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A^Jfíijábt) teljes magyar Lexikon.

AZ A T H E N A E U M

KÉZI  LEXI KONA.

különös tekintettel Magyarországra.

Az uj lexikon az emberi tudomány és ismeret 
összes ágait felöleli. Irodalom, történelem, jog- és 
államtudomány, közgazdaság és pénzüg}^, életrajz, 
bölcsészet, földrajz, természetrajz, természettan, csilla
gászat, vegytan, orvostan, katonai tudományok, zene, 
sport, a mérnöki, gépészeti, technikai tudományok 
minden ága és általában minden hasznos tudnivaló 
szótárszerűen, ábéczé sorrendben, a tudomány mai 
színvonalának megfelelően a legújabb vívmányok, 
haladások, kutatások éŝ  adatok felhasználásával, van 
a munkában tárgyalva. Ép oly hasznára vállik minden 
szakembernek, mint az egész művelt olvasó közönség
nek, mert egyaránt számba veszi mindnyájok igényeit.

A Kézi Lexikon első sorban magyar olvasók 
számára készült s minden részében, egész tartalmá
ban magyar szellemű. Amellett, hogy figyelembe veszi 
a külföld, az egész művelt világ összes szellemi s 
anyagi viszonyait, első sorban Magyarországról, a
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magyar génius alkotásairól, a történelem, az irodalom, 
a jog, a politika, művészet, gazdaság, ipar és keres
kedelem, közművelődés terén, szóval a magyar pol
gárosodás állapotáról nyújt beható tájékozást.

E magyaros szellem és irány még mellékletei
ben is kifejezést nyer, melyek hazai viszonyainkat 
tartják első sorban szem előtt és külső kiállításuk 
fénye mellett elősegítik honi viszonyaink megismer
tetését.

A Kézi Lexikon külső kiállítása, is rendkívül 
fényes; mellékleteit 16 színes műlap, 32 térkép, 
34 kétoldalú fekete képtábla és 14 táblázat képe
zik. Igya  Kézi Lexikon minden magyar család igazi 
házi könyvtára, tájékoztatója, mely kiállításának 
fényével díszére válik minden magyar háznak, hol 
befogadásra talál.

A Kézi Lexikon a hazai anyag kiváló figye
lembevétele által a német Conversations-Lexikonok 
nélkülözhetlen magyar kiegészítésének is tekinthető.

A Kézi Lexikon 3840 nagy 8°-rétü hasábon, 
szép olvasható, uj betűkkel nyomatott s összesen 
120 ív szöveget, 32 térképet, 16 színes mellékletet, 
34 kétoldalú fekete képtáblát és 14 táblázatot foglal 
magában.

A teljes mű ára fűzve 12 frt.

Két díszes és erős félbőrkötésben lő frt .
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AJÁNLÁS.

Ha elbolyongok felhős bérczeken,
Ó én anyám, ó én anyám ! 

Tudom, hogy lelked jár ott is velem, 
O én anyám, ó én anyám !

Bár tenger mélyén érjen a halál,
Ó én anyám, ó én anyám ! 

Szemednek könye ott is rám talál,
Ó én anyám, ó én anyám !

Testem s lelkemre átok hogyha ül : 
Imádkozz értem s fiad üdvözül,

Ó én anyám, ó én anyám !





Ez az »Elborult világ« története, ahogy azt a 
szerző eredetileg megalkotta.

I. FEJEZET.

— Mit gondolsz, mit csinálna velünk, lia 
rajta érne? Talán nem kellene tennünk, mondá 
Maisie.

— Engem megverne, téged pedig becsukna a 
szobádba, mondá Dick, bizonyosra véve ezt az 
eshetőséget.

— Nálad vannak a töltények ?
— Itt vannak a zsebemben, de nagyon össze

rázódnak. A  gyutüs töltények nem szoktak elsülni 
maguktól ?

— Nem tudom. Fogd a revolvert, ha félsz, 
majd viszem én a töltényeket.

— Nem félek!
S egyik kezét a zsebében tartva, fölemelt 

fővel fürgén előre sietett. Dick a kis gyutüs re
volverrel követte.
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A gyerekek kieszelték, liogy az ö életük el* 
viselhetetlen, lövöldözés nélkül. Sok megfontolás 
után és nagy önmegtagadással Dick hét shillinget 
és hat pennyt rakott félre. Ennyibe kerül egy 
rossz szerkezetű belga revolver. Maisie csak har
madfél shillinggel járult a társasüzlethez, hogy 
még száz töltényt is vehessenek. »Te takarékosabb 
tudsz lenni, mint én,« mondá Dicknek. »De én na
gyon szeretem a nyalánkságokat, ami neked nem 
való. A spórolás a fiuk dolga különben is.«

Dick e szereposztás ellen kissé zúgolódva 
ment el bevásárolni s a gyerekek a szerzeményt a 
maguk módja szerint próbálták ki. A revolver 
nem állt mindennapi órarendjükön, melyet gyám
juk állapított meg, akiről helytelenül hitték, hogy 
az anya helyét tölti be a két árva mellett. Dick 
hat esztendeig volt a gondjai alatt, eleget megta
karítván magának a gyerek ruházatára szánt 
összegből s ezen idő alatt részint nem-törődésből,, 
részint abból a veleszületett vágyból, hogy bün
tethessen — pár éve volt özvegy s szeretett volna 
ismét férjhez menni — a napokat súlyossá tette 
Dick fiatal vállaira nézve. Ahol Dick szeretetek 
várt, ott ő kezdetben ellenszenvet, később gyűlö
letet nyújtott. Mikor kissé nagyobb lett s rokon- 
szén v után vágyott, akkor ő Dickből gúnyt űzött. 
Azt a pár órát, mit csekélyke háztartásának vite
léből megtakaríthatott, Heldar Dick házi training- 
jére fordította, amint ő nevezé. S ebben segitsé-
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gére volt vallásos meggyőződése, melyet természe
tes eszével az írás éles tanulmányozásából állított 
föl magának. Mikor nem volt Dick korholásával 
elfoglalva, akkor mindig azt verte a fejébe, 
hogy súlyos számadással tartozik teremtőjének, 
amit ki kell egyenlítenie, s ezért azután Dick épp 
oly bensöleg kezdett undorodni az istentől, mint 
Mrs. Jennettől s ez nem volt üdvös kedélyállapot 
az ifjúra. Azóta, hogy Mrs. Jennett javíthatatlan 
hazugnak tartotta, mikor a mértéktelen büntetés 
folytán legelőször hazudott, természetes, hogy ha
zuggá vált, de körültekintő s önelégedett hazuggá, 
aki nem hagyta felhasználatlanul a legsziikségte- 
lenebb füllentést s nem riadt vissza a legnagyobb- 
tól sem, ha ez által némileg is elviselhetőbbé tehette 
helyzetét. Ez a bánásmód megtanította őt arra, 
hogy zárkózott tudjon lenni, s ez nagy hasznára 
volt, mikor az iskolába járt s a gyerekek csúfolták 
ruhájáért, ami bizony összevissza-foltozott olcsó 
szövetből állt. Szünnapokon visszatért Mrs. Jen
netthez, aki, hogy a fegyelem láncza meg ne lazul
jon a világgal való érintkezése folytán, mindig ta
lált valami ürügyet, hogy már az első napon 
megverje.

