarelli szenátor? Pikrotint vagy pikrotoxint? 
Ha pikrotint talált, nincs joga azt mondani, 
hogy pikrotoxint talált. Esetleg igaz, hogy ez 
a pikrotin tulajdonképpen átalakult pikro-
toxin; de ez csak hozzávetés, nem bebizonyí-
tott tény.. . Már pedig az Igazságszolgálta-
tásnak kétségtelen tényekre van szüksége, 
nem pedig hozzávetésekre. Nincs igazam, 
hercegnő? És önnek mi a véleménye, kép-
viselő úr? 

Oliviero azért fordult a hercegnőhöz és az 
egyik képviselőhöz és azért szólította fel őket 
a nyilvánvaló igazság támogatására, mert 
beszéd közben úgy rémlett neki, mintha va-
lami jóindulatú és biztató mosoly fénylett 
volna fel az arcukon. De a herceg, aki össze-
ráncolt szemöldökkel és ég felé fordított sze-



mekkel hallgatott, most gőgösen körül jártatta 
a szemét, mintha hangtalanul is ezt mondaná: 
„Szeretném látni, ki mer itt beszélni, mikor 
én még válaszra sem méltatom?" A hercegnő 
és a képviselő megijedt ettől a hallgatástól 
és meg sem mukkantak, sőt Oliviero úgy 
vette észre, hogy hirtelen kihunyt arcukon a 
mosoly tétova fénye; a bankár intett az egyik 
inasnak, aki hatalmas ezüsttálcán szivart 
kínálgatott körben, és kiválasztott egy vastag 
havannát; a két akadémikus és a másik kép-
viselő meg sem moccant, mint ahogy meg sem 
moccantak akkor sem, mikor Oliviero beszélt. 
Mindenki hallgatott; mindenkit zavarba ej-
tett a herceg némasága; ő pedig csak tovább 
pöffeszkedett történelmi fenségének talap-
zatán; végre pár végtelennek tűnő perc után 
a hercegnő kényszeredetten elmosolyodott és 
halkan odaszólt a képviselőnek; 

— Ej, ez a sok görög szó! Ember a talpán, 
aki érti! 

Utána megint néma csend. Oliviero úgy 
érezte, hogy ez a némaság áldozatul veti őt 
a herceg gőgjének; a herceg úgy akarta meg-
cáfolni őt, hogy értésére adja, hogy nem is 
méltatja cáfolatra; már majdnem felfortyant 
és élesebben akart tovább vitatkozni, mikor 
az egyik akadémikus (tudós és nagytekin-
télyű férfiú volt, mert abban töltötte az életét, 
hogy drága pénzen, államköltségen régi 
középkori okleveleket adogatott ki, amelyeket 
előtte senki sem olvasott s utána sem fog ol-
vasni senki sem) odafordult a herceghez és 
apró finom mosolyokkal, venetói tájszólásban, 
amit mind oly ügyesen és oly hódolattal al-
kalmazott, hogy szinte minden szava egy-egy 
meghajlásnak tünt, megszólalt: 



— De mire való ez a nagy nyilvánosság a 
bűnügyekben? Mi egyébre jók a tárgyalások, 
mint arra, hogy kitanítsák a népet, hogyan 
kell elkövetni a bűnöket és hogyan kell eltus-
solni a nyomaikat? Hát a fegyházak? Nem a 
bűnnek az iskolái-e? Vissza kellene térni a 
régi módszerekre: bot és akasztófa, akasztófa 
és bot. Ha Veneziában a rendőrök részeg em-
bert fogtak, tudják, mit csináltak vele? Ko-
sárba tették és a vízbe mártogatták. Ettől az-
tán elmúlt a mámora, télen pedig szerzett 
hozzá egy kis náthát is; másodszor már job-
ban meggondolta, hogy többet igyék-e a kel-
leténél, a harmadik fürdő után pedig soha 
többé nem itta le magát... 

Mindenki kacagva helyeselt; örültek a ki-
térésnek és kapva-kaptak az új tárgyon, Oli-
vierót pedig magára hagyták, aki az egyik 
sarokban némán rágódott az érvein és a dü-
hén. „Gyávák, gyávák" — gondolta magában 
két óra múlva, mikor álmatlanul és tombolva 
hánykolódott az ágyán. A csönd, amely Su-
sanna védelmére elmondott szavait fogadta, 
csak egy pillanatig tartott, de őt mégis úgy 
bántotta, mint valami halálos sértés. Biztos 
volt benne, hogy mindenki igazat adott neki 
(a hercegnőnek és a képviselőnek a szemé-
ből kiolvasta). Hogy Susanna olyan mérget 
választott, amely eltűnik s hogy éppen az bi-
zonyítja hogy megvolt, hogy nem találják: 
ez az ostoba, képtelen, nevetséges érvelés 
csak valami gonoszlelkű őrültnek juthatott 
eszébe! Még egy ostoba nő vagy egy gyerek 
se itta volna meg! örült, hogy azonnal és ha-
tározottan ezt felelte rá: „Nincs bizonyíték 
arra, hogy bűntényt követett el, tehát két-
szeresen bűnös, mert eltüntette a bizonyíté-



kokat"; sajnálta, hogy nem vágott vissza 
még ridegebb határozottsággal; de a heree-
get mégsem vetette meg úgy, mint többi hall-
gatóit. Miért hagyta cserben a hercegnő és a 
képviselő, mikor segítségül hívta őket? 
Miért lapultak a többiek abban a néma kö-
zömbösségben? Sejtette, sejtette: a gyávák a 
némaságukkal ezt mondták neki: „Te akarsz 
ellentmondani, ilyen hangon, mint egyen-
rangú fél, egy Szent Birodalmi Hercegnek, 
egy Főméltóságú Űrnak, egy marchesének, 
grófnak, annyi föld urának? Jó adag szem-
telenség kell az ilyesmihez!" Ez a néma szi-
dalom úgy bántotta, mint valami aljas sér-
tés, mint valami hitvány bántalom, mint va-
lami túrhetetlen megalázás; neki igaza volt; 
a herceg igenis tökfilkó; az Igazság és a Jog 
előtt még a Főméltóságú Uraknak, a Kirá-
lyoknak és Császároknak is le kell venniök a 
kalapjukat. Szerencsétlen gyermek, ezt ő 
még az emberi lelkiismeret vitathatatlan, pa-
rancsoló kötelezettségének tartotta! 

Nem, nem tartozott azok közé, akik moso-
lyogva ismerik fel a világ gonoszságát. Pe-
dig sajnos, most már közeledett a pillanat, 
amikor a szemének meg kellett nyílnia. Barge 
gróf nem tévedett abban a feltevésében, hogy 
a kétféle anyag szofizmája hitelre talál, rész-
ben mert a Susanna iránti rosszindulat nem 
aludt ki, csak aludt s most Marietta ügye 
újra felélesztette; részben mert Szent Vla-
dimir friss mázzal vonta be Guicciarelli te-
kintélyét. Fejtegetéseit ezen és a következő 
napon tisztelettel olvasták Rómában és Ró-
mából azzal a buzgalommal terjesztették a 
vidékre, amit a bizánci szentnek és Klio 
napszámosának, akik jó barátok módjára 



segítették egymást, sikerült beleojtaniok még 
a legmakacsabbakba is. A Történelem nem 
merné állítani, hogy a kegyelemnek ebben az 
esztendejében Róma hatalmasai sáraranynak 
értékelték volna a rendjeleknek ezt az apró-
pénzét, amivel az Államok az érdemet oly ol -
csón jutalmazni szokták; valamint azt sem 
merné állítani, hogy a két anyag fölcserélő-
dése mindenkit meggyőzött, még azokat is, 
akikben több volt a józan ész és az ítélőké-
pesség. Csakhogy ha ezek a hatalmasok 
együtt mind igen okos emberek voltak, kü-
lön-külön mindegyik okosabbnak tartotta 
magát a másiknál és éppen ezért mindazok, 
már akár sokan voltak, akár kevesen, akik 
csakugyan intelligensek és függetlenek vol-
tak és megsejtették, hogy a Hatalom ezúttal 
csakugyan tévedett és az Érdemtelenséget 
jutalmazta, nem tételeztek fel a többiekről 
ennyi bátorságot és mindegyik megijedt, 
hogy magára marad annak lebecsmérlésében, 
amit mindenki csodál. Aki okos ember, szeret 
a többiek szemében is okosnak feltűnni; és 
ahhoz, hogy az embert okosnak tartsák, leg-
alább is abban az időben és abban a világ-
ban, óvakodni kellett még a kis dolgokban 
is az ellentmondás szellemétől, ami minden 
eretnekségnek a kezdete és minden felforga-
tásnak a csírája; tehát egyesek felületesség-
ből és mert azt akarták, hogy meggyőzzék 
őket, mások okosságból és mert meg akarták 
várni, hová fejlődnek a dolgok, meggyőzették 
magukat, vagy azt mondták, hogy meggyőz-
ték őket a toxikológus érvei. Persze, persze; 
a pikrotoxin pikrotinná változott; és a fizio-
lógiai próba éppen ezért nem sikerült; azért 
nem sikerült, mert nem is sikerülhetett! A 



szerdai lapok, az örökösen sürgő-forgó köz-
vetítők és hírhordók a Hatalom és a Tömeg 
között, megérezték az új hangulatot, amely 
a felsőbb rétegekben megérlelődött s a szél-
rózsa minden irányában, az Alpoktól a ten-
gerig kürtölték az ország új dicsőségét és a 
szenátor magyarázatait; legjobban ujjongott 
valamennyi közt a Mezzogiorno, amely gő-
gösen és pöffeszkedőn páváskodott a társai 
között s eldicsekedett a „magyarázataival", 
a „fölfedezéseivel" s az „óriási sikerrel", ame-
lyet az újság aratott. Önmagának szerényen 
csak azt az érdemet követelte, hogy „sikerült 
leküzdenie Guicciarelli szenátornak minden-
féle nyilvánosságtól való közismert irtózá-
sát"; hangsúlyozta, hogy huszonnégy órája 
hivatalos körökben egyébről sem beszélnek, 
még a közelgő választásokról és Afrikáról 
sem, csak a Mezzogiornóról és a Cavalieri-
ügyről folyik a szó; hozzátette, hogy min-
denki elismeri, hogy végül is a Mezzogiorno 
derítette fel a szakértői vélemény titkát és 
a kitűnő toxikológusnak tulajdonított „állító-
lagos" tévedést; a maga érdemének az igazo-
lására kivonatban közölte több vidéki olasz 
újságnak a véleményét, amit „buzgó tudósí-
tói" küldöttek be. Ebben a nagy hűhóban a 
szenátor magyarázatait mindenki kielégítők-
nek találta, hiszen nemhogy a józan észt, 
hanem az elvakult gyűlöletet is meggyőzhet-
ték: és ezt nem is volt nehéz elérni annak a 
szövetségnek, amelyet a Toxikológia, Szent 
Vladimir, Barge gróf, észak császárja és az 
uccák és terek Kliója kötött. De a közönség 
meggyőződése és az újságok lármája még 
fokozta azon a napon a hatalmasok meg-
hunyászkodását. Ki az az avatatlan, aki meg 
Ferrero: A két igazság 30 



merné kockáztatni, hogy tévedéssel vádolja 
Guicciarellit, a Királyság Szenátorát, a leg-
híresebb akadémiák tagját, akit még Orosz-
országban is bámulnak? A polgári államok-
ban nem a tekintélytisztelet-e az alapja min-
den rendnek? Oliviero dühében darabokra 
szaggatta a Mezzigiornót s mikor a keddi 
nap folyamán bajtársaival beszélgetett, kény-
telen volt belátni, hogy a két anyag nyomorú-
ságos szofizmája komoly érvvé változott sok 
ember szemében, csak azért, mert az orosz 
Cár Guicciarellinek a Szent Vladimir-rend 
keresztjét adományozta. Ezen a napon ebéd-
nél apja is így szólt hozzá mosolyogva: 

— Guicciarelli gyertyát gyújthat Szent 
Vladimirnak. Ez a rendjel éppen kapóra jött 
neki, hogy helyreüsse a baklövéseit. 

Tépelődött és szenvedett, de még nem láza-
dozott, sokkal jobban gyötörte a nyugtalan 
féltékenység, amely tegnap este támadt benne 
és egyre erősbödött. A gondolata mindig ide 
lyukadt ki: Elena Milanóban volt, szabadon, 
egyedül; mit csinál, mit gondol, kivel beszél? 
Biztosan a maga s a férje barátaival, akik 
különválása előtt udvaroltak neki s akik — 
jól ismerte őket — biztosan igyekeznek ki-
használni az alkalmat... Minél többet gon-
dolt erre, annál biztosabbra vette, hogy most 
majd mindenki utánaveti magát, annál job-
ban kiterjesztette a féltékenykedését minden-
kire, aki beszélhet vele, miközben ő távol van 
tőle: nemcsak a lombardiai fővárosban lakó 
régi barátaira, hanem azokra az ügyvédekre 
is, akikkel ügyeiben tanácskoznia kell, a szál-
lodai személyzetre, egész Milanóra, amely, 
úgy érezte, gonoszul jelrabolta tőle. Hiába 
súgta a józan esze, hogy ezekben a napokban 



bizonyára egészen más gondolatokkal van 
tele a feje. Csütörtök reggel azonban olyan 
meglepetés érte, amire nem számitott: olvasta 
azt a cikket, amely „Usciere" aláírással, „A 
méreg, amely eltűnik" címen megjelent; ol-
vasta, hogy a kitűnő Guicciarelli szenátor 
végre tisztázta a szakértői vélemény titkát; 
olvasta, hogy Susanna szántszándékkal vá-
lasztott olyan mérget, amely eltűnik, és hogy 
ezzel a pokoli gonoszsággal sikerült nemcsak 
megmérgeznie a férjét, hanem meggyőznie a 
közönséget s az Igazságszolgáltatást, hogy 
egészen elemi hibát követett el az a vi-
lágszerte elismert tekintély, akit csak a na-
pokban tüntetett ki Európa egyik leghatal-
masabb uralkodója. A Szent Birodalmi Her-
cegnek követői támadtak; azt, amit egy agya-
lágyult arisztokrata páratlan bárgyúságának 
hitt, most úgy terjesztették a közönség köré-
ben, mint a Tudomány és a Szellem győzel-
mét egy modern Locusta elvetemültsége fö-
lött. És ez nem volt elég: „Usciere" cikkét pár 
órával később szinte teljes egészében lenyo-
matta és magasztalásokkal halmozta el ellen-
fele, a Mezzogiorno, mintha csak be akarná 
bizonyítani Olivierónak, hogy a világ fene-
kestül felfordult. 