Valamelyik őszszel társa akadt, aki rabságát 
megosztotta vele, egy hosszú liaju, szürke szemű 
kis jószág, akit épp úgy kielégített a saját lénye, 
mint őt, aki némán ődöngött a ház körül s az első 
hetekben csakis kecskéjével társalgott, mely lég-
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kedvesebb barátja volt a földön s ott élt a kert há- 
tulsó részében. Mrs. Jennettnek az volt kifogása a 
kecske ellen, hogy pogány jószág, — amiben igaza 
is volt. »Akkor« mondá a kis csöppség elszántan, 
»megirom gyámjaimnak, hogy maga rossz asszo ny. 
Amomma az enyim, enyim, enyim!« Mrs. Jennett 
befelé indult a tornáczba, hol egy sarokban több 
esernyő és bot állt. A csöppség épp úgy kitalálta, 
mint Dick, hogy mit akar.

— Az előbb vert meg, mondá szenvtelen han
gon. Úgy megvert, hogy jobban már nem is birna. 
Ha megver, irok gyámjaimnak s megmondom ne
kik, hogy koplaltat. Nem félek magától.

Mrs. Jennett nem ment be a tornáczba. Mikor 
a csöppség látta, hogy minden veszedelem elmúlt 
a fejéről, kiment s Amomma nyakán keservesen sirt.

Dick úgy hallotta, hogy Maisienek hÍvják. 
Kezdetben nagyon bizalmatlan volt iránta, mert 
attól tartott, hogy abban a kis cselekvésszabadság
ban, amivel még rendelkezett, akadályozni fogja. 
De nem akadályozta s nem közeledett addig barát
ságosan, mig erre Dick nem tette az első lépést. 
Mielőtt a szünnapok elteltek volna, a közösen ki
osztott verés közelebb hozta egymáshoz a gyerme
keket, ha arról volt szó, hogy egymás kezére játsz- 
szanak, mikor Mrs. Jennett számára való hazugsá
got kerestek. Mikor Dick visszament az iskolába, 
Maisie ezt sugá neki: Most magamra maradok, ma
gamnak kell vigyázni magamra.
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— De — teve hozzá elszántan —  tudok én 
magam is. Megígérted, hogy fükoszorut küldesz 
Amommának. Küldd el hamar. Egy hét múlva pos
tafordultával kérte az örvet, s nem tetszett neki, 
mikor hallotta, hogy időbe kerti! a megcsinálása. 
Mikor azután Dick elküldte az ajándékot, elfelej
tette megköszönni.

Több szünidő telt igy el ez idő óta; Dick 
nyúlánk kamaszszá nőtt, aki ruhájának szegényes 
voltát jobban érezte, mint valaha. Mrs. Jennett 
egy perezre sem lazított iránta való gyöngéd gon
doskodásán, de az iskolai páleza-átalány — Dick- 
nek havonta körülbelül háromszor volt része e 
büntetésben — megvetéssel töltötte el Mrs. Jen
nett önkénykedése iránt. »Nem fáj, mondá Maisie- 
nek, aki lázadásra ösztökélte őt, s hozzád mind
járt nyájasabb, ha engem megrakott.« Napokon 
keresztül helyét nem találva, szilaj lélekkel járt- 
kelt, amilyennek őt már a kisebb iskolás gyere
kek ismerték; mert ha elfogta az indulat, meg
verte őket minden ok nélkül. Ez az indulat nem 
egyszer arra késztette, hogy ingerelje Maisiet, de 
a leány nem akart magának bajt. »Mindaketten 
szánalomraméltók vagyunk«, mondá: »Mi hasz
nunk abból, ha valami csínyt teszünk ? Ne 
tegyük ezt!

A pisztoly segítette ki őket. De csak a ten
gerpart legiszaposabb nyúlványán lehetett hasz
nálni, messze a fürdőház gépeitől s a kőgáttól,
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Fort-Keeling füves lejtői alatt. A dagály szinte 
két mértföldnyire kicsapott a parton s a soksziníi 
sár-zátonyok, mikor a nap sütötte őket, rohadt 
gyomnak orrfacsaró szagát árasztották. Késő dél
után volt, mikor Dick és Maisie odaérkeztek, a 
mögöttük türelmesen baktató Amommával.

— J u j! — mondá Maisie, a levegőt szima
tolva. — Szeretném tudni, hogy a tenger miért oly 
rossz szagú. Nem szeretem.

— Semmit sem szeretsz, ami nincs a ked
vedre — mondá Dick durván. — Add ide a töl
tényeket, hadd löjjek. Mennyire visz ez a kis re
volver ?

— 0  elvisz fél mértföldre is — mondá 
Maisie. — Hanem borzasztót szól. Óvatosan bánj 
a töltényekkel; nem szeretem ezt a fölszakitott 
csipkés micsodát a szélükön. Légy óvatos Dick.

— Jó, jó. Meg tudom tölteni. Oda lövök 
arra a hullámgátra.

Lőtt, mire Amomma mekegve szaladt el. 
Jobbra a gyommal körülnőtt czölöpöktől a golyó 
fölfrecscsentette a sarat.

— Magasra és jobbra vitt. Most próbáld 
meg te Maisie. Mind a hat hüvelye meg van töltve.

Maisie fogta a pisztolyt, kecsesen odaállt a 
sár széléhez, erősen megszorította a revolver agyát, 
s száját és balszemét fölhúzta. Dick egy zátony 
csücskén ült s nevetett. Amomma óvatosan vissza
tért. Mintha különös dolgokhoz lett volna szokva
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délutáni sétáiban; s mikor látta, hogy a töltény
tartóra senkisem vigyáz, orrával szétbontotta.

Maisie lőtt, de nem bírta kivenni, hogy hova 
esett a golyó.

— Azt hiszem, hogy eltaláltam a czölöpö- 
ket, mondá s tenyerével beárnyékolva szemeit* ki
nézett a vitorlátlan tengerre.

—- Láttam, hogy kiment egész a horgony
tartó bójákig, mondá Dick elfojtott nevetéssel. 
Lejebb tartsd és balra löjj, akkor talán eltalálod. 
Nézd csak, Amomma megeszi a töltényeket!

Maisie, kezében a revolverrel éppen abban 
a pillanatban fordult meg, mikor Amommát meg- 
ugrasztották a Dick által utána dobott kavicsok. 
Egy kecske előtt semmi sem szent. A  jól táplált 
s úrnőjétől imádott Amomma fölélvezett két gyu- 
tüs töltényt, mintha ez egész természetes dolog 
lenne. Maisie odafutott megbizonyosodni, hogy 
nem Dick találta-e ki a dolgot.

— Igen, megevett kettőt.
— Szörnyű kis barom! Hiszen akkor a töl

tények összeütődnek a gyomrában s a levegőbe
röpítik. Úgy kell neki....................... 0  Dick, meg- *
öltelek ?

A revolver nagyon csaló holmi oly fiatal 
kezekben, melyek nem tudnak vele bánni. Maisie 
maga sem tudta megfejteni, hogy történhetett, 
de ritka füstfátyol választotta őt el Dicktől s szen
tül hitte, hogy a golyó az arczába ment. S mikor
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megszólalni hallá, térdre rogyott mellé. »Ugy-e 
Dick nem vagy megsebesülve, ugy-e nem vagy? 
Nem akartam.

— Persze, hogy nem akartad, monda Dick 
kibontakozva a füstből s arczát törülgetve. Ha
nem majd kilőtted a szememet. Ez a lőpor bor
zasztó fojtó szagu. Egy közeli kövön látható kis 
szürke vonás mutatta, hogy a golyó merre ment. 
Maisie zokogni kezdett.

— Ugyan — mondá Dick talpra ugorva s 
magát megrázva. Csöppet sem vagyok megse
besülve.

— Nem, de megölhettelek volna, mondá 
Maisie vonagló szájjal. Mit csináltam volna akkor ?

— Haza mentél volna s meg mondtad volna 
Mrs. Jennettnek. (S erre a gondolatra elmosolyogta 
magát.) De már ne nyugtalankodjál miatta, kü
lönben elvesztegetjük az időt. Még vissza is kell 
mennünk teázni. Most majd nálam lesz egy kicsit 
a revolver.

Maisie sirni szeretett volna erre az utóbbi 
biztatásra, de látván, hogy Dick föl sem veszi az 

s esetet, bár keze reszketett, mikor a pisztolyt föl
húzta. visszatartotta könyeit. Pihegve ült le a 
partra, mig Dick egyre-másra bombázta a hullám
törő gátat. »Végre eltaláltam«, kiáltott föl, mikor 
egy fürt gaz hullott le a pilótáról.

— Hadd próbálom meg én is, mondá Maisie 
parancsolólag. Most már én is tudom.
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S fölváltva addig lőttek, mig a rozoga kis 
revolver szinte darabokra nem esett. A  száműzött 
Amomma a háttérben legelészett s csodálkozott, 
hogy miért dobálták meg kövekkel. Azután tutaj- 
maradványt pillantottak meg egy kiöntésben, mely 
fölött a Keeling-eröd tengerfelé eső része uralko
dott s ez uj czéltárgy előtt egymás mellé ültek.

— Jövő vakáczióra vont csövű pisztolyt 
hozunk, az messzebb hord, mondá Dick, sziláján 
lóbálva az egészen bekormozott revolvert.

— Nekem már nem lesz több szünidőm, —- 
mondá Maisie. Elmegyek.

— Hova ?
— Nem tudom. Gyámszülőim Írtak Mrs. 

Jennettnek. Máshova adnak nevelésbe — talán 
Francziaországba — magam sem tudom hova. De 
örülni fogok, ha elmegyek.

— No azt ugyan nem szeretném. Magamra
maradnék. Nézz reám Maisie; csakugyan igaz, 
hogy elmégysz ? Hát akkor ez az utolsó szünidő, 
hogy látlak, mert a jövő héten visszamegyek az 
iskolába. Szeretném-------

Fiatal vére pirosra festette arczát. Maisie a 
füvet tépdeste s a lejtő felé dobálta, egy bokor 
sárga kökörcsin felé, mely egymagában bólintga- 
tott a végtelen, tejfehér tenger felé.

— Szeretném, mondá némi szünet múlva, ha 
néha viszontláthatnálak. Hát te ?
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— Én is, de jobb lett volna, ha — ha — 
egyenesen arra lőttél volna —- — a hullámgát felé.

Maisie szemei tágra nyíltak egy pillanatra. 
Ez az a fiú, aki csak tiz nappal azelőtt rakta tele 
Amomme szarvait papirsa Hangokkal s azután 
kihajtotta az útra, hogy mindenki nevessen a 
szakálas maskarán ?

Lesütötte szemeit: nem ez volt az a fiú.
— Ne légy ostoba, mondá szemrehányólag, 

gyors ösztönnel fogva föl ennek mellékértelmét. 
Mily önző vagy! Gondold csak meg, mit éreztem 
volna, ha ez a bolond izé megöl téged! Máris elég 
sajnálat ramélt ó vagyok.

— Miért ? Talán mert itt hagyod Mrs. Jen- 
nettet ?

— Nem azért.
— Engem talán ?
Egy ideig semmi felelet. Dick nem mert az 

arczába nézni. Bár nem tudta, de érezte, hogy 
mi volt neki ez az elmúlt négy év s annyival 
erősebben érezte, mert nem tudta szavakkal kife
jezni.