Donna Emilia ujjongott! Végre győzött az 
igazság, amelyet (mint rendesen) ő, csak ő 
fedezett fel, azon a délelőttön, Guicciarelli 
szenátor dolgozószobájában, mikor az ügyvéd 
társaságában meglátogatta; győzött az igaz-
ság, amelytől hirtelenében nemcsak az ügyvéd 
hökkent meg, hanem maga Guicciarelli sze-
nátor is. És vele együtt ujjongott az ügyvéd, 
de ezt donna Emilia el sem tudta képzelni, 
mert azt hitte, hogy ebben a pillanatban a 



sárga irigység emészti az ő diadala miatt. Az 
ügyvéd, akinek bizonyos dolgokban csalha-
tatlan szimatja volt, szerdán reggel megálla-
pította, hogy ennek a hülye Guicciarellinek 
meg ennek a bolond donna Emiliának — ha 
egyikre vagy másikra gondolt, sohasem mu-
lasztotta el odabiggyeszteni az őket megillető 
díszítő jelzőket — beütött a dolog és hogy a 
kisded játék a kétféle anyaggal — így szokta 
nevezni — sikerült. „Hiába: nincs az a marha-
ság, amit a közönségnek be ne lehetne adni!" 
— állapította meg; eszébe jutott donna Emilia 
őrült agyréme, hogy Susanna azért válasz-
totta ezt a mérget, hogy ne jöhessenek a nyo-
mára és fölvetette magában a kérdést: vájjon 
a közönség, amely ezidőszerint oly könnyen 
lenyel mindent, nem venné-e be ezt is? A vir 
dolosus még soha nem próbált meg ilyen vak-
merő világcsalást; de minthogy a hamisság 
Géniusza ezúttal felülmúlta benne a tulajdon 
arcátlanságát is, este elment a modern Róma 
Fórumára s a pincérek és vendégek nyüzs-
gésében, a kanalak csilingelésében, a tálcá-
kon vitt csészék csengésében helyet foglalt 
Klio napszámosainak társaságában, amely-
ben ott volt „Usciere" is; és mikor ezek kér-
dést intéztek hozzá a bűnügy felől, adta a 
csüggedt áldozatot. 

— Mit mondjak nektek, fiaim? Az igazság, 
miközben hajszolták, kiugrott a kútból. De 
én már túlságosan sok verést kaptam ebben 
a bűnügyben, nem akarok több kellemetlen-
séget . . . Filozófus vagyok és most az ablak-
ból nézem, mit csinál Justitia őnagysága. 

Mivel pedig a társaság tagjai nem értették 
ezt a rejtélyes bevezetést, megmagyarázta. 

— Nem olvastátok tegnap a Mezzogiornó-



ban Guicciarelli szenátor interjúját? Igaz, 
igaz: elfelejtettem! Hiszen ti nem olvassátok 
az újságot, ti csak írjátok. Szegény Justitia! 
Hanem ti, a Negyedik Nagyhatalom urai, 
ti sem valami rokonszenves szerepet 
játszotok. Mindig azt mondjátok, hogy 
világosságot, teljes nappali világosságot 
akartok teremteni, és aztán mindig sötétben 
külditek aludni a közönségteket. 

Körülnézett, mintha meg akarna győződni 
róla, nem hallgatódzik-e valaki, aztan lehal-
kította a hangját: 

— Szóval nem hallottátok? Susanna nem-
csak megmérgezte a férjét, hanem most már 
le van leplezve az a kisded játéka, amit azért 
talált ki, hogy megmeneküljön. Páratlan a 
törvénykezés történetében! Ha nem az ördög 
maga sugallta neki.. . 

És miután a maga módján megmagyarázta 
a méreg titkát, hogy néhány nap múlva ho-
gyan válik ártalmatlanná s ennélfogva meg-
találhatatlanná, ezzel végezte: 

— Ha igyekeznétek előbb megérteni a dol-
gokat és csak azután magyarázgatni a közön-
ségnek, akkor észrevettétek volna, hogy ez a 
kétarcú méreg a bűnügynek a sarkpontja, 
nem pedig az a titokzatos szerető, akit félesz-
tendeje égen és földön kerestek. De tudom: ti 
a szakácsnőknek és a portásoknak írtok; már 
pedig a ti olvasónőiteket az érdekli, vájjon 
Susanna szeretője szőke vagy barna fiú 
volt-e... 

Nem beszélt süket füleknek. Oliviero azon-
ban, mikor meglátta, hogy a két ellenséges 
újság milyen szép egyetértésben fújja együtt 
a hazugság dicséretét, megrémült, bár nem 
ismerte az ügyvéd sötét szándékait. Hát Su-



sanna felmentése csakugyan olyan biztos, 
amint mondják, mikor így zajong a piac? 
Vájjon a bírák nem ijednek-e meg tőle? Váj-
jon nem győz-e a bírói igazság? Ez a rémü-
lete végre még gyötrő féltékenységét is le-
gyűrte. Végre elhatározta, hogy kétségeire 
Accoltinál keres megnyugtatást; és délután 
ötkor felment hozzá a Piazza San Bernardón 
lévő lakására. 



XIV. 

Ott ült két hatalmas nyitott könyv között 
és írt. Oliviero kipanaszolta magát: elmondta 
neki vitáját a herceggel, az itt is, ott is hallott 
kijelentéseket, apjának a megjegyzését; ki-
fejezte csodálkozását, hogy egy kitüntetés úgy 
megfordítja az emberek véleményét, mint a 
szél a papírforgót. De ekkor Accolti moso-
lyogva félbeszakította: 

— És tegyük hozzá, hogy ezt a rendjelet 
csak azért kapta, mert államköltségen el-
ment Oroszországba! Kiváló érdem, ugy-e? 
Csakhogy a derék Guicciarelli minden évben 
körül akar nézni kissé a világban, potyán; és 
minden évben fölfedez egy kongresszust, 
amelyre kiküldeti magát a kormánnyal. Biz-
tosra veheted, hogy ha holnap a két világ tán-
cosnői kongresszust tartanak Japánban, ő 
lesz az olasz kormány képviselője. Azt hi-
szem, hogy az a kongresszus, amelyért Orosz-
ország fölkeresztezte, a fogászok kongresz-
szusa volt! 

— De hiszen valóságos bűn így kihajigálni 
az uccára a kitüntetéseket — tüzelt Oliviero. 

— Mindig így osztogatják őket: rang, hely-
zet, alkalom szerint... 

— Hát akkor sajnálom, de el kell ismer-
nem, hogy igazuk van a szocialistáknak. 

— Meg akarnád szüntetni a kitüntetése-
ket? Hát akkor, kedves forradalmárom, ho-



gyan mérnéd az emberek értékét és érdemeit? 
— kérdezte Accolti azon a tréfás, élénk han-
gon, amelyet szívesen használt, mikor jó han-
gulatban volt. 

— A munkájuk, a tetteik, a szolgálataik 
mértékével! — vágta Oliviero szenvedélyesen. 

— És milyen mértékkel mérnéd a tetteiket, 
a munkájukat, a szolgálataikat? — kérdezte 
nyugodtan és ingerkedve Accolti. — Te pél-
dául ügyes lovasnak tartod magadat; egy 
másik kiváló pénzembernek, egy harmadik 
nagy politikusnak, egy negyedik kitűnő tán-
cosnak hiszi magát. És ha mindenkinek elég 
volna a maga felől alkotott véleménye, a világ 
valóságos Paradicsom volna! Csakhogy az a 
baj, hogy annak, aki enni akar ebben a földi 
rabságban, mindegyiknek szüksége van a 
mások véleményére, és itt kezdődnek a fáj-
dalmak; mert a tulajdon érdemünk mindegyi-
künk szemében oly óriási, hogy a végtelen-
ségig ér, mások érdeme pedig csak annyicska, 
hogy szinte egyenlő a semmivel. Ha tehát a 
magunk mértékével Ítélnők meg mindazt, 
amit te munkának, tetteknek, szolgálatoknak 
nevezel, akkor mindig a zérus és a végtelenség 
között keresnők az egyenletet. Ezért folyamo-
dunk a címekhez, kitüntetésekhez és az ér-
demnek minden egyéb olyan elismeréséhez, 
amit konvencióból elfogadnak az emberek, 
mint például a bankjegyeknek az értékét; 
éppen úgy vagyunk ezzel is, mint azokkal a 
bankjegyekkel, amelyek a te zsebeidben 
egyre szaporodnak, az enyémekkel szemben 
pedig legyőzhetetlen irtózatot éreznek. Ha 
Guicciarelli valami nagy fölfedezést tett vona, 
mennyi „azonban", mennyi „ha", mennyi 
„talán", mennyi „majd meglátjuk" hangzott 



volna fel ellene! Azt azonban senki sem von-
hatja kétségbe, hogy a Cár kitüntette a Szent 
Vladimir-rend második osztályával és hogy 
ennélfogva fölöttük áll mindazoknak, akik a 
Szent Anna vagy a Szent Szaniszló-renddel 
vannak kitüntetve. Scriptum est: mint a 
bankjegyeken: öt, tíz, száz, ezer líra. Ki ké-
telkedhetik abban, hogy egy ezresbankó tíz 
darab százast ér, még akkor is, ha se az egyik, 
se a másik nem ér semmit? Ekként, ha majd 
márchese leszel, fölöttük fogsz állani a közön-
séges embereknek, a báróknak, a grófoknak, 
de alattuk a hercegeknek vagy a fenségek-
nek . . . 

— Annak a bizonyos szent birodalmi her-
cegnek is? — szakította félbe kacagva Oli-
viero. — El kell ismernem, hogy kevesebb 
vagyok ennél a hülyénél? Nem. Soha! 

— Akkor ne légy márchese sem. Oliviero 
Alamanni úr egyenrangúnak vagy többnek 
gondolhatja magát annál, akinél akarja, a 
Királynál, a Pápánál, a török Szultánnál. De 
ha Oliviero Alamanni úr elfogadja az olasz 
Koronarend lovagkeresztjét, akkor már osz-
tályozva van; joga van többre tartani magát 
minden egyéb közönséges földi halandónál, 
Dante Alighierit és Leonardo da Vincit is 
beleértve, addig, míg ők is meg nem kapják 
a kormánytól a lovagkeresztet; de köteles-
sége meghajolni, mint magasabbrangúak előtt, 
a lovagrend tisztjei és parancsnokai előtt... 

— Akkor az ördög vigyen el minden kitün-
tetést. Nekem ugyan egy se kell. 

— Csak lassan, Oliviero. Ennek is, mint 
minden bizalmi pénznek, kényszerárfolyama 
van. Visszautasítani, vagy csak le is nézni a 
kitüntetéseket és a címeket annyi volna, mint 



pénzhamisítással vádolni a Banca d'Italia 
igazgatóját. 

Oliviero élvezte ezt a szellemes gúnyoló-
dást, de eszébe jutott, hogy azért jött, hogy 
az aggodalmairól beszélgessen; végét vetette 
hát a vitának és kifejezte azt az aggodalmát, 
hogy az a nagy hűhó esetleg megfélemlíti a 
Vádtanácsot és árthat Susannának, mert bí-
rói igazság gyanánt (ezt a kifejezést hasz-
nálta, azzal a megjegyzéssel, hogy az apjától 
hallotta) elfogadtatják a széltében-hosszában 
terjengő pletykákat. De Accolti egyáltalán 
nem nyugtalankodott és nem jött ki a sod-
rából. 

— Bírói igazság? Atyád bizonyosan azo-
kat a tévedéseket nevezi így, amikbe gyak-
ran beleesnek bírák és szakértők, mert sza-
marak. Igazság csak egy van. Ne törődj né-
mely Főméltóságú és Főhülyeségű Űr 
bárgyúságaival; és ne keresd te is az Igazsá-
got, a Szent Igazságot, mint Barge gróf, va-
lami sörházban és egy játék tarokk-kártyá-
ban. A méreg, amely eltűnik: ez oly őrült, 
oly nevetséges gondolat, hogy csak nekünk 
fog használni. Mit gondolsz, ki veszi komo-
lyan? Jusson eszedbe az, amit Ghiringucei 
mondott nekünk: ha a Mezzogiorno közli az 
interjút, a nép nyakra-főre kifogja a lovakat 
Susanna kocsijából! Akarod tudni, mekkora 
az igazság ereje? Találd ki, ki látogatott meg 
tegnap? Pietrucci... 

Pietrucci megrémült Guicciarelli fenyege-
téseitől és elcsapottnak tekintette magát, hát 
rögtön felment a nagybátyjához, elmesélte 
neki szóváltását a szenátorral és megkérdezte, 
miért közölte az interjút, holott előbb oly böl-
csen visszautasította? De Barge gróf nem kö-



tötte az orrára pálfordulásának az okait, ha-
nem a szenátor dühös kitörésére maga is dü-
hös kitöréssel felelt. 

— Ez a szélhámos azt állítja, hogy a mi 
kettőnk cselszövésének az áldozata, azt kö-
veteli, hogy hazudtoljam meg az interjút és 
téged elcsapással fenyeget? Azt hiszi, hogy 
nem tettem el a kéziratát, amelyet sajátkezü-
leg javított át, vagy úgy tesz, mintha nem 
tudná, hogy milyen szolgálatot tettem neki, 
igaz ugyan, hogy nem az ő szép szeméért, 
mert mindenestül útálom, a pökhendiségét 
éppen úgy, mint a zsírfoltos ruháit! Mondd 
meg annak a vén disznónak, hogy megmen-
tettem ugyan, de még mindig visszanyomha-
tom a vízbe és megfojthatom. Ha merészke-
dik csak egyetlen vesszőt is megcáfolni, vagy 
elcsapás helyett nem szerzi meg neked negy-
vennyolc óra alatt azt a titkári állást, amit 
már oly régen megígért, meggyűlik velem a 
baja. Rendelkezésére bocsátom a lapomat 
Roméi tanárnak és vizsgálatot indíttatok a 
Toxikológiai Laboratóriumban, abban a híres 
laboratóriumban, ahol megtalálnak olyan 
mérgeket is, amik nincsenek! 

Ez a kitörés tetszett ugyan Pietruccinak, 
de nem nyugtatta meg, mert tapasztalásból 
tudta, hogy a hatalmasok, ha gyakran kígyót-
békát kiáltanak is egymásra, aztán mindig 
kibékülnek. Távozott a nagybátyjától, úgy-
hogy nem tudta meg a pálfordulása okát és 
másnap, kedden elment Accoltihoz, hogy va-
lami állásra ajánlkozzék; tudta, hogy Ac-
coltinak a maga szájaíze szerint elmond-
hatja a dolgokat és nem fenyegeti az a ve-
szély, hogy ellenőrzik, hiszen Accolti össze-
veszett a nagybátyjával és nem járt már a 



szerkesztőségbe. Elmondta neki, hogy meg-
lepte a közlemény, mert sem a szenátor, sem 
a nagybátyja nem említette neki; hogy a 
nagybátyja nem akarta megmagyarázni el-
járásának az okát, amiért szóváltásba is ke-
veredett vele; hogy rettenetes veszekedése 
volt Guicciarellivel, aki félt, hogy ez a köz-
lemény tönkreteszi, hát neki tulajdonította a 
megjelenését és őt magát árulással vádolta. 
Hát most itt van Scylla és Charybdis között 
és már semmit sem ért az egészből. Accolti 
azonban úgy érezte, hogy mindent megértett 
és meg tud magyarázni; Barge gróf azért 
közölte az interjút, hogy neki borsot törjön 
az orra alá, Guicciarelli szenátor pedig attól 
félt és nem is alaptalanul, hogy ez az újság-
cikk a szélrózsa minden irányában kikürtöli 
a tévedését. Miután mindezt elmesélte Oli-
vierónak, ezzel végezte szavait: 

— Segíteni kellene ezen a szegény ördögön. 
De közben te is csak nyugodj meg: Guiccia-
relli szenátor mindenkinél jobban tudja, hogy 
sem a Cár, sem Szent Vladimir, sem Barge 
gróf nem mentheti meg süllyedő hajóját. Csak 
hadd pletykázzanak az emberek és ne olvasd 
az újságokat, amelyek ennek a bélbajos vi-
lágnak a pöcegödrei... Egyébként most már 
a vége felé járunk: a Vádtanács hétfőn dönt; 
én vasárnap megyek Firenzébe... Addig is, 
hogy a kétségnek árnyéka' se maradjon ben-
ned, megsúgok valami... De megígéred: egy 
szót se felőle! Tehát: nem csupán az az inga-
dozó, kétszínű és szemforgató bíró határozta 
el magát, hogy Susanna javára szavaz, ha-
nem megtudtam, hogy az is a fölmentésére 
fog szavazni, aki eddig engesztelhetetlenül 
ellene volt. Ne kérdezd, hogyan tudtam meg; 



megtudtam. Látja, hogy vesztett ügye van, 
hát segítségére siet a győzelemnek. Annál 
jobb. Susannát egyhangúlag fogják fölmen-
teni. Meg vagy elégedve? És kedden elvi-
szem, találd ki hová? San Remóba, a ti villá-
tokba. Megbeszéltem anyáddal. Anyád ott 
találkozik vele, néhány hónapig vele marad 
és ápolja. Azt mondja, hogy különben Su-
sanna mindjárt elveszettnek hinné magát, ha 
egyedül kellene a világba visszatérnia. 

— Mama mindenre és mindenkire gondol. 
Nem tudom, hogyan csinálja — mondta rá 
Oliviero megindultan és fölkelt. 

— Anyád szent asszony és megteszi azt a 
csodát, hogy Susannát rövid pár hónap alatt 
meggyógyítja: ebben bizonyos vagyok. 

— Miféle rettentő nagy könyvek ezek? — 
kérdezte Oliviero, akinek a szemei megakad-
tak a testes köteteken. 

— Ez két híres német könyv a műtrágyák-
ról. A miniszter kivonatot akar belőlük . . . 

— ön még műtrágyákkal is kénytelen fog-
lalkozni! — méltatlankodott Oliviero, aki 
tudta, hogy a feljebbvalói mennyire vissza-
élnek barátjának a szívességével, műveltségé-
vel és szorgalmával. 

^— Mért ne? Talán szégyen? A mezőgazda-
ságban alkalmazott vegyészet eleven mítosza 
az embernek, amely teremti az életet, vagyis 
Istenné válik. Brunetière jajgathat, amennyit 
akar, de ebben a tekintetben én kalapot emelek 
a Tudomány előtt. Ezeket a roppant könyve-
ket neked is olvasnod kellene, hiszen valami-
kor majd rengeteg föld ura leszel... 

— Nekem? — kiáltott fel Oliviero, komi-
kusan ijedt kézmozdulattal. — Inkább minden 
birtokomat odaajándékozom a szegényeknek. 



— Hálátlan, hálátlan! Te a történelem leg-
csodálatosabb korszakában születtél s még a 
tetejébe gazdagnak születtél; ez pedig annyit 
jelent, hogy ama kevesek közé tartozol, akik 
kényük-kedvük szerint élvezhetik a század 
minden csodáját. Minden csak teéretted dol-
gozik: a tudomány, az ipar, a kereskedelem, 
a művészet. Biztos vagyok benne, hogy re-
pülhetsz is majd. . . 

— ön csakugyan azt hiszi, hogy sikerül 
majd repülőgépet feltalálni? Robidát egy na-
pon majd prófétának fogják tekiteni? 

— Robida próféta lesz majd egy napon. 
Olivieróban volt bizonyos józan logika s 

ezért nem kerülte el a figyelmét, hogy Accolti 
ellentmondott önmagának, mikor az imént 
még bűzös pöcegödörnek mondta a korát, 
aztán meg úgy magasztalta, mint a legcsodá-
latosabb századot. Accolti is tétova lélek volt, 
mint annyian mások az ő korában; felületes 
és egyúttal mélyenszántó tehetség, hitetlen 
akit minduntalan misztikus lelkesedések ra-
gadnak el, nagy szív, tudósa egy szívtelen 
tudománynak, nemes szellem, aki a Büro-
krácia egyik legridegebb pajtájában rabos-
kodott, hogy ottan elégítse ki nagy dolgokra 
és ragyogó tettekre szomj ázását; újra meg 
újra visszalökte a múltba sok elvesztett kim 
csének siratása és egyúttal türelmetlenül 
rohant a jövendő elé. Alkalomadtán egyszer-
másszor bámulta a csodákat, amiket ennek a 
kornak az ipara, kereskedelme, födművelése, 
tudománya létrehozott és szidalmazta a bű-
neit, amelyekben az emberek mintha cinikus 
röhejjel gázoltak volna, de sohasem tudta 
eldönteni, vájjon ezek a csodák fölérnek-e 
ezekkel a bűnökkel, és sohasem jutottak 



eszébe a bűnök, mikor a csodákat ünnepelte, 
és a csodák, mikor a bűnöket ostorozta. Kö-
rülbelül a középúton volt Alamanni közt, aki 
aranynak tartotta az egész világot, és Mala-
guzzi közt, aki azt mondta, hogy csupa sár; 
de sohasem vette észre a maga örökös ellent-
mondását. Pedig ez oly nyilvánvaló volt, hogy 
Oliviero nem hagyta volna szó nélkül, ha más 
mondja; de Accoltit nagyon szerette és nagyon 
tisztelte, tehát nem mert szólni. Csak annyit 
mondott: 

— A tudomány már tett és még fog tenni 
csodákat. De ha Guicciarelli szenátorra gon-
dolok . . . 

— Csakhogy nem elég ám a tudomány! — 
szólt közbe gyorsan Accolti. — Egy kis lelki-
ismeretre is szükség volna. Ez a portéka pe-
dig manapság ritkább az aranynál! 

Oliviero végül megkérdezte, mi hír Mariet-
táról. Accolti közölte vele, hogy a fogházigaz-
gatótól arról értesült, hogy jól érzi magát és 
meglehetősen nyugodt; de* a vizsgálóbíró még 
nem hallgatta ki. ő azonban megegyezett már 
az ügyvéddel, hogy vállalja a védelmét. 

Accolti derűs határozottsága bátorságot ön-
tött Olivieróba is; mikor a Piazza San Ber-
nardói házból távozott, megszabadult gyötrő 
kétségeitől, mert biztosra vette, hogy néhány 
újság és sok tudatlan ember meggabalyodása 
nem lehet erősebb az ilyen világos igazságnál. 
Az a közlés, hogy a Vádtanácsnak mind a 
három bírája elhatározta, hogy a fölmentésre 
szavaz, elsöpörte lelkéből a nyugtalanság 
utolsó foszlányait is; sőt lelkihangulata vál-
toztával most már a Susanna iránt ellenséges 
nyilatkozatok is mind mellette szóltak, hiszen 
akik ellene nyilatkoztak, nyilván elárulták, 



hogy belenyugodtak a fölmentésébe, mint va-
lami kikerülhetetlen igazságtalanságba. Oli-
viero csak most vette ezt észre, amint az em-
lékeiben turkált, és utólag örvendezett rajta; 
örült, hogy az anyja pár hónapig Susanna 
mellett akar maradni pazar san-remói villá-
jukban, mintha csak részben neki is szólna az 
a jó, amit anyja cselekszik az emberi igazság-
talanságnak ezzel az áldozatával; és mint-
hogy a boldogság mindig csőstül jön, most 
már nem bánta azt sem, hogy a nemessége 
veszedelemben forog, sőt mintha, mintha... 

De mikor ez a gyötrelme lecsillapodott, 
másik kezdte gyötörni. Most, valahányszor 
egy inas közeledett hozzá az ezüsttálcával, 
amelyen átnyújtotta a postát, mindig elszo-
rult a szíve, mert remegett, hogy Elena leve-
lét hozza neki s egyúttal remegett, hogy nem 
lesz tőle levél; hogy olyan levelet hoz, amely-
ben Elena emlékezteti régi ígéretére; ha pe-
dig nem lesz levél, ez a hallgatás annyit je-
lent, hogy Elena elhagyta őt. 

Másnap, pénteken, február nyolcadikán az 
eltüntethető méreg legendája szétfolyt az 
egész félszigeten; kicsiny és nagy lapok, 
egyik ilyen, másik amolyan címmel üvöltöt-
ték, harsogták, óvatosan suttogták: „Várat-
lan fordulat a Cavalieri-ügyben", „Guiccia-
relli szenátor szenzációs fölfedezése", „Meg-
fejtették a mérgek titkát"; elmesélték a kö-
zönségnek, hogy Guicciarelli szenátor hosz-
szas tanulmányok és kísérletezés után végle-
gesen és döntő módon bebizonyította, hogy 
Alberto Cavalierit „álcázott" méreggel tették 
el láb alól, amely azonnal ártalmatlaná válik, 
mihelyt munkáját elvégezte: ezért tétovázott 
és keveredett ellentmondásokba a Tudomány, 



amelyet egy pillanatra — de csak egy pilla-
natra — megtévesztett a pokoli cselszövés. 

Azonban ugyanezen a reggelen, mintegy 
ellensúlyozásául ezeknek a magasztalások-
nak, egy bizonyos lap, amely feketébb volt a 
festéknél, amellyel nyomtatták, a Szent Offi-
ciumok Kongregációja ügyészének Guiccia-
relli szenátor ellen intézett támadását közölte; 
a cikk elharsogta, Hogy Guicciarelli csak bito-
rolja a dicsőséget, egy nulla, akit fölfújt a 
Szabadkőművesség és a bitorló Kormány, 
hogy elhitesse a világgal, hogy Róma immár 
a világi fényesség fárosza lett; hogy Olasz-
ország most már megállapíthatja, hogy mi-
csoda az Isten nélkül való Tudomány, a po-
gány Tudomány, a nagy betűvel írt Tudo-
mány, amelyet a Szabadkőművesség és a 
Kormány szembe akart állítani Szent 
Péter katedrájával. Ez a tudomány méreg-
nek nézte az üvegeibe pottyant szemeteket; 
ez a tudomány börtönbe juttatta az ártat-
lanokat és fölmentette a bűnösöket! Most, 
mikor a közönségnek kezdett megnyílni 
a szeme, a Szabadkőművesség és a 
Kormány, hogy megmentse a megérde-
melt gyalázattól ezt a tudományt, egy eret-
nek - uralkodóhoz fordult, aki valamennyi 
eretnek-uralkodó közt leghírhedtebb arról a 
kegyetlenségéről, amellyel a katolikus Egy-
házat üldözi; csakhogy a közönség legyen 
résen: az az orosz kitüntetés, amely körül a 
Szabadkőművesség zsoldjában álló egész 
sajtó akkora lármát csap, nem egyéb, mint 
ördögi jutalom, amelyet az Eretnekség jut-
tatott a titkos Szövetség címén a Tévelygés-
nek és a Gonoszságnak. 