— Nem tudom, — mondá a leány. Azt hiszem.
— Maisie, ezt tudnod kell. Ezt nem lehet 

csak h i n n i.
— Jerünk haza, — mondá Maisie gyön

géden.
De Dick nem gondolt a visszatérésre.
— Nem mondhatok semmit, mondá zavartan,
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de nagyon bánt, hogy a minap úgy fölbosszantot
talak Amommával. Nem látod be, hogy most már 
egészen másként áll a dolog ? S meg tudtad nekem 
mondani, hogy elmégysz, a helyett, hogy magam
tól találtam volna k i !

— Nem találtad ki. Megmondtam. Ugyan 
Dick, mi haszna van ennek a nyugtalankodásnak ?

— Semmi; de éveken keresztül voltunk 
együtt, és sohasem sejtettem, hogy mit érzek 
irántad, mennyire aggódom.

— Nem hiszem, hogy érezték
— Nem, nem éreztem; de m o s t --------bor

zasztóan aggódom. Maisie — hebegé — édes Mai
sie, mondd, félsz te is ?

— Igen, valóban aggódom; de mi haszna ?
— Miért ?
— Mert úgyis távozom.
— Igen, de ha távozásod előtt megígérnéd... 

Mondd csak — megteszed ?
A második »édes«-t már könnyebben ejtette 

ki. Dicknek házi vagy iskolai életében kevés gyön
géd dologban volt része; most ösztönszeríileg kel
lett erre rájönnie. Megfogta a revolver füstjétől 
megfeketült kis kezet.

— Megígérem, mondá Maisie ünnepélyesen. 
De ha bánt az aggodalom, akkor nincs arra szük
ség, hogy megígérjem.

— Hát igy érzesz ?
Az elmúlt öt perez alatt ekkor találkoztak
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először szemeik s többet mondtak egymásnak, 
mint amit szóval ki tudtak volna fejezni. . . .

— O Dick, ne tedd! kérlek ne tedd! Helyén 
volt, mikor reggelenként egymást üdvözöltük, de 
most már egészen más !

Amomma messziről fölnézett. Gyakran látta, 
hogy porolnék egymással, de azt még sohasem 
látta, hogy csókokat váltanak. A sárga kökörcsin 
már okosabb volt s helybenhagyólag bólintott 
fejével. Ha csóknak tekintjük, akkor ballépés volt, 
de mióta ez az első csók elcsattant, ami egészen 
másforma volt, mint a minőt mindenki kötelesség
ből ad vagy vesz, uj, dicsőséges, ragyogó világ 
nyilt meg előttük s fölülemelkedve érezték magu
kat minden társadalmi tekinteten, különösen az 
oly társaságén, amelynek legszükségesebb eleme a 
tea és a kávé.

Ott ültek csendesen, szótlanul, egymás kezét 
tartva.

— Most már nem fogsz elfelejteni, — mondá 
végül Dick. Arczát még a lőpornál is jobban égette 
valami.

— Úgy sem felejtettelek volna el, — mondá 
Maisie. Egymásra néztek s látták, hogy egy óra 
alatt mind a ketten csodálatosan megváltoztak s 
ezt a titokzatos dolgot nem tudták megérteni. 
A nap hanyatlani kezdett s az esti szél végigszán
tott a tengerpart fölött.
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— Roppant későn érünk a teához, — mondá 
Maisie. — Jeríink haza.

— Hadd lőjjük el előbb a maradék tölté
nyeket, — mondá Dick s lesegitette Maisiet az 
erődnek tengerfelőli lejtőjéhez. A leány kelletle
nül nyújtotta a kezét. Dick ügyetlenül botorkált 
előre. Maisie elvonta a kezét, mire Dick elvörö
södött.

— Nagyon csinos kéz, — mondá.
— No ugyan! — mondá Maisie a kielégitett 

hiúság elnyomott nevetésével.
Ott állt egészen Dick mellett, mikor ez az 

utolsó töltényeket szedte elő, hogy kilőjje a ten
gerre. A fiú olyan sejtelmes képzelődéssel lődözött, 
mintha a háta mögött álló Maisiet neki kellett 
volna megvédelmezni a világ minden ördöge ellen. 
A sáros zátonyon túl egy pocsolya fölfogta a nap 
utolsó sugarait s haragos vörös koronggá egyesi
tette. Dick figyelmét egy pillanatra ez a fény vette 
igénybe s mikor revolverét fölemelte, újra elfogta 
az a csodálatos érzés Maisie iránt, aki megigérte 
neki, hogy szeretni fogja végtelenül, mig csak —- 
— — A folyton növekedő szél egy legyintése 
arczába csapta a leány hosszú fekete haját, aki 
vállára támaszkodva állt ott s Amommát kis 
baromnak szólitgatta. Egy pillanatig sötétség 
borult szemeire, illatos sötétség. A golyó fütyülve 
szállt ki a sik tengerre.

Rudyard: Elborult világ. 2
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— Nem találtam, mondá fejcsóválva. Nincs 
több töltényünk, most már csak rohanjunk haza.

Dehogy rohantak. Szép lassan ment ek karon
fogva. Közöny fogta el őket. Nem törődtek vele, 
hogy Amomma, melynek gyomrában két töltény 
volt, a levegőbe repült-e, vagy utánuk baktat. Az 
aranyos jövőről kezdtek beszélni s ezt a jövőt ifjú 
éveik bölcsességével állapították.

— Nekem az a szándékom — kezdé Dick 
merész elhatározással. De azután hirtelen megállt. 
Nem is tudom, hogy mi leszek. Úgy látszik, hogy 
nem leszek képes elvégezni az iskolákat, de ször
nyű karikatúrákat tudok rajzolni.

— Hát akkor légy művész. Úgy is mindig 
nevettél, mikor rajzolni próbáltam. Az nagyon 
jó lesz.

— Sohasem fogok nevetni, akármit is csi
nálsz. Művész leszek s fogom valamire vinni.

— Ugy-e, a művészeknek mindig van pénzre 
szükségük ?

— Százhúsz fontom lesz évenként öröksé
gem után. Gyámjaim azt mondták, hogy megka
pom, mihelyest nagykorú leszek. Ezzel már lehet 
kezdeni valamit.