Oliviero és Accolti úgy élvezte ezt a dühös 
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támadást, mint mikor valaki nézi, amint a 
gazembert megfenyítik, ha nem is azzal a 
bottal, amely kijárt volna neki. Az ügyvéd 
kijelentette a Forumon, hogy ez volt a ke-
gyelemdöfés az egyszersmindenkorra meg-
nyomorított vádnak. Alamanni szenátor azt 
mondta, hogy ez a támadás használ Guiccia-
rellinek; sőt Barge gróf föltételezte, hogy ha 
nem is maga Guicciarelli írta, de legalább is 
ő sugalmazta, annyira kapóra jött neki, hogy 
rávegye a Tiberisen inneni Rómát, hogy vég-
képpen elvesse azokat a kisebb-nagyobb dol-
gokat, amiket a Trastevere éppen ki akart 
emelni. De a Tiberis innenső partján meg-
jelenő lapok közül egyik sem célzott a táma-
dásra, még csak nem is utasította vissza, 
mintha csak a folyó két partja között meg-
akadtak volna a zúgó hullámok. Donna Emi-
lia viszont, aki három napja nem hagyott 
nyugtot a barátainak, hosszú látogatásokat 
tett náluk, megállította őket az uccán és 
mindegyikhez eljuttatta az igazság szavát, 
magyarázatokkal, fejtegetésekkel, magaszta-
lásokkal fűszerezve, ma éppenséggel úgy 
érezte, hogy ő az osztó Igazság: jó a jókhoz, 
rossz a rosszakhoz. Életében először érzett 
valami anyai gyöngédséget a félsziget vala-
mennyi újságja és újságírója iránt; kijelen-
tette, hogy valamennyien „derék és rokon-
szenves fiúk"; és megajándékozta őket egy 
darabkájával annak a gyöngédségnek, 
amellyel Martinát pazarul elhalmozta, mert 
valamennyit egy-egy nadrágos Martinának 
tekintette, akik értenek a tollforgatáshoz, 
boldog emberek! De megmondta a magáét az 
obskurantizmusnak is, amely lepocskondiázza 
a harmadik Róma tudósait a cikkeiben, 



minthogy már nem égetheti el őket a Campo 
dei Fiorin. 

Ebben a kimeríthetetlen pazarló kedvében 
nem volt ideje ég felé emelni szemeit és 
észrevenni bizonyos felhőcskéket, amelyek 
gyülekezni kezdtek a feje fölött; egyébként 
ezekből csak egy asztrológus olvashatta volna 
ki, hogy vihart hoznak reá. Mivelhogy már 
néhány napja munkában volt don Michele, a 
derék don Michele, akivel sohasem esett meg 
az, ami oly gyakran megesik a Rendőrséggel, 
hogy hamis nyomon indul el. Újságírónak 
adta ki magát (egy Amerikában megjelenő 
lap levelezője; „roppant nagy" lap, mondta, 
széttárva a karjait, hogy megmutassa milyen 
nagy ez az újság, bizony a hallgatói el sem 
tudják képzelni) és négy nap alatt, hétfőtől 
csütörtökig, szoros barátságot kötött a portás-
néval, Martinával, Gaetanóval, a Cavalieri-
ház minden cselédjével s néhánnyal a többi 
emeletekről is; osztogatta a bókokat és a tré-
fákat, megígérte mindegyiknek, hogy kiadja 
az arcképüket az újságban, egy-egy apró 
ajándékot adott a nőknek, Gaetanónak ételt-
italt fizetett a Foro Trajano egyik kis kocs-
májában és néhány tizesbankóval viszonozta 
bizalmas közléseit; mert hát az ő lapja, 
amint már Amerikában szokás, „gavallérosan 
megfizeti azokat, akik szolgálatára vannak". 
Megtudott egyetmást: hogy Cavalieriné tom-
bol mérgében, mert a cselédség, ahelyett hogy 
a dolgát végezné, folytonosan csak Marietta 
ügyével foglalkozik; hogy Gaetano valószí-
nűleg nincs megelégedve donna Emiliával, 
mert rosszakat mond rá, de csak általános-
ságban és nem tud mondani semmi határo-
zott vádat; hogy Martina rejtelmes kijelen-



téseket tesz Gaetanóra vonatkozólag, ame-
lyekre Gaetano csak tétova tiltakozásokkal 
vagy vállvonogatva felel, mikor M ich ele be-
számol neki ezekről. 

— Nem asszony ez, hanem valóságos má-
sodik Johanna papissa. Szeretné, ha vissza-
mehetnénk az Inkvizíció idejébe, amikor úgy 
csikarták ki az emberekből a vallomást, hogy 
gombostűket szurkáltak a körmeik alá. Olyan 
kőszívű, hogy ha valamelyik szolgája elkövet 
valami hibát, szeretné elevenen a halaknak 
dobni, mint ahogy a zsarnok Nero korában 
cselekedtek Rómában a szegény rabszolgák-
kal — mondogatta Gaetano donna Emiliáról. 

— Gaetano hangosan kukoríkol, mint va-
lami kakas, mert csak kevesen vannak, akik 
tudják, hogy igazában hogy is történtek a dol-
gok — mondotta Martina suttogva és azzal a 
mellékértelemmel, hogy éppen ő is egyike 
annak a néhány kiváltságosnak. 

— Irigykedik, mert az asszonyom szép 
ajándékot ígért nekem — mondta Gaetano 
don Michelének. 

— Majd meglátja, milyen szép ajándékot 
ad neki az asszonyunk, mihelyt a per bevég-
ződik — kottyantotta ki Martina kárörömmel, 
mikor egyszer don Michelével beszélgetett s 
ez célzást tett arra a bizonyos ajándékra. 
Végül Gaetano poharazgatás közben elárulta 
neki, hogy Franciaországba vagy Amerikába 
akar menni, mert torkig van Rómával és 
Olaszországgal. Ezeknek a bizalmas közlé-
seknek, suttogásoknak, célzásoknak és rejté-
lyes mellékértelmeknek segítségével meg-
hányta-vetette a dolgot don Michele — aki 
nem tudhatta, hogy a Logika, ámbár a Csendőr-
puska előtt nem egyszer kalapot emel, nem 



riad vissza attól sem, hogy a Csendőrség ro-
vására is elkövesse valamelyik szokott huncut 
csínyjét — kibogozta a bonyodalom gombo-
lyagját; okoskodását két tényre alapította, 
amelyek oly megrendíthetetlenek voltak a 
szemében, mint a San Pietro kupolája: az 
egyik, amit az iratok bizonyítottak, az, hogy 
Mariettának Gaetanóhoz és Olivierónak Ma-
riettához intézett levelét Cavalieriné adta át 
a hatóságnak; a másik, amelyet Őexcellen-
ciája mondott és a Rendőrség tagadott, hogy 
Marietta ártatlan és férjhezmenetele céljára 
kérte a pénzt. Már pedig ha Cavalieriné adta 
át Marietta és Oliviero levelét a Rendőrség-
nek, akkor nyilvánvaló, hogy csak Gaetanó-
tól kaphatta, mert csak egy hülye vagy a 
Rendőrségnek egyik hivatalnoka hiheti, hogy 
Martina csak úgy véletlenül találta a két 
levelet a konyhában; ha Gaetano adta oda a 
leveleket donna Emiliának, akkor az asszony 
és a szakácsa összejátszottak; ha az asszony 
és a szakácsa összejátszottak, akkor az egé-
szet együtt eszelték ki, hogy tönkretegyék 
Alamanni főhadnagyot és Mariettát. A meg-
egyezés értelmében Gaetano rávette Mariettát 
a házasság ürügyével, hogy kérje azt a pénzt 
Alamannitól; donna Emilia a megegyezés 
szerint jelentette fel Gaetanót és Mariettát; 
Gaetano a megegyezés értelmében fogatta el 
magát a találkozón és húzatta ki magából a 
hamis vádat, mint valami vallomást. Világo-
san kiderült, hogy ez volt a cselszövény s 
nem kevésbbé világos, hogy a Rendőrség csu-
kott szemmel beleesett a csapdába, abban a 
túlbuzgóságában, hogy végre valami nagy-
szabású bűnügyet leplez le. „Szegényke, hi-
szen olyan ritkán van része ilyesmiben!" — 



zárta le gondolatait csípős szánakozással don 
Michele. 

Don Michele, miután ekként fölfedezte az 
igazságot, hozzálátott, hogy kivegye a bizo-
nyítékot is Gaetanóból, aki mindennap vele 
tölti másfélórás kimenőjét, és szemérmetlenül 
iszik és füstöl új barátja költségére; de don 
Michele úgy vette észre, hogy napról-napra 
elégedetlenebb, zárkózottabb, napról-napra 
jobban dühöng az asszonya, a többi szolgák, 
minden és mindenki ellen. Don Michele 
olyan pillanatban tünt fel, amely bizonyos 
szempontokból jó volt, más szempontokból 
ellenben nem: akkor, amikor a híresség gőgje 
kezdett már kipárologni Gaetano fejéből. 
Alig pár nap múlva megállapította, hogy 
„Usciere" magasztalásai, az újságírók bókjai, 
az arcképének a sokszorosítása mind csak 
lári-fári és nem ér egy hajítófát sem; to-
vábbá, hogy ő kielégítette asszonya és Mar-
tina bosszúvágyát, mikor Mariettát börtönbe 
juttatta, de bizony nem volt semmi haszna 
belőle. A főhadnagy négyezer líráját is csak 
egy pillanatra mutatták meg neki; aztán ez 
is eltűnt; sehol még csak a reményét se látta 
bontakozni valami távoli jutalomnak. Donna 
Emilia egyenesen úgy tesz, mintha azt hinné, 
hogy ő azért tette azt amit tett, mert köteles-
sége volt. Tehát az a reménye is füstbe megy, 
hogy a Cavalieri-ház és bűnügy aranybánya 
lesz számára, annak az alaptőkének a bá-
nyája, amelynél egyebe nem hiányzik ahhoz, 
hogy milliomossá legyen? Felizgatta és el-
csüggesztette ez a csalódás és elejétől fogva 
résen állott don Michelével szemben; és ha 
általánosságban csak úgy dőlt belőle a szit-
kozódás asszonya ellen, azért nem árult el 



semmit, bár tovább is szívta az őrmester szi-
varjait és itta a borát. Egészen eddig a csü-
törtökig, február hetedikéig, don Michele nem 
tudott meg tőle semmi lényegest. De Gaetano, 
amint egyre ezen a csalódásán rágódott, rá-
jött, hogy az asszonya becsapta, mert rávitte 
ugyan, hogy Marietta ellen megtegye vallo-
mását, de megjutalmazni nem akarta; és ez a 
gondolat annyira izgatta és felbőszítette, hogy 
pár nappal ezelőtt bement az asszonyához és 
durván megkérdezte, hogy hát semmit sem 
szándékozik neki adni azért, amit tett? Donna 
Emilia valamikor ugyan hajlandó lett volna 
nehéz aranyon megvenni a titkait ennek a 
„fickónak", amint nevezte, mégis most, mikor 
meghallotta, hogy pénzt kér tőle, felháboro-
dott és azt felelte neki, hogy a Marietta ellen 
emelt váddal csak a kötelességét teljesítette, 
hogy elég jutalom neki az, hogy kimászott a 
csávából, mert bizony egy kis fegyházat ő is 
megérdemelt volna. Gaetano alaposan vissza-
vágott, s hangoztatta, hogy asszonya érdekei-
nek szolgálatában elvesztette Marietta négy-
ezer líráját és hogy legalább ezt adja meg 
neki. Szóval összevesztek, szemrehányások-
kal és fenyegetésekkel halmozták el egymást; 
donna Emlia nem engedett, Gaetanót pedig 
attól a naptól fogva düh és rettegés emész-
tette. Világos volt előtte, hogy az asszonya 
becsapta; de attól rettegett, hogy amilyen go-
nosz nő, még majd megpróbálja őt is bele-
keverni valamiféle vádba, hogy beléfojtsa 
jogos követeléseit; és minthogy a lelkiisme-
retét nem érezte tisztának, megint erőt vett 
rajta a rettegés a börtöntől és újra meg újra 
végiggondolta ezt az egész különös históriát 
és valamennyi rejtelmét, amikben oly fontos 



szerep jutott neki, anélkül hogy tudná az 
okát; felbukkant lelkében a két levél titka is, 
amelyek huszonnégy óra leforgása alatt az ő 
zsebeiből az Igazságszolgáltatás kezeibe ván-
doroltak. Hogyan, mikor, milyen úton-mó-
don? Ez volt a leggyötrőbb titok. Ez a gon-
dolat gyökeret vert a lelkében és annyira 
gyötörte, hogy végül csütörtökön, mikor 
együtt ivott don Michelével a rendes kis 
kocsmában, nem tudott ellentállni a kísértés-
nek, hogy fenékig ki ne tárja a szívét előtte, 
most elsőízben, ebben a kérdésben; megkér-
dezte tehát, hogy ha mindent tud, vájjon ezt 
a titkot is meg tudja-e magyarázni? 

„Azt hiszed, hülye vagyok" — gondolta 
magában don Michele; és mivel biztos volt 
benne, hogy a leveleket éppen ő adta donna 
Emiliának, ez pedig az Igazságszolgáltatás-
nak, ebben a kérdésben rögtön fölfedezte a 
ravaszságot, amellyel csak az ő gyanúit 
akarja eloszlatni; ennélfogva a maga követ-
keztetésének megerősítését látta benne. De 
mikor csütörtökről péntekre végiggondolta 
Gaetanónak ezt a némileg gyerekes haditervét, 
elhatározta, hogy kiszedi belőle az őszinte 
vallomást, olyanképpen, hogy váratlanul meg-
mutatja neki, hogy mindent tud; tehát pén-
teken, mikor délután ötkor újra találkoztak 
a Foro Trajano rendes osteriájában, beve-
zette őt egy szomszédos szobácskába, amely-
nek egyetlen asztalát a mennyezetről lelógó 
petróleumlámpa világította meg, bereteszelte 
az ajtót és bort töltött Gaetanónak. 

— Gratulálok magának — kezdte. — Maga 
pályát tévesztett; nem szakácsnak kellett 
volna mennie, hanem színésznek. Különb 
lett volna, mint Tommaso Salvini! Különb. 



mint Ernesto Rossi! Pompásan tud komédiát 
játszani. Majdnem, majdnem velem is a bo-
londját járatta! Pedig egy amerikai újság-
írót becsapni — nem dicsekvésből mondom — 
nem csekélység ám! Éppen tegnap, mikor 
arra kért, hogy magyarázzam meg, hogyan 
jutott tizenkét óra alatt a menyasszonyának 
a levele a hatóság kezébe, megvallom, majd-
nem azt hittem, hogy komolyan kérdezi ezt 
tőlem. Bohóc! Komédiás! 

És kajánul elnevette magát, ránézett Gae-
tanóra, aki ugyancsak visszanézett rá, de 
meglepetten és kissé elfogultan. Don Michele 
rögtön újra rákezdte: 

— Ugyan, ne tetesse magát... Jobban 
tudja nálam, hogy ki adta át a leveleket a 
Rendőrségnek. Azt mondom: leveleket, nem 
pedig: levelet, hiszen kettőt kapott. Látja, 
hogy jól vagyok tájékozva. Hiába is kertelne; 
egy amerikai újságíró előbb-utóbb mindent 
megtud. 

— Igaz, két levelet kaptam — felelte zava-
rodottan Gaetano. — De olyan igaz, mint 
ahogy én vagyok én, hogy egy hete töröm 
már a fejemet, hogyan kelt lába ennek a két le-
vélnek. Azt mondom: ennek a két levélnek, 
mert nemcsak az ttint el, amelyet a bíró meg-
mutatott nekem... 

Don Michele rápillantott, aztán tettetett 
bosszúsággal szólt: 

— Maga nem bízik bennem. Nem hiszi, 
hogy barátja vagyok. Maga bújósdit játszik 
velem. Csakhogy téved, mert ez nem használ 
semmit. Én mindent tudok: mindent, érti? 

— Azt is tudja, hogy hogyan kaparintotta 
meg a hatóság az én leveleimet? 

— Ugyan-ugyan, Gaetano — csattant fel a 



csendőr idegesen —, azt hiszem, itt az ideje, 
hogy abbahagyja ezt a komédiázást. Én nem 
vagyok tökfilkó és tudom, hogy maga adta 
oda a leveleket a hatóságnak . . . 

— Én? — kiáltott fel Gaetano és rábámult 
az őrmesterre; hirtelenében az a gyanúja tá-
madt, hogy megbolondult, 

— Persze, hogy maga. Csak ne tettesse 
magát butának, csak ne bámuljon, mintha 
most csöppent volna a felhőkből... Nem 
akarom azt mondani, hogy személyesen adta 
át a Hatóságnak: ilyen ostobának nem tar-
tom magát. De maga adta oda az asszonyá-
nak s ő adta át a hatóságnak. 

Erre a kijelentésre azonban Gaetano ré-
mülten, kimeresztett szemmel ugrott talpra 
és izgatottan kiáltotta: 

— Az asszonyom adta át a leveleimet az 
Igazságszolgáltatásnak? De hiszen akkor ő 
lopta el tőlem... Ellopatta tőlem... Nem 
lehetett más, mint Martina, ez a boszorkány... 

Egy pillanatra megállt, mintha valami vá-
ratlan ellenvetés lepte volna meg; aztán még 
izgatottabban, szinte tébolyultan folytatta: 

— De hogyan lopatta el tőlem? A levelek 
mindig itt voltak ebben a zsebemben (és rá-
csapott jobbfelől a kabátjára). Ha csak az 
ördög be nem bújt a szobámba a kulcslyukon 
keresztül... 

Gaetano újra látta magát, amint olvasta a 
két levelet a konyhában, a függőlámpa lé-
nyénél és betette őket a kabátja jobbzse-
bébe; aztán felakasztotta a kabátját a fo-
gasra a szobájában, a szobát kulccsal bezárta, 
mint rendesen. De don Michele, aki sokkal 
ravaszabb volt, hogysem ilyen egyszerűen el-
hitte volna az igazságot, a bajusza alatt mo-



solygoit és ezt gondolta magában: „Hát el-
lopták tőled a leveleket, te szegény kis ár-
tatlanság? Azt hiszed talán, hogy én is holmi 
rendőr vagyok?" Mivel azonban a rajtaütés 
nem sikerült és Gaetano tovább is megátal-
kodottan hazudott, egy másik haditervet al-
kalmazott, amelyet a legvégső esetre szokott 
tartogatni. Ránézett Gaetanóra, némán, gyön-
géd tekintettel, mintha meghatotta volna az, 
amit mondott; aztán sopánkodva, háromszor 
kiáltotta, mindig emeltebb hangon: 

— Szegény fiú! Szegény fiú! Szegény fiú! 
— Szegény fiú? Én? Miért? — tiltakozott 

Gaetano meghökkenve, félig izgatottan, félig 
sértődötten. 

Don Michele csak nézte s mintha tétovázott 
volna; aztán titokzatos és elérzékenyült han-
gon megszólalt: 

— Barátom, attól tartok, hogy maga 
csúnya dologba keveredett... 

Gaetanón is erőt vett a félelem, de azért 
felfortyant a kijelentés hallatára és ingerül-
ten tiltakozott: 

— Én, csúnya dologba? Maga téved. Én 
nem keveredtem bele semmiféle dologba, se 
szép, se csúnya dologba. Én nem csináltam 
semmit. Én egy szegény ördög vagyok, aki 
csak a dolgommal törődöm és nincs időm 
mások ügyeivel foglalkozni... Torkig va-
gyok ezzel a históriával... 

— Csak ne dühöngjön, ne dühöngjön — 
szólt rá jóságosan don Michele. — Nyíltan 
fogok beszélni magával: bizony mikor ide-
jöttem, haragudtam magára egy kicsit, mert 
azt hittem, hogy összebeszélt az asszonyával, 
aki . . . De megígéri, hogy egy szót sem szól a 
dologról? Becsületszavára? Hát bizalmasan 



megsúgom magának, hogy az asszonya nagy 
baklövést követett el. Az Igazságszolgáltatás-
nak már kezében van a bizonyíték, hogy a 
maga menyasszonya ártatlan, a hamis vádért 
pedig, barátocskám, jó pár esztendei dutyi 
jár. Majd meglátja, hogy pár nap múlva le-
csap a bomba! Csak az a baj, hogy magát is 
az a veszedelem fenyegeti, hogy az asszonyá-
val együtt börtönbe kerül, mert hiszen, nem 
tudom miért, maga is hamis vádat emelt a sze-
gény Marietta ellen... 

De Gaetano, aki eddig komoran és zord 
arccal hallgatta, most szenvedélyes felháboro-
dással a szavába vágott: 

— Nem igaz, nem igaz! 
— Nem igaz? Nem vádolta meg? De hiszen 

azt mondta a felügyelőnek . . . 
— Nem mondtam semmit — vágott a sza-

vába megint Gaetano tombolva. — Az az úr 
nem értett meg engem, azt írta, amit ő akart. 
— Egy pillanatig tétovázott, aztán határozott 
hangon folytatta: — Akarja tudni, hogy tör-
tént tulajdonképpen a dolog?.. . Két héttel 
ezelőtt, egy vasárnap a házasságunkról beszél-
gettünk Mariettával, arról a régi tervünkről, 
hogy vendéglőt veszünk, ami persze mindig 
csak terv maradt, mert mind a ketten szegé-
nyek vagyunk. És akkor egy ötletem támadt... 
„Nem ismersz te, Marietta — mondtam neki 
—, valami jószívű és gazdag embert, aki köl-
csön adna nekünk pár ezer lírát?" Marietta 
azt mondta rá, hogy a gazdagok a pénzt nem 
adják ki a markukból; aztán többé nem be-
szélt erről. Három-négy nappal később Ma-
rietta azt írta nekem, hogy meggondolta a 
szavaimat, hogy igazam van, és hogy elment 
kölcsön kérni négyezer lírát az asszonyának 



egyik rokonától, nem is tudom már, hogy hív-
ják. Ez az úr azt mondta, hogy ennyije nincs, 
de majd kölcsön kér a barátjától, egy tiszt-
től . . . 

— Megvan ez a levél? — szakította félbe 
don Michele közömbösen. 

— Itt van; ezt nem vették el tőlem — fe-
lelte Gaetano és a kabátja belső zsebéből ki-
halászott egy rongyos és piszkos tárcát, amely 
olyan volt, mint valami összelappadt hólyag, 
és a tárcából kivette az egyetlen holmit, ami 
benne volt: egy papirlapot. — Igaz is: az el-
lopott levelek miatt tehetek följelentést? 

— Hogyne! Természetesen — felelte don 
Michele gúnyos kis mosollyal, miközben ki-
simította a papírlapot. — Folytassa az elbe-
szélését. Addig én, ha megengedi, lemásolom 
ezt a levélkét... 

Gaetano folytatta, a másik pedig írt. 
— Szombaton este ötkor kaptam a másik 

két levelet, amiket elloptak tőlem... Marietta 
azt írta, hogy megkapta a rokonnak a barát-
jától a négyezer lírát és ha elmegyek másnap 
a rendes találkozóhelyünkre a Piazza Termi-
nire, ideadja a pénzt. Elmegyek a találkozóra; 
de alig kezdtünk beszélgetni, egyszerre csak 
egy detektív felszólított, hogy kövessük a 
Rendőrségre; ott aztán egy másik úr kihall-
gatott bennünket. Hogy miért haragudott 
ránk, két ilyen szegény teremtésre, akik 
semmi rosszat nem követtünk el, azt nem 
tudom; de valósággal őrjöngött. „Maga azért 
kínálta fel ezt a pénzt a vőlegényének, hogy 
hamisan valljon; ne tagadja, bizonyítékaink 
vannak rá" — ordított Mariettára. Hát még 
hogy forgatta a szemét, mikor hozzám for-
dult! „Ha tagad és továbbra is konokul vé-



delmezi ezt a nőt, becsukatom". A szavaival, 
a fenyegetéseivel, a mérges pillantásaival 
úgy megzavart, hogy azt sem tudom, mit 
mondtam neki. Megvádoltam Mariettát? Iga-
zán sajnálom! 

És egy hajtásra kiivott egy pohár bort, 
mintha ez az előadás kiszárította volna a tor-
kát. Don Michele lemásolta a levelet, vissza-
adta Gaetanónak, aztán megszólalt: 

— Barátom, adjon hálát az Istennek, hogy 
nem lopták el ezt is; őrizze a keblén, mintha 
valami megszentelt talizmán volna; meg ne 
mutassa senkinek... Nem lesz semmi baja, 
de ezt csak ennek a levélnek köszönheti... 
Akar egy baráti tanácsot? Ha majd a bíró 
kihallgatja, mondja el neki azt, amit most 
nekem elmondott, mutassa meg neki ezt a le-
velet és bátran vádolja meg az asszonyát, 
hogy ellopta a másik kettőt... Ha a bírónak 
az igazat mondja, úgy mint nekem s meg-
támogatja ezzel a levéllel, ha visszavonja a 
hamis vádat, amely egy gyenge pillanatban 
csúszott ki a száján, akkor nem kell félnie 
semmitől. Az asszonya egymaga marad a pác-
ban és csak őt táncoltatják meg, akárhogy 
húzódozik is tőle. Ide hallgasson: nekem most 
mennem kell, mert találkozóm van valakivel; 
de most már megszerettem magát és nem fo-
gom elhagyni. Egy amerikai újságíró min-
dent megtud, még azt is, hogy mit csinál az 
Igazságszolgáltatás; és ha valami veszedelem 
közeledik, értesítem magát. De maga viszont 
tartsa szemmel az asszonyát; senki előtt se 
említse a beszélgetésünket; és mindenekfölött 
vigyázzon, el ne lopják magától ezt a levelet 
is, mint a másik kettőt. Ha ezt is ellopják, 
akkor magának vége van. Ejnye, van egy 



Ötletem... Fényképeztessük le! Ez sokkal 
nagyobb megnyugvás volna magának. Senki 
a világon nem fogja megtudni. Én ismerek 
egy fényképészt... 

Kivonszolta az osteriából, kocsiba ültette és 
elvitte egy olyan műhelybe, ahol az emberi 
ügyesség a zselatinnal lerögzíti a nap kóbor 
sugarait. A levél így hangzott: „Kedves Gae-
tano, közlök veled egy hírt, aminek örülui 
fogsz. Tegnap elmentem Accolti úrhoz, aki 
asszonyomnak rokona; elmondtam neki, hogy 
jegyesek vagyunk; elmondtam, hogy négy-
ezer lírára volna szükségünk a vendéglő meg-
vételéhez és nagy jót tenne velünk, ha köl-
csön adná ezt az összeget. Nem volt neki 
ennyi pénze; de azt mondta, hogy segíteni 
akar rajtunk és majd kölcsönkéri a pénzt 
Alamanni főhadnagytól. Tudod, hogy ki-
csoda. Olyan jószívű és gazdag ember, hogy 
biztosan ideadja ezt a pénzt, örülsz? Elmúlik 
a rosszkedved? Sokszor csókol Mariettád." 



XV. 