— Oh, én gazdag vagyok, mondá Maisie. 
Háromszázat kapok, ha huszonegy éves leszek. 
Ezért kedvesebb hozzám Mrs. Jennett, mint hoz
zád. Bár jobb szeretném, ha volna valakim, vagy 
atyám, vagy anyám.
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— Nekem van valakim, monda Dick. Te 
vagy az enyém örökre.

— Igen, örökre egymásé vagyunk. Milyen
jó  ez !

S megszorította Dick karját. Az előzékeny 
homály mindakettőt beárnyékolta, s az, hogy Dick 
nem láthatott egyebet Maisie arczának körvona
lánál, szürke szemeit eltakaró hosszú fürtéinél, a 
kapuban oly szavakra bátorította, melyeket az 
iménti két óra alatt csak kerülgetett.

— Szeretlek Maisie, mondá suttogva, és sut
togása úgy tetszett neki, mintha keresztülhullám- 
zana a világon, melyet holnap, vagy holnapután 
képes lenne meghóditani.

A fegyelem okáért el nem engedhető jelenet 
volt az, mikor Mrs. Jennett Dickre támadt, először 
pontatlansága miatt, másodszor a miatt, hogy majd 
megölte magát egy eltiltott fegyverrel.

— Játszottam vele, s magától sült el, mondá 
Dick, mikor a lőpor-égette arczot már nem lehe
tett tovább rejtegetni. — De ha azt hiszi, hogy 
meg fog engem verni, akkor csalódik. Nem fog 
még egyszer megérinteni. Üljön le, s adja ide a 
teámat. Ebből semmi esetre sem fog bennünket 
kinullázni.

Mrs. Jennett fuldokolni kezdett mérgében s 
ólomszinü lett. Maisie nem szólt semmit, de tekin
tetével bátorította Dicket, aki egész este nagyon 
gáládul viselte magát. Mrs. Jennett azzal fenye-

2
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gette, hogy a gondviselés haragja rögtön el fogja 
érni s később a pokolba jut, mialatt Dick a para
dicsomban sétált s oda sem fülelt. Mikor aludni 
készült, Mrs. Jennett megint zsémbelni kezdett. 
Dick ugyanis lesütött szemmel s messziről kivánt 
jó  éjt Maisienek.

— Ha nem vagy gentleman, akkor legalább 
igyekezzél az lenni, mondá Mrs. Jennett harago
san. Már megint czivakodtál Maisievel, ugy-e ?

Ezt abból következtette, mert a rendes esti 
bucsucsók elmaradt. Maisie finom közönynyel 
nyújtotta oda arczát, melyet Dick illendően meg
csókolt, azután pedig oly égő arczczal botorkált ki, 
mint a pipacs. Éjszaka vad álma volt. Azt álmodta, 
hogy övé az egész világ, s egy tölténytartóban oda
vitte Maisiehez; a leány azonban föllökte lábával, 
s a nélkül, hogy megköszönte volna, ezt kiáltotta:

—• Hol van az Amomma számára Ígért füko- 
szoru ? Jaj, mily önző vagy !



II. FEJEZET.

— Nem haragszom az angol közönségre, de 
mégis szeretnék pár ezer angol élne itt e sziklák 
közt elszórva. Akkor majd nem kapnának oly mo
hón reggeli hírlapjaik után. El tudod képzelni, 
hogy mint sülnének itt a homokon azok a gondos 
családapák, a rendszerető, állhatatos olvasó pater- 
familiások ?

— Kék fátyollal a fejük körül s lerongyollott 
ruhában. Van valakinek tű je?E gy darab zsákszö
vetre tettem szert.

— - Adok kölcsön egy csomag varrótűt, ha 
adsz a vászonból egy tenyérnyit. Mind a két tér
demen elvásott a ruha.

— Miért nem kérsz mindjárt egy négyszög- 
mértföldnyi darabot ? De csak kölcsönözd ide a 
tűt, majd meglátom, hogy mit csinálhatok ezzel a 
vászonszéllel. Nem hiszem, hogy elég lesz megvé
deni királyi tetememet a forróságkütegek ellen. 
Mit csinálsz Dick ezzel az everlaszting kötésű váz
latkönyvvel ?

— Ez a mi saját* külön levelezőnknek a ta-
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nulmánykönyve, aki most a ruhatárát javítja kir 
mondá Dick méltóságosan, míg a másik egy el
nyűtt lovaglónadrágot rúgott le s egy darab négy- 
szögletes durva vászonfoltot kezdett a legfeltűnőbb 
repedésre varrni. Lemondólag mormogott, mikor 
az elébe tárult folytonossági hiány nagyságát 
látta.

— Valóban czukorzsák-vászon. Hej kalauz! 
Add ide az egész vitorlát arról a bárkáról.

A  bárka hátsó részéből fezzel födött fej buk
kant föl, amelyet a fölvillanó széles mosoly két 
egyenlő részre osztott, azután ismét lebukott. A 
szakadt nadrágu ember, akin csak norfolk-ka- 
bát és szürke flanell ing volt, ügyetlenül varrt 
tovább, mig Dick a vázlatok fölött vihogott.

Húsz egynéhány halászbárka vesztegelt egy 
zátony körül, melyen feltuczat század angol kato
naság nyüzsgött, fürödve, vagy ruháikat mosva. 
A mindenféle ládák, czukros-zsákok, liszt- és lő
szercsomagok nagy tömege elárulta, hogy egy-egy 
naszádnak gyorsan kellett kirakodni s az ezredács 
hangosan káromkodott, mikor a naszád naptól 
fölrepedezett párkányát elégtelen adag ólomfehér
rel igyekezett bemázolni.

— Először eltörik a kormányrúd, dohogott 
magában ; azután az árbocz, azután nincs egyéb 
hátra, mint hogy az egész bárka szétnyíljék, mint 
a kínai lótusz.

— Akárcsak az én nadrágom, mondá a szabó.
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anélkül, hogy föltekintene. Szeretném tudni Dick, 
hogy mikor akadok megint tisztességes ruhás boltra.

Erre a szavakra nem felelt más, mint a Ní
lusnak szünetlen való haragos moraja, mely egy  
bazaltsziklás kanyarulat körül rohant s tajté- 
kozva tört át a folyamon félmértföldnyire fölfelé 
lévő hid alatt. Mintha a víznek nehéz barna tö
mege hazájába akarta volna visszaüzni a fehér 
embert. A  Nilus iszapjának a levegőn terjengő, le
írhatatlan szagából az volt következtethető, hogy 
a folyam apad s a következő pár mértföldön a 
naszádoknak nem lesz könnyű dolog keresztülha
tolni. A sivatag leért majdnem a zátonyokig, hol 
a szürke, vörhenyes és barnás dombocskák közt 
teve-csoport táborozott. Senki sem mert volna egy 
napra is távozni a lomha járatú naszádoktól. A 
lefolyt hetekben nem volt ugyan harcz, de a Nilus 
az egész idő alatt nem kímélte őket. Örvényre 
örvény, sziklára szikla, zátonycsoportra zátony 
következett s a tisztek és a legénység nem tudták, 
hogy hányadán vannak az iránynyal és az idővel. 
Mentek valahová, de nem tudták, hogy hová; et
tek valamit, de nem tudták, hogy mit. Előttük 
feküdt a Nilus, melynek másik végén Gordon 
küzdött az életért, Khartum városában. A  sivatag
ban, vagy a számos pusztaság valamelyikében vol
tak brit csapatok ; a folyamon voltak brit csapa
tok ; a folyam partján várakoztak brit csapa
tok a hajóra-szállásra ; Asziutban és Aszuanban
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vesztegeltek friss csapatok. Morgás és lázongás 
terjedt el az egész reménytelen ország fölületén, 
Szaakintól a hatodik Kataraktáig. E folyami 
hadoszlopnak kötelessége volt a naszádok haladá
sát biztosítani s megakadályozni, hogy mig a ha
jókat vontatják, ne tapossák le a gabonaföldeket a 
vontató körben s hogy csak annyi élelemre tegye
nek szert s annyit alhassanak, amennyi lehetséges, 
fökép pedig, hogy veszteglés nélkül haladjanak 
tovább a Nilus tajtékzó habjai közt.

A  katonákkal verseiét izzadtak és törték 
magukat a hírlapok tudósítói, akik épp oly keve
set tudtak mindenről, mint maguk a katonák. De 
persze mindenek fölött való égető szükség volt, 
hogy Angliának minden reggeli kávénál megle
gyen a szórakozása, hátborzongása, érdeklődése és 
izgalma, hogy vájjon Gordon él-e még, vagy már 
elesett, vajon a brit hadsereg fele tönkrement-e a 
homokban. A szudáni hadjárat nagyon festői volt 
s igy alkalmas a legélénkebb leírásokra. Itt-ott 
egy-egy »saját külön « úgy viselte magát, hogy 
majdnem agyonverték, ami nem lett volna éppen 
hátrányára annak a lapnak, mely őt alkalmazta ; 
ez s a szemtől-szembe, ember-ember ellen való 
liarezmodor sok csodálatos vázlatra nyújtott al
kalmat, melyet méltó volt megsiirgönyözni haza, 
szavanként tizennyolcz pennyért. Sok levelező 
járt a csapatokkal. E veterán tudósítók, kik foly
ton nyomában voltak annak a lovasságnak, mely
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Kairót elfoglalta 1882-ben, mikor Arabi pasa al- 
királynak tolta föl magát s átélték Szuakin körül 
azokat a rettenetes dolgokat, mikor a kiállitott 
őrszemeket éjnek idején fölkonczolták s mikor a 
lándzsás csőcselék egészen körülrajzotta azt a he
lyet, — és zöld ujságirók, kiket odaállitottak va
lamely távirónak a végéhez, hogy tanuljanak bele 
a teendőkbe s majdan foglalják el a megölt, vagy 
megsebesített nagyfejüek helyét.

Azok közt az öregebbek közt, akik minden 
csinját-binját ismerték a bonyolult hirlaptudó- 
sitói szolgálatnak, akik tudták méltányolni a be
csét a Kairóban vagy Alexandriában vásárolható 
legkóczosabb rabszolgának is, akik egy táviró- 
tisztből ki tudtak vasalni minden szeretetremél- 
tóságot s tudták legyezni minden újonnan kine
vezett törzstisztnek az érzékeny hiúságát, ha már 
a sajtó szolgálata terhes volt, vala a flanelt ingü 
Torpenhow is. A »Központi Déli Syndicatus«-t 
képviselte a hadjáratban, mint ahogy az egyptomi 
háborúban s egyebütt tette. A syndicatus nem 
igen törődött a rohamok s más efféle dolgok kri
tikai méltatásával. Elengedte a tömeget, a lénye
get, de megkövetelte a festőiességet, a részletek 
bőségét; mert Angliában nagyobb az érdeklődés 
egy katona iránt, ki a fegyelem ellenére kilép a 
sorból, hogy egy bajtársát megmentse, mint hasz 
tábornok iránt, akik a szállítás és a vezetés nagy- 
vonásu részleteiben megkopaszodnak a gondtól.
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Szuakimban egy fiatal emberrel találkozott,, 
aki kalaptok nagyságú fölhagyott redouteon ülve, 
kifosztott holttesteket rajzolt vázlatkönyvébe, 
amint a homoksivatagon egymásra hányva fe
küdtek.

—■* Kinek dolgozik ? — kérdezé Torpenhow.
A levelező úgy szokott köszönni, mint ahogy 

a kereskedelmi utazók iidvözlik egymást útközben.
— Magamnak, — mondá a fiatal ember, anél

kül, hogy föltekintett volna. Nem adhatna egy kis 
dohányt ?

Torpenhow megvárta a vázlat elkészültét, 
azután megnézte s mondá:

— Mit keres errefelé ?
— Semmit; verekedés volt itt, hát eljöttem. 

Ott lent van valami tenni valóm a kátrány ózó 
tutajokon, egyébként pedig valamelyik hajó sűritő- 
kazánját bizták rám; de már elfelejtettem, hogy 
melyik hajóét.

— Mindig ilyeneket rajzol?
A fiatal ember előmutatta többi vázlatait is. 

»Verekedés egy kinai- sertésszállitó hajón« kezdé 
némi önhittséggel, egymásután mutatva föl a váz
latokat. — »Elinduló pálya Hakodateből.« — 
»Szomáli öszvérhajcsár megkorbácsolása.« — »Rab- 
szolgahajtó üldözése a Tadsurrah-öbölben.« — 
»Elesett katonák holtteste holdfényben, Szuakim 
előtt. —«

— Hm! — mondá Torpenhow. Nem mond-
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hatnám, hogy bolondulok a Verescsjagin-fóle dol
gok után, de hát az ízlés különféle. Talán valaki
nek készíti ezeket?