A szóbeli és írásbeli gratulációk vékony 
ere, amely kedden délután elkezdett buzogni 
Guicciarelli szenátor íróasztalán, szerdán 
megdagadt, csütörtökön kiáradt és még pén-
teken reggel sem mutatkoztak rajta az apa-
dás jelei. A csütörtöki gratulálok között volt 
Alamanni szenátor is, aki két napig ingado-
zott; eszébe jutott, mily szigorúan ítélte meg 
ezelőtt Guicciarelli tévedéseit, viszont kétsége 
támadt, vájjon ez a szigorúság helyénvaló-e 
még, mint ő mondotta, „ebben az új helyzet-
ben". Végül miután pro és kontra megvitatta 
magában a dolgot és mérlegelte, hogy az üd-
vözlésnek melyik módja hagy legkevesebb 
nyomot maga után, ez a gondolata támadt: 
„Nagy férfiú volt ez a Bell!" — és csavart 
egyet a varázskészüléken s ő is belekiabálta 
szerencsekívánatait a láthatatlan másiknak. 
De Guicciarelli, mikor már annyiszor hallotta, 
hogy „nagyszerűen földerítette ezt a sötét 
titkot", hogy „a magyarázatai döntők", hogy 
„most már mindenki megértette", kezdett 
maga is arra gondolni, hogy vájjon nem fo r 

dult-e meg csakugyan a szél? Bizonyos gyö-
nyörűséggel gondolt arra a bosszúságra, amit 
most Roméi, az ügyvéd, s valamennyi irigye 
és ellensége érez; magához tért a döbbeneté-
ből, megint bízni kezdett a maga erejében és 
bölcsességében. Amint a Közönség nevezetű 



szörnyeteg megint elérzékenyült csodálattal 
kezdett tekinteni rá, megint újra a Tudomány 
kincsesládájának hitte magát. De minél in-
kább a magasztalás szelíd szellőjévé csende-
sült a népharagnak körülötte tomboló dühös 
vihara, annál keservesebben kezdte gyötörni 
egy gondolat: Mi van Pietruceival? Mi van 
Barge gróffal? Mi lesz, ha a Mezzogiorno 
megijed az ő fenyegetésétől és megcáfolja az 
interjút, éppen most, mikor annak közlése 
megmentette őt? Az összeveszés óta nem látta 
Pietruccit, mert a szobáik között megszakadt 
a diplomáciai viszony; szerette volna tudni, 
vájjon beszélt-e a nagybátyjával és szerette 
volna visszavonni a követelését; de nem 
tudta, hogyan fogjon hozzá, mert egy ilyen 
feltűnő köpönyegforgatás elvégre őt magát 
alázná meg; és mindennap halálos aggoda-
lommal vásárolta meg az újságot. Ebben a 
hullámzó hangulatában megemberelte magát 
és csütörtökön délután bekukkantott a Sze-
nátusba — a „gyanakvó és rosszindulatú vé-
neknek ebbe az odújába", mint rossz napjain 
nevezni szokta —, ahol nem mutatkozott, mi-
óta a Vádtanács, hogy megint csak a saját 
szavait idézzük, vizsgálatot indított ellene. 
És tessék: a kollégái körülvették, üdvözölték, 
ünnepelték a kitüntetésért („ilyen megtisztel-
tetés csak a legkiválóbb férfiakat éri", mond-
ták egyhangúlag és oly igaz meggyőződéssel, 
mintha csak atyafiságban volnának Szent 
Vladimirral) és az interjúért („a világosság-
nak valóságos mesterműve", „a tudománynak 
és a közerkölcsnek tett nagyszerű szolgálat"). 
Abban a meggyőződésben távozott, hogy a 
Szenátus, mint jó napjaiban mondogatni 
szokta, a szellem előkelőségeinek klubja, 
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Európa legválogatottabb testülete; és abban 
a meggyőződésben, hogy hitele és kisded földi 
birodalma meg van mentve, legalább is, ha az 
ördög bele nem ártja magát, azzal az átkozott 
újsággal, meg azokkal az átkozott szavakkal, 
amelyek pillanatnyi dühében kicsúsztak a 
száján... De mikor másnap reggel olvasta a 
támadást, amellyel a Trastevere kiszolgál-
tatta a világ megvetésének, megrémült, 
megint úgy érezte, hogy háborog a tenger, 
veszedelemben forog a szerencséje, és paran-
csoló szükségét érezte, hogy kibéküljön a 
Mezzogiornóval, Barge gróffal, Pietruceival; 
rohant a laboratóriumba; haladéktalanul hi-
vatta az asszisztenst. 

— Pietrucci — szólította meg barátságo-
san, de nem nézett a szemébe, mert ezúttal 
igazán kényelmetlenül érezte magát —, a Mez-
zogiorno nem közölt semmit... 

Ha a mester nem mert a tanítványának a 
szemébe nézni, viszont a tanítvány tudta, 
hogy árulást követett el, érezte bűnös voltát 
és azt hitte: azért hivatták, hogy kihirdessék 
előtte a halálos ítéletét, tehát nem mert föl-
tekinteni hóhérjának arcába. Bár úgy vette 
észre, hogy a szavak hangsúlya szelíd, mégis 
attól tartott, hogy ez az ítéletnek a bevezetése, 
s azért halkan, bizalmatlanul felelte: 

— Én megvittem neki az üzenetet; nem 
akarta! 

— Egyáltalán nem teszek neked szemre-
hányást — folytatta még mindig lesütött 
szemmel és halkan Guicciarelli. — Ismerlek; 
tudom, hogy mindig szívesen megteszed, amit 
tehetsz, és hogy megbízhatom benned, akár a 
fiamban. Ezért szeretlek. Neked kell az utó-
domnak lenned, itt . . . 



Pietrucci a tegezés, a hang, a szavak halla-
tára elfeledte minden elfogultságát és meg-
lepetten nézett mestere arcába. Akkor vette 
észre, hogy lesütött szemmel, zavarodottan 
beszél hozzá. 

— Magam is gondolkodtam a dolgon — 
folytatta Guicciarelli. — Nem mondom: 
mikor megláttam, hogy a megállapításaimat 
kinyomatta az a szennylap és ilyen módon 
világgá kürtölte, hirtelenében kissé felbosz-
szankodtam. Vén bolond vagyok én már; 
irtózom mindentől, aminek nyilvánosság- és 
piac-szaga van; szeretném, ha már csak az 
Akadémián vagy a Szenátusban kellene meg-
szólalnom. De mindenki azt hangoztatja előt-
tem, hogy a bűnügyekben a közönséget is 
meg kell győzni, és hogy a közönséghez úgy 
kell beszélni, mint ahogy a gyermekekhez 
szokás... Hát, ha már így van, bánom is én. 
— Aztán felpillantott az asszisztensre és szinte 
alázatos jósággal rámosolygott: — A nagy-
bátyád szolgálatot tett, mégpedig nagy szol-
gálatot a közönségnek, amelynek szüksége 
volt rá, hogy olyan ember világosítsa fel, aki 
ért a nyelvén. Megvallom, erre nem gondol-
tam . . . 

Pietrucci megértette, hogy a mestere ki 
akar békülni a nagybátyjával és vissza 
akarja vonni a szidalmakat, mert észrevette, 
hogy a közlemény hasznára vált. Megértette, 
hogy pácban van, fél, és szüksége van rá. És 
olyan düh fogta el, hogy ezúttal mert egy 
kicsit fellázadni és megpróbált harapni, de 
csak úgy, mint a gyáva és szelíd kutya, csak 
félig csikorgatta a fogait, magára vette azo-
kat a szidalmakat, amikkel a nagybátyja 
Guicciarellit elhalmozta, és nem merte meg-



mondani, hogy az bizony mind a mesternek 
szólt. 

— Jó, jó, de ki itta meg a levét? Tudja, mit 
mondott, a nagybátyám, mikor megkértem, 
hogy cáfolja meg azt, aminek a közlését kér-
tem még egy héttel ezelőtt? Azt mondta, hogy 
bohóc, szélhámos, Paprikajancsi vagyok.. . 

— Csakugyan? Csakugyan? Ezt mondta 
neked? — kiáltott a szenátor örömtől szikrázó 
szemmel, mintha valami nagyon örvendetes 
hírt hallott volna; mert ha Barge gróf így 
felelt, akkor azt akarta ezzel mondani, hogy 
nem vette komolyan a cáfolat követelését. De 
Pietrucci, aki nem találhatta ki ennek az öröm-
nek az okait, megsértődött miatta, mintha 
csakugyan elszenvedte volna s nem csupán 
kitalálta volna azokat a megaláztatásokat, 
amelyeken annyira örvendezett a mester vad 
egoizmusa; felfortyant és minthogy haragjá-
ban végre egy kis bátorság és egy kis gonosz-
ság is szállott belé (azért kapott bátorságra, 
mert egy kis gonoszság szállt belé), vissza-
vágott: 

— És nemcsak ennyit mondott. Azt mondta, 
hogy meg akarja önt fenyíteni s ezért rendel-
kezésre bocsátja a lapját Romeinek, hogy 
megsemmisítse az ön interjúját! 

— Nem, nem, ezt nem mondta, nem igaz — 
nyögte Guicciarelli rémülten és hátradőlt a 
karosszékében. 

Pietrucci megérezte, hogy ő az erősebb; és 
minthogy a gyöngék, ha egyszer felülkereke-
dik bennük a bátorság, nem bírnak magukkal, 
tovább kiabált: 

— De mondta, de mondta. És azt is hozzá-
tette, hogy vizsgálatot indíttat, mire fordítja 
ön a laboratórium átalányait. Ezt mondta: 



Egy Toxikológiai Laboratórium, amelyben 
olyan mérgeket találnak, amik nincsenek! 

— Nem fogja megtenni, nem fogja meg-
tenni. Mondta, de nem gondolja komolyan — 
felelte Guicciarelli meggyötörten. 

— De komolyan gondolja és meg is fogja 
tenni! — kiáltotta Pietrucci most már szinte 
megvadultam — És hozzátette, hogy szélhá-
moskodtunk Szent Vladimirrai, hogy a Szent 
Vladimir-rend keresztjét Oroszországban az 
ejemi iskolai tanítóknak adják és hogy leg-
közelebb ezt közölni is fog ja . . . 

Miután Pietrucci lesújtotta ellenfelét olyaií 
mondattöredékekkel, amiket kimondott ugyan 
a nagybátyja, de kissé más értelemben, ezt az 
utolsó vádat maga találta ki. De ezúttal úgy 
megrémítette a mesterét, hogy egészen meg-
rendült. 

— Ezt mondta, ezt mondta? — kiáltotta 
rémülten és fölkelt helyéről. — Én a fellegek-
ből pottyanok le. Hiszen én szórói-szóra le-
írtam azt a tájékoztatást, amit a nagykövet-
ségi titkártól kaptam. Itt valami tévedés van, 
valami Télreértés. Azonnal tisztáznunk kell. A 
szerkesztőségben van ilyenkor a nagybátyád? 

És odanyúlt a telefonkészülékhez, amely ott 
volt az asztalán a kezeügyében. Ezúttal azon-
ban Pietrucci rémült meg, mert attól félt, 
hogy nyomban rajtakapják a hazugságon. 

— Nem, ne tessék, szenátor uram, az Isten 
szerelméért! — kiáltotta és ő is felpattant 
helyéről; mintha valami kis gyerekre kiáltott 
volna rá, hogy meg ne fogjon egy égő fa-
hasábot; és izgatottan kezdte magyarázni, 
hogy nem, a nagybátyja ilyenkor nincs ott-
hon, nincs a szerkesztőségben, senki sem 
tudja, hol van; a nagybátyja rejtélyes és kü-



lönös ember; hogy nem szereti, ha felhívják 
olyan emberek, akik, mint a szenátor is, nin-
csenek neki még bemutatva; és jaj annak, 
aki meglepetésszerűen rajtaüt, mikor harag-
szik; bízza rá, majd ő lecsillapítja! A szená-
tort szinte megdermesztette ez a kiáltás: 
„Nem, ne tessék", állva hallgatta végig ezt a 
magyarázatot, balkeze a hallgatón volt még 
és tétovázott, vájjon akaratának belső ösztön-
zését kövesse-e, vagy pedig Pietrucci külső 
fenyegetésére hallgasson; de mikor döntött és 
fölvette a hallgatót a villáról, a szájához és a 
füléhez emelte és így szólt: „Nézzük meg leg-
alább, nincs-e a szerkesztőségben"; — Pietrucci 
megpróbálta kivenni a kezéből; Guicciarelli 
védekezett és a hallgatóért folytatott küzde-
lemben majdnem ökölre mentek. Végre mi-
kor Pietrucci megígérte, hogy azonnal el-
megy a nagybátyjához, beszél vele és lecsil-
lapítja, Guicciarelli engedett. 

Olivierónak pénteken egész nap Susannán 
és közeli kiszabadulásán járt az esze és ebben 
a gondolatban vigasztalást talált egyéb gyöt-
relmeire, amelyek egyre jobban elhatalma-
sodtak ezen a vidám gondolatán. Nemcsak az 
igazság, hanem a büszkeség is ujjongott a 
szívében. Minél jobban közeledett az Igazság 
napja, annál inkább nőtt azoknak az ellensé-
geinek a száma, akik úgy mutatták (néhány 
újság is, éspedig éppen a fenekedőbbbek), 
hogy most már megnyugszanak a biztos föl-
mentésben és annál nagyobb volt az öröme, 
hogy a vakok között ő is egyike volt azoknak 
a keveseknek, akik láttak. Igen, az emberek 
buták és hitványak voltak, de ő nem ragadt 
bele a közös sarba; ő Accoltival, anyjával, 
Susannával ama csekélyszámú kiválasztottak 



közé tartozott, akiknek kötelességük helyre-
igazítani és joguk megvetni az egyetemes bu-
taságot. Mit törődött vele, hogy a barátai el-
hagyták? A magányosság, amelyben néhány 
napja élt, úgy tetszett neki, mint valami di-
csőség s szinte mint valami nemesi rang. A 
nemes léleknek abban az első mámorában 
élt, amely éppen kezdi észrevenni a gonosz-
ságot s mivel még nem ismeri az erejét, nagy 
hetykén kihívja s azzal áltatja magát, hogy 
ellentállhat neki és könnyűszerrel legyőzheti: 
ezért alig várta az Igazságtevés napját, amely 
nemcsak az Igazságnak, hanem neki maga-
nak is diadaliinnepe lesz; és közben élvezte 
az anyjának úti előkészületeit. Abban álla-
podtak meg, hogy Accolti Firenzéből azonnal 
San Remóba megy Susannával és táviratilag 
értesíti donna Edviget az elutazásról és az 
érkezésről; donna Edvige odamegy utánuk, 
egy ápolónővel, két szobalánnyal, két inassal, 
egy szakáccsal és egy kocsissal. Oliviero ál-
dotta apjának gazdagságát és bőkezűségét, 
amely lehetővé tette jóságos anyjának, hogy 
egy fejedelmi gyógyítóhelyen fogadja hajlé-
kába az emberi igazságtalanság áldozatát, 
ami már maga is fél-gyógyulás! Szinte bol-
dog lett volna, ha nem izgatja folyton Elena 
meg a levele, amely szerencsére és sajnosan 
nem érkezett meg pénteken sem, ámbár egész 
nap várta és reszketett tőle. 