— Nem; csak a magam mulatságára rajzolok.
Torpenhow kitekintett a sivár pusztaságra.
— No az igaz, hogy különös fogalmai van

nak a mulatságról. Szerez-e vele valamit ?
— Amennyi éppen elég. Nézze csak, nem 

lenne rám szükség, mint hadi rajzolóra ?
— Nekem nem, de syndicatusomnak talán. 

Meglehetősen tud rajzolni s nem hiszem, hogy so
kat törődne azzal, hogy mit keres vele. Ugy-e bár ?

— Most nem. Majd ha alkalom nyílik rá.
Torpenhow ismét a vázlatokat nézte s hely-

benhagyólag intett.
— Jól teszi, ha megragadja a legelső kínál

kozó alkalmat.
Gyorsan besietett a városba s táviratozott 

syndicatusának. Találtam rajzolót. Jó és olcsó. 
Alkalmazzam? A tudósításokat rajzokkal fogom 
küldeni.

A sánczon ülő ember a lábait lóbázta s 
mondá: Tudtam, hogy előbb-utóbb eljön az én na
pom is. De meg fogják emlegetni, ha ebből az üz
letből élve kerülök ki.

Este már azt közölte Torpenhow barátjával, 
hogy a központi Déli-Ügynökség próbaképen al
kalmazni fogja őt, három hónapra.

— De hogy is hívják? — kérdé tőle.
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— Heldar vagyok. S aztán szabad kezet en
gednek ?

— Korlátlanul működhetik, ahogy akar. 
Hanem igazolnia kell ám a bizalmat. Jobb lenne, 
ha hozzám szegődnék. Egy hadoszloppal fölfelé 
megyek s mindenben segítségére leszek. Adjon pár 
darabot ezekből a vázlatokból, majd elküldöm. (A 
Központi Déli ennél jobb üzletet még nem csinált 
pedig engem elég olcsón szerzett meg.)

így  történt, hogy miután lovakat vásároltak 
s a dolog politikai és pénzügyi részét elintéz
ték, Dieket fölvették a haditudósitók tiszteletre
méltó és uj keletű társaságába, kiknek megvan az 
az elidegenithetetlen joguk, hogy annyit dolgozza
nak, amennyit csak birnak s e mellett annyit sze
rezzenek, amennyit a gondviselés és gazdagok 
kegyelméből csak tudnak. Ezekhez járul idővel, 
ha az uj segéd méltó rá, a sima rábeszélésnek ké
pessége, melynek-sem férfi, sem nő nem tud ellen
állni, ha étkezés, vagy fekvőhely forog kérdésben, 
továbbá a lókupeczi éles szem, szakácsügyesség, 
bikaerejü szervezet, struczczéhoz méltó emésztőké- 
pesség s minden körülményhez való végtelen alkal
mazkodás. Csakhogy sokan elhalnak, mielőtt ezt 
elérnék, az atyamesterek pedig nagy óbb ára frakk
ban járnak, ha Angliában vannak s igy  dicsősé
gük nem tűnik föl a nagy tömegben.

Ahova Torpenhow csak jónak látta menni, 
Dick mindenüvé követte őt s nem egy oly dolgot
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müveitek, amely mindkettejüket kielégítette. Nem 
könnyű élet volt ez s befolyása alatt egészen egy
máshoz forrtak, egy tálból ettek, egy üvegből ittak 
s ami legjobban egybefüzte őket: postájukat 
együtt indították útnak. Diek volt az, aki a Nilus 
második esése fölött egy pálmakunyhóban alapo
san lerészegitett egy távirótisztet s mig ez boldog
ságban úszva fetrengett, addig elvett tőle egy ve
rejtékkel megszerzett »külön tudósitást«, melyet 
egy rivális syndikátus megbízható levelezője 
adott át neki továbbítás végett. E tudósításról 
gondos másolatot vett s az eredményt odaadta 
Torpenhownak, aki vetélytársának izgalmas szó
halmazából pompás leírást állított össze s küldött 
el. Torpenhow volt az, aki — — de együttes és 
külön kalandjainak leírásával, melyeket Philaetől 
a herawii és muellai vad pusztaságokig élt át, 
köteteket lehetne megtölteni.

Belökték őket egy lyukba s halálos félelmet 
kellett kiállaniok, hogy a fölizgatott katonák le
lövik őket, hűvös pifcymallatkor málhahordó te
vékkel kellett vesződniök; lassan poroszkáló, fá
radhatatlan kis egyptomi lovaikon perzselő nap 
alatt haladtak hallgatagon, vagy a Nilus sekélyes 
vizeiben eviczkéltek, ha az a bárka, melyen nyug
helyre találtak, egy rejtett sziklába íitődött s a 
feneke léket kapott.

Most ott ültek a zátonyon, hova a bárkák a 
hadoszlop maradványait szállították.
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— Bizony — mondá Torpenhow, a legutolsó 
durva öltést téve kritikus állapotú ruházatán, csak 
szép dolog volt az.

— Mi ? A  foltozás, vagy a hadjárat ? — 
kérdé Dick. Én bizony egyikkel sem törődöm.

— Persze neked az kellene, hogy az »Eurya
lus« túl legyen a harmadik vizesésen s még hozzá 
nyolczvan tonnás ágyuk Jakdulban. Ez időszerint 
megelégszem a nadrágommal.

S fontoskodva kifordította, mint a czirkuszi 
clownok szokták.

— Igazán szép. Különösen a folton levő be
tűk: Gr. B. T. »Government Bullock Train.« Indiai 
zsák, mondá Dick.

— Az én nevem kezdőbetűi: Gilbert Belling 
Torpenhow. Szántszándékkal vettem e z t  a vá
szondarabot. De micsoda zavar az amott a tevés- 
hadoszlopnál ?

A trombita rettenetesen harsogott s a zátonyon 
levők fegyvereik és fölszereléseik után ordítoztak.

— Fürdés alkalmával meglepett pisai kato
nák — jegyzé meg Dick nyugodtan. Emlékszik 
arra a képre? Michel Angelo festette s minden festő
növendék szokta másolni. Amott ellenség nyüzsög.