Végre szombaton reggel megérkezett a le-
vél: nagyon hosszú volt, csupa ömlengés, 
gyöngédség, bizakodás, odaadás, szenvedély, 
kesergés a távollét miatt, türelmetlen vágya-
kozás a visszatérésre. Néhány sorban < be-
számolt az ügyeiről, amelyek részben igen 
szomorúak voltak (a temetés), részben igen 



szárazak (veszekedés az ügyvédekkel az örök-
ség miatt) ; Olivierónak a barátaival való 
összezördülésére vonatkozó részletes közlé-
sére azzal felelt, hogy dicsérte a viselkedését, 
kitartásra buzdította, hogy lélekben vele van, 
mint ahogy türelmetlenül várja, hogy testileg 
is mellette legyen. Kifejezte örömét, hogy 
Susanna szenvedései hamarosan véget érnek 
és gratulált neki ahhoz a szép győzelemhez, 
amelyet bátorsága és tisztánlátása nemsokára 
hoz neki. Házasságra és egyéb jövendőbeli 
tervekre még csak nem is célzott; kitért még 
többek között Spinellire és arra figyelmez-
tette, hogy óvajkodjék tőle. Oliviero, aki 
zakatoló szívvel bontotta fel a levelet, mikor 
elolvasta, mennyei örömet érzett, menten ki-
gyógyult háborgó szerelmi bajából, úgy 
érezte, hogy visszahódította Elenát, lelkében 
térdet hajtott átszellemült képe előtt, s 
imádta, mint egyetlen s hasonlíthatatlan asz-
szonyt; sóhajtozva várta a napot, amelyen 
majd visszatér, és behúnyt szemmel átengedte 
magát az Igazság közelgő diadalának (addig 
már csak negyvennyolc óra!) és annak a 
büszkeségnek, hogy ő is egyike volt azon ke-
veseknek, akik akarták ezt a diadalt. Egyálta-
lán nem háborodott fel, hogy Klio alantas 
szolganépe ezen a napon még jobban hazu-
dott, gonoszkodott, rágalmazott, mint eddig; 
csak éppen átfutotta az újságokat és meg-
vetette őket, mint „a bélbajos világ pöce-
gödreit". 

Viszont Guicciarelli szenátor még soha így 
nem szenvedett; mert ha néha föltekintett, a 
hivatalos dicsőség hetedik mennyországában 
képzelte magát, a törvényesen szentesített bá-
mulás kórusainak közepette, amelyek égig 



harsogták a dicsőségét; néha pedig, mikor le-
sütötte a szemeit, látta odalent a nyilvános 
gyalázat poklának lángolását, benne pedig az 
irigység és a rágalom ördögeit, amint tüzesí-
tik a villáikat, a fogóikat és a horgaikat, 
hogy őt megragadják! Pietrucci ezúttal szíve-
sen ment a nagybátyjához, mert alig várta, 
hogy elmondhassa neki Guicciarelli pálfordu-
lását és rettegését. A nagybátyja bizonyosan 
nem fog többé kételkedni, hogy ő csak a sze-
szélyes gazdájának az áldozata; nem fog ha-
ragot tartani azért az utolsó furcsa fellépé-
sért; és segítségére lesz, hogy más állást ta-
láljon. De Barge gróf harsány kacagásban 
tört ki, mikor megtudta, hogy a szenátor 
mindent visszaszítt; és mivel nem volt olyan 
ember, aki elengedett volna valami adósságot, 
azonnal megenyhült ugyan, de kijelentette: 

— Még mindig várod azt az állást abban a 
bizonyos Bizottságban, úgy-e? ígérni ígér 
bőven, de nem tesz semmit, mint rendesen? 
Mind egyformák ezek a nagyságos képviselő 
és szenátor urak! Akarod, hogy hurkot 
vessünk ennek a méltóságos szélhámosnak a 
nyakába? Néha-néha nem árt példát mutatni. 
Szaladj vissza hozzá rémült arccal és mondd 
meg neki, hogy a bűnbánata nemhogy meg-
engesztelt, hanem inkább felbőszített, hogy 
tombolok mérgemben, hogy gulyássá akarom 
aprítani szakértői véleményével együtt, hogy 
okvetlenül el kell jönnie hozzám és személye-
sen kell beszélnie velem... Küldd csak ide; 
majd nekem lesz gondom rá, hogy rendbe-
hozzam az ügyeidet. így végül részem lesz 
abban a szerencsében, hogy megismerked-
hetem vele. 

Pietrucci buzgón és bizonyos ügyesség-



gel intézte el a rábízott feladatot (a szükség 
élesíti az észt), és úgy megijesztette Guic-
ciarellit, hogy az alkimista egész nap feléjük 
se nézett a tégelyeinek, hanem Barge grófot 
hajszolta; nem sikerült megtalálnia és be-
jutnia hozzá. Barge gróf „lassú tűzön akarta 
megsütni". Vasárnap Oliviero véletlenül ta-
lálkozott a Via Naziona.lenPietruccival, aki 
bizalmasan közölte vele, hogy Malaguzzi ügy-
véd, mióta a nagybátyja összeveszett Accolti-
val, megint kezdett feljárogatni a Mezzo-
giorno szerkesztőségébe és megint súlya lett 
a szavának; sőt arra ösztökélte az újságot, 
hogy követelje, hogy a Vádtanács utalja Su-
sanna ügyét az Esküdtszék elé, hogy végre 
ebben a sokat vitatott bűnügyben a nyilvános 
tárgyalás teljes fényében hozzák meg a dön-
tést; de a nagybátyja megtagadta ezt, mert 
arra hivatkozott, hogy a döntés már megvan, 
Susannát felmentették és fölösleges dolog a 
lapot belevinni egy megdőlt álláspontnak a 
védelmezésébe. Ez a tény igaz volt; de Piet-
rucci nem mondta el, mert nem tudta, hogy 
az ügyvéd kérésére Alamanni szenátor is ösz-
tökélte Barge grófot a cikk kiadására, s ő is 
eredménytelenül, mert Barge gróf Alamanni 
kérését is elhárította és arra hivatkozott, hogy 
úgyis hiábavaló. Oliviero nem csodálkozott 
sem az ügyvéd szemtelenségén, sem a szer-
kesztő válaszán; és most, mikor nem gyötörte 
már a szorongás Elenáért, sem az aggodalom 
Susannáért, tovább is egész nap csak Susan-
nára és Elenára gondolt s kissé furcsán, va-
lami közös rajongásban egybefogta őket; job-
ban örült Susanna szabadulásának, mert 
Elena őt szerette; jobban örült, hogy vissza-
hódította Elena szerelmét, mert Susanna sza-



bad volt! Nem gondolt másra, nem beszélt 
másról, csak éppen hogy Elena nevét nem 
említette; úgy hogy vasárnap délelőtt az apja 
kissé bosszankodva mondta donna Edvigenek: 

— Ennek a fiúnak valóságos rögeszméje ez 
a bűnügy. 

Donna Edvige pedig igyekezett kissé el-
szórakoztatni. De minél jobban múltak az 
órák, annál jobban szikrázott az öröm a lel-
kében, amely egészen elmerült ebben az egyet-
lenegy tárgyban, amelyben nem volt semmi 
izgalom, mint mikor valaki biztos örömre vár, 
annál magasabbra csapott képzelete, büszke-
sége, szertelensége. Hétfőn délelőtt (gyö-
nyörű napsugaras februári nap volt, ami Ró-
mában néha már szinte a tavaszt sejteti) sé-
tát tett, hogy jobban kiélvezhesse minden 
gondolatát és azt a gondolatát, amely óráról-
órára elevenebbé vált benne: a Vádtanács 
gyülekezik, a Vádtanács most hozza meg dön-
tését, a Vádta.nács megszünteti az eljárást 
Susanna ellen... Nem igen ismerte a tör-
vénykönyvet, tehát vágyakozásához mérten 
leegyszerűsítette Justitia őnagyságának zűr-
zavaros huzavonáit. Kóborlása közben négy 
óra tájban feljutott a Kvirinálra s úgy érezte, 
mintha most először látná ezt a teret, amelyet 
pedig százszor és ezerszer látott és meg-
bámult már, mert egy csodálatos ellent-
mondás szemszögéből nézte mostan: hány év-
század elmúlt már felette s mégis úgy sugár-
zik róla az ifjúság! Vén az egyforma kis koc-
kákból rakott kövezet, kissé kopottá, hepe-
hupássá és fáradttá nvűtték a nemzedékek, de 
szivósan ellentáll, mint azok a dolgok, amik 
meg tudnak küzdeni az idővel; aggok a pa-
lazzók, megkoptatták őket a századok: a sár-



gás Consulta, a vörös Kvirinál, a Rospigliosi-
kertek hatalmas fala, a Dataria és az Istállók, 
amelyek meglapulnak a Kvirinál előtt, mintha 
el akarnának törpülni és szinte eltűnni; 
messzi multak emlékei és romjai, a gránit-
medence, amelyben bugyogott a víz, amely 
nem is tudja már, hány ezer esztendős, és a 
két márványcsoport, amelyek valamikor 
Constantinus Fürdőit ékesítették; rokkant, 
sőt a vének vénje és Róma minden régisége 
közt a legöregebb az obeliszk, amely a fáraói 
korok kiszámíthatatlan messzeségéből jött, 
hogy az idő végtelen országútján Rómában 
rövid húsz-százados pihenőt tartson. Az egész 
tér olyan vén volt, mint maga Róma, Európa 
dédanyja. De az agg kövek és márványok 
között, amelyek századok terhével vállukon 
oly hosszú utat tettek meg annyi nemzedéken 
át s végül itt adtak egymásnak találkozót, a 
két ifjú, amint megfékezi a lovait a menny-
bolt fényzuhatagában, Róma színe előtt, 
amely mintha lábujjhegyre állna és minden-
felől idekukucskálna, háztetőivel, kupoláival, 
gúláival, terraszaival, a fák csúcsaival, hogy 
megcsodálja az állat dühös szenvedélyét meg-
fékező ember nemes erejét: a két ifjú ezen a 
napon úgy tünt fel a szemében, mint egy hal-
hatatlan ifjúság diadala, amelyet eleven s 
örök dolgok koszorúznak, amik maguk is 
örökre fiatalok: a víz kimeríthetetlen ömlése 
és csobogása a gránitmedencében, amelynek 
a szélén kicsordul, a Colonna-kertből ki-
nyúló örökzöld rojtjai, Róma ragyogásának 
olvadt aranya, amely áthatja és fénybe bo-
rítja a legfeketébb köveket is. 

Olivierót elkápráztatta ez a csodálatos el-
lentmondás; hosszan elnézte, aztán befordult 



a csöndes és elhagyatott Via del Quirinaléra, 
és lassú léptekkel, de lángoló lélekkel elhaladt 
a palota mellett, amelynek megszámlálhatat-
lan egyforma ablaka mind zárva vagy félig 
zárva van s mind oly titokzatos... A szere-
lem, a büszkeség, az igazságosság, a becsület, 
a szenvedély, a szánalom, minden nemes ér-
zelem, ami eddig szunnyadt tapasz|talatlan 
lelkében, most mind egyszerre kapott lángra 
ennek a fenséges ódonságba foglalt csodála-
tos ifjúságnak az érintésétől... Azokban az 
ifjú hősökben, akik Róma szeme előtt és a 
mennybolt ragyogásában birokra keltek a 
féktelen paripák vad dühével, önmagára is-
mert. Vájjon ezek a vad lovak nem példáz-
zák-e inkább mint bármely más állat, amelyet 
naponta méltán megbámult művészettel be-
tör, az emberi butaságot, amellyel az igazi 
férfiaknak bátor szívvel szembe kell száll-
niok s amellyel ő csakugyan szembeszállt? 
És vájjon Róma ezer meg ezer háztetője, gú-
lája, kupolája, terrasza, amelyek mindenfelől 
meredeznek, nem a tömeget jelentik-e, a ki-
váncsi és ostoba tömeget, amely nézi a néhány 
kiválasztottnak örök párbaját a bűnnel és a 
tévelygéssel, a tömeget, amelyet ő is gyanú-
sított és vádolt? Valamint a két hérosz, ő is 
fölötte állt a világ alacsonyságának; közel 
érezte magát az éghez és a naphoz, valami 
nagy és boldog erő duzzadt benne, véghetetlen 
vágy fűtötte, hogy nemesen éljen, amire még 
egy örök ifjúság is alig-alig lett volna ele-
gendő. Boldog és szinte büszke volt, hogy a 
barátai megtagadták, hogy Spinelli meg-
rágalmazta, hogy a névtelen szalonok gya-
núba fogták; mindig a néhány választott ol-
dalán fog állani, szemben az emberek pök-



hendiségével, kegyetlenségével és butaságá-
val; soha nem fog tágítani és az egész világ 
szemeláttára fogja megfékezni az ezerfejű 
szörnyeteget, mint ennek a térnek ifjú héro-
szai a lovakat, Róma napjának ragyogásá-
ban. Ebben a pillanatban érezte, hogy a Jog 
és Igazság a választott lelkeknek isteni ke-
resztjei, amelyeket nem cserélne el a világ 
minden koronájáért; és áhítozott ezekre a 
keresztekre, akarta őket, megmámorosodott a 
gondolatra, hogy vállára veheti és győzhetet-
len állhatatossággal hordozhatja őket, mert 
választott léleknek érezte magát s mert azt 
hitte, hogy ismeri a terhüket és könnyűnek 
találta... Csalódott a szerencsétlen, mikor azt 
hitte, hogy néhány nap leforgása alatt ifjúvá, 
sőt férfivá érett, hogy ismeri a gonoszt, 
szembe tud szállani vele és le tudja gyűrni, 
hogy mindig kész a kockázatra, az áldozatra, 
a sebekre; ezért úgy képzelte s úgy kívánta 
a kockázatot, mint valami párbajt, és biztos 
volt benne, hogy mindig az övé lesz a győze-
lem. Lelkének egész mámorával ujjongott és 
csak az bántotta, hogy Elena éppen ezen a 
napon s éppen abban az órában nem lesz mel-
lette. Ha ezen a napon együtt lehetett volna 
és felemelkedhetett volna vele a boldog szere-
lem tüzes felhőjébe, láthatta volna, amint a 
világ egyre jobban távolodik és eltörpül a 
végtelen tér mélységében, és aztán egyszerre 
csak nem látna semmit, kirepülne térből és 
időből s elveszne vele az örvényes repülésben, 
amely már a mozdulatlansággal határos, 
egyetlen pillanatban, amely olyan, mint az 
örökkévalóság s aztán visszahullana vele bol-
dogan és bágyadtan a térbe és időbe s egy-
szerre csak ott volna mellette és szebb volna, 



mint előbb, mert könnyedén felborzolta, ha 
nem is tépázta meg, ez az eszeveszett, ez a 
felséges repülés! 

Két óra hosszat sétált, hogy elnyugtassa 
lázas képzeletét. Mikor valamivel hét előtt 
hazaért, megkérdezte, nem érkeztek-e hírek 
vagy táviratok. Nem érkezett semmi. Nem 
csodálkozott, hiszen még korán volt. Egész 
este, éjfélig otthon volt anyjával és várták a 
híreket és táviratokat, amelyek csak nem jöt-
tek. Azzal magyarázta meg ezt magának, 
hogy a Vádtanács délután döntött s ennél-
fogva időbe telik, míg a szabadlábrahelyezés 
alakiságait lebonyolítják; nem lett volna 
csoda, ha Susannának esetleg ezt az éjszaká-
ját még a börtönben kellett volna töltenie. 
Abban a biztos tudatban feküdt le, hogy más-
nap reggel, inkább későn, megjön a hír; és 
kissé bosszúsan és a nap izgalmaitól fölhevül-
ten feküdt ágyba. Megmagyarázta magának 
a dolgot, de ez a hallgatás kellemetlen érzést 
keltett benne, mintha az előbbi órák csodála-
tos lendülete valami ürességbe hullott volna. 
Korán kelt, mert a kaszárnyába kellett men-
nie, megkérdezte, érkeztek-e táviratok, és egy-
általán nem döbbenti meg, hogy nem érkeztek. 
„Majd itt lesznek, mire visszajövök" — 
mondta magában és hétkor elment hazulról. 
Útközben vett egy újságot és kezdte szóra-
kozottan olvasni; és amint ment, egyszerre 
csak — ó, rettenetes káprázata a gonoszság 
első, igaz, végleges feltárulásának! — úgy 
érezte: vége van! Egy tegnapi keletű firenzei 
táviratra esett tekintete: 

„A Királyi Törvényszék Vádtanácsa ma 
vád alá helyezte Susanna Cavalierit és mé-
regkeverés vádjával terhelten az Esküdtszék 



elé utasította." Tehát nyilván kiderül, hogy az 
a nagy hűhó, amit Guicciarelli szenátor szak-
értői véleménye és állítólagos tévedései körül 
az utóbbi hetekben csaptak, nem volt egyéb, 
mint a védelemnek vakmerő misztifikációja, 
amit sokan már eddig is sejtettek. A Vád-
tanács döntése azt mondja, hogy Alberto Ca-
valieri méregtől halt meg; hogy vájjon a 
mérget a felesége adta-e be neki, azt majd az 
esküdtek fogják megmondani, mert az utolsó 
szó most már őket illeti. 



J E G Y Z E T E K . 

19. lap. Olaszországban, ha a rendőrség áttesz 
egy bűnügyet az igazságügyi hatóságokihoz, a 
vizsgálóbíró vizsgálatot indít és annak eredmé-
nyét a Királyi Ügyész elé terjeszti, aki ha úgy 
látja, hogy a bűnügynek kellő alapja van, indít-
ványt tesz a Vádtan ácsnak, hogy állítsa a gyanú-
sítottat a törvényszék vagy az esküdtszék elé. A 
Vádtanács három bíróból áll és előzetesen dönt, 
hogy az egybegyűjtött bizonyítékok elegendők-e 
egy törvényszéki vagy esküdtszéki nyilvános tár-
gyalás alapjául? A Vádtanács zárt ajtók mögött 
tárgyal és határoz és új vizsgálatot is elrendel-
het, ha a vizsgálóbíró vizsgálatát nem találja ki-
elégítőnek; hivatalos nyelven ezt úgy mondják, 
hogy a vizsgálat kiegészítése. A regény tárgyát 
alkotó bűnügy éppen a Vádtanács előtt van, 
amely csakugyan elrendeli a vizsgálat kiegészí-
tését. 

29. lap. Vagyis kinevezték szenátorrá. Az olasz 
szenátus, amelynek szervezetét még ma is a Ká-
roly Alberttől Piemontnak 1848-ban adott alkot-
mány szabja meg, meghatározott számú tagokból 
áll, akiket a Király élethossziglan nevez ki azok 
közül a személyek közül, akiket az Alkotmány 
felsorol: ezek pénzemberek, akadémiai tagok, ma-
gas polgári vagy katonai méltóságok, volt kép-
viselők. A szenátus^ tekintélye karöltve járt az 
oligardhiia tekintélyével és azzal együtt hanyat-
lott. 1895-ben, mikor a regény cselekménye ját-
szik, roppant nagy volt a tekintélye; pénzembe-
reknek és intellektuelleknek egyaránt legfőbb am-
bíciójuk és jutalmuk volt, hogy a szenátus tag-
jaivá legyenek. Azonban akkoriban amazoknak 
is, ezeknek is nehéz volt elnyerniük ezt a kitünte-
tést, míg később egyre könnyebb lett. 
Ferrero: A két igazság 33 



30. lap. Célzás egy kis palotára, amely ma is 
látható még1 Rómában (Piazza Ésquilino 1.), s 
amelyben akkoriban Litta hercegnő lakott: aki 
majd a második -kötetben szerepel. Litta her-
cegnő csodálatosan szép, előkelő és intelligens 
hölgy volt és hosszú éveken át igen nagy be-
folyást gyakorolt Umlberto királyra. Szalonjá-
ban, ahol a király majdnem minden este találko-
zott legbizalmasabb barátaival, gyakran igen 
fontos elhatározások érlelődtek meg. A háza úgy-
szólván egyik fellegvára volt az uralkodó oligar-
chiának. 

35. lap. Mikor a Királyság alkotmányt kapott, 
minden hivatal megnyílt minden osztály előtt, 
holott a régi rezsim alatt csak az arisztokrácia 
számára volt fenntartva. Alacsony származású 
emberek elérhették a legmagasabb állásokat is. 
Guicciarelli szenátor éppen az ilyen alacsony 
származású emberek képviselője, aki tudománya 
és akadémiai tagsága révén bejut a szenátusba, 
vagyis eléri a legmagasabb méltóságot, amelyre 
csak áhítozhatott. 

99. lap. A Palazzo Madama az a palota, amely-
ben a Szenátus székel; a Monteeitorio a Kép-
viselői Kamara székhelye; a Palazzo Corsini az 
Accademia dei Lincei (a Tudományos Akadémia) 
palotája, amely a legtekintélyesebb olasz aka-
démia. Ezt a régi alapítású intézményt a kor-
mány 1870 után igyekezett megnagyobbítani, 
újjászervezni s megadni neki azt a fényt, amely 
a francia Institut-t körülveszi. 

126. lap. 1. Az Igazságügyminisztérium és a Bel-
ügyminisztérium; 1895-ben az előbbi a Palazzo Fi-
renzében, az utóbbi a Palazzo Braschiban volt el-
helyezve; ez az utóbbi a Piazza Navona közelé-
ben van. — 2. A Kvirinál, amelyen a Királyi Pa-
lota van. 

1Í9. lap. Olaszországban a törvény nem engedi 
meg a válást: a gazdag emberek, akiknek túlsá-
gosan terhes már a házasságuk, megszerzik vala-
mely idegen állam állampolgárságát, ahol a válás 
szabad és ott bontják fel a házasságukat. A kor-
mány mindeddig hiába próbált gátat vetni ennek 
a botrányos állapotnak. 



160. lap. Accolti az olasz arisztokráciának azt 
az önzetlen és ideálista részét képviseli, amely 
feláldozta magát, hogy betetőzze a Risorgimentót, 
1848 és 1860 között. Nem sok ilyen család akadt, 
de ezek aztán annfál csodálatosabb példát mu-
tattak. 

300. lap. A Caffè Aragno ma is megvan a Cor-
són, majdnem szemben a Palazzo Chigivel és 
közel a Palazzo di Montecitorióhoz, amelyben a 
Képviselői Kamara székel. 1895-ben fő találkozó-
helye volt az újságíróknak és politikusoknak s 
egyike azoknak a központokniak, amelyekből; a 
¡hírek szétfutottak a Fővárosba. 

327. lap. Francesco Crispi Szicíliában született 
1819-ben; egyike volt azoknak a hazafiaknak, akik 
az 1849-iki forradalom után kénytelenek voltak 
számkivetésbe menni. A száműzetésben meg-
ismerte Giuseppe Manzinit, a nagy köztársasági 
agitátort, akinek tanítványa> lett; 1860-ban kiter-
vezte Garibaldi szicíliai hadjáratát, a híres Ezer 
hadjáratát és le tudta győzni Garibaldi határtalan 
tétovázását. 1860 után elpártolt Mazzinitől és a 
republikánus párttól, a Monarchiához csatlako-
zott s a Parlamentben egyike lett az úgynevezett 
„Balpárt" vezéreinek; előbb belügyminiszter volt 
1878-ban, de csak pár hétig-; aztán 1887-ben a ha-
talomra került, mint miniszterelnök, belügy- és 
külügyminiszter és hatalmon is maradt 1891-ig. 
E négy év alatt rendkívül zajos politikát folyta-
tott: Európában összeveszett Franciaországgal, 
Afrikában pedig gyarapította a csak náhlány év-
vel előbb meghódított Eritrea tartomány terü-
letét. 1891-ben megbukott; '1898-ban, igen izgal-
más időben, megint hatalomra jutott. Ezeken a 
lapokon éppen Crispinek erre az utolsó minisz-
terségére van célzás. A bámulói egyértelműen 
hangoztatják, hogy ő mentette meg Olaszországot 
a Forradalomtól. Crispi, mint Giolitti és De Pre-
lis, az oligarchia nevében, mint annak képvise-
lője kormányzott: de míg a többi politikusok, 
Giolitti és De Pretis, akik ugyancsak az oligar-
chia nevében kormáníyoztak, mindig igyekeztek 
hízelegni és kedvükben járni a szélső baloldali 
pártoknak és óvatos külpolitikát folytattak, addig 
Crispi igyekezett mindig úgy mutatkozni kifelé, 



mint az imperialista politika harcosa, befelé pe-
dig1 mint a forradalmi pártok üldözője. így har-
madik minisztersége alatt keményen üldözte a 
szocialistákat és az afrikai politikát odáig eről-
tette, hogy a vége a nagy abesszíniai háború lett, 
amely az aduai ütközettel végződött; ezt már a 
harmadik regény meséli el. 

328. lap. Célzás arra a botrányra, amelyet 1849-
ben Crispi megbuktatására megkíséreltek az el-
lenfelei: Cavallotti, Zanardelli és Giolitti. Ez 
utóbbi bemutatott a Kamarának egy csomó ok-
mányt, amelyekből állítólag nem valami épületes 
dolgok kerültek volna ki a Kormány Fejének ro-
vására. Az efféle botrányokat abban az időben 
elég gyakran használták fegyverül a kis par-
lamenti csoportok egymás elleni küzdelmeikben. 

335. lap. Barge gróf annak a kissé zavaros és 
kalandos uj ságírónemzedéknek a képviselője, 
amely gombamódra tenyészett Rómában 1870 
után, a városnak az Olasz Királyság által való 
meghódítását követő ihúsz évben. 

351. lap. Célzás a pliu tok rációinak a Sajtóra gya-
korolt titkos befolyására, amely Olaszországban 
mindig, 1895 táján pedig különösen erős volt. 

406. lap. Olaszországban két rendőrségi alakulat 
van: a tulajdonképpeni Rendőrség kapitánysá-
gokban van szervezve és csak a nagy városokban 
működik; a Csendőrök, akiknek inkább katonai 
szervezetük van, mint a rendőrségnek, a kis vá-
rosokban és a falvakban működnek és teljesen füg-
getlenek a rendőrségtől. A két testület között régi 
versengés áll fenn, ami gyakran furcsa össze-
ütközésekre vezet; nem ritka eset, hogy a csendőr-
ség és a rendőrség ugyanabban a bűnügyben nyo-
moz, mind a kettő azzal a szándékkal, hogy ellen-
kező eredményre jusson, mint a másik. Itt is a 
Commendatore ki akarja aknázni ezt az antago-
nizmust, Ihogy egy csendőr rontsa le mindazt, 
amit a rendőrség kiderített. 
