A teve-hadosztály azt kiabálta a gyalogság
nak, hogy menjen oda s lent a folyamnál hangzó 
rekedt üvöltözés azt mutatta, hogy a hadoszlop- 
maradék észrevette a zavart és sietett részt venni



31

benne. A sziklás romok és a lejtős halmok oly ha
mar tele lettek sürgő, nyüzsgő fegyveres embe
rekkel, amily hamar végig fodrozza a szél a se
kély vizkiöntés felületét. Szerencsére egyideig 
illő távolban maradtak, ordítoztak s örömükben 
gesztikuláltak. Sőt egyikük hosszú beszédet is 
tartott hozzájuk. A teve-hadosztály nem tüzelt, 
sőt nagyon örült ennek a kis szünetnek, mert az 
alatt a sereg négyszöget formálhatott. A zátonyon 
levő katonák helyeikre rohantak, a bárkák pedig, 
mikor egy kiáltásnyira felhaladtak,^ kikötöttek a 
legközelebbi zátonynál s mindenkit «a partra tet
tek, kivéve a betegeket s azokat, kiknek a hajó 
őrizetére kellett visszamaradnak. Az arab szónok 
elvégezte föltüzelő beszédét, mire emberei ordí
tással feleltek.

— Úgy látszik, hogy a mahdi emberei, 
mondá Torpenhow, a csoport közepére törtetvén. 
Mennyien vannak! Azt tudom, hogy az erre lévő 
törzsek nincsenek ellenünk.

— Akkor a mahdi megint elfoglalt egy vá
rost, mondá Dick, s mind ránk szabadította ez e 
két a csaholó ördögöket, hogy fölfaljanak. Add 
csak ide a látcsövedet!

— Kémeinknek tudósitaniok kellett volna 
erről minket. így  aztán rajtunk ütöttek, mondá 
egy tiszt. Mire valók a teve-ágyuk! ítajta le
gények !

Nem volt szükség semmi vezényletre. A ka-
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tónak lólekszakadva rohantak a négyszög oldalai
hoz, mert nagyon is tudták, hogy akik a harcz 
megkezdésekor kint rekednek a négszögből, azok 
nagyon is kellemetlen, nyomorult módon szoktak 
elhullani. A tevék hátára erősített, százötvenfon
tos kis ágyuk megkezdték a tüzelést, a négyszög 
pedig megindult jobbfelé, hogy az emelkedő terep 
tetejét hatalmába kerítse. Nem egyszer volt már 
részük ily modorú harczban, teljességgel nem volt 
újság előttük. Mindig ugyanaz a heves, gyors cso
portosulás, ugyanaz a pára-szag, ugyanaz a tolon
gás a négyszög legingadozóbb részén, a kétségbe
esett kéziliarcznak ugyanazon néhány pillanata, 
azután ugyanaz a csend a sivatagban, melyet csak 
azoknak az orditozása szakított meg, kiket a lo
vasság üldözőbe vett. S ez gondtalanokká tette 
őket. A  teve-ágyuk meg-megszólaltak időközön- 
kint, a négyszög pedig előre döczögött a vonakodó 
tevékkel. Azután következett háromezer ember
nek a rohama, kik nem tanulták könyvből, hogy 
zárt sorokban lehetetlen támadni hátultöltő ágyuk 
tüzelése ellen. Egy-egy szórványos lövés s nehány 
lovas jelezte közeledésüket, de az ellenséges had
erő zöme meztelen, dühtől őrült emberekből állt, 
kik lándzsával s karddal voltak fölfegyverkezve 
A sivatag ösztöne, hol sohasem szünetel a harcz, 
azt súgta nekik, hogy a négyszögnek a jobb ol
dala a leggyöngébb s ezért elkerülték az arczvo - 
nalat. Mikor elhaladtak, a teve-ágyuk rájuk bor-
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sóztak, egész utczákat szántván közöttük, mig a 
puskák, bevárván az alkalmas pillanatot, százával 
terítették le őket. A világnak egy czivilizált csa
pata sem tartotta volna ki azt a poklot, melyen 
keresztül kellett menniök. Az élők nagyokat ug
rálva kerülték ki az elesetteket, akik a sarkaikba 
kapaszkodtak, a sebesültek átkozódva vonszolták 
magukat előre, mig összeestek épen a négyszögnek 
jobb oldalán. Ez már nem volt rendes harcz. 
Amennyire kivehető volt, az ellenség meg akarta 
támadni a négyszög mind a négy oldalát. Most 
azon igyekeztek, hogy mindent elpusztítsanak ma
guk előtt s leszurkálják szuronyaikkal azokat, kik 
előttük haladtak el, vagy haldoklás közben lehúz
zák a gyilkost s addig tartsák, mig egy bosszuló 
golyó fejbe találja.

Dick Torpenhow-val és egy fiatal orvossal 
addig várt nyugodtan, mig a veszedelem elvisel
hető volt. Mikor aztán már nem volt remény arra, 
hogy a sebesülteken addig segítsenek, mig a tá
madás visszaveretik, mind a hárman az ingadozó 
oldalra siettek, hol szakadatlan volt a harcz s egy 
lovas ember, kit harminczan-negy vénén követtek 
ordítva, vagdalkozva törte magát keresztül. A 
négyszög jobb oldala nagyon megfogyott a nyo
mában, mire a többi oldalok segítséget küldtek. 
A  sebesültek, akik tudták, hogy még alig pár órá
juk van hátra az életben, lábuknál fogva ragadták 
meg az ellenséget s lerántották magukhoz, vagy

Rudyard : Elborult világ. 3
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egy gazdátlan lőfegyver után kaptak s beletüzel
tek abba a csoportba, mely a négyszög közepének 
tartott ádáz dühhel. Dick arra emlékezett, hogy 
valaki hatalmas csapással beszakitotta a sisakját, 
amire Ő egy dühtől tajtékzó fekete arczba sütötte a 
revolverét s hogy Torpenhow egy arab alá került? 
akit meg akart fojtani s küzködés közben föl-alá 
hentergett foglyával. Az orvos vaktában csapko
dott ide-oda szuronyával, egy sisakját vesztett 
katona pedig Dick vállain keresztül tüzelt, úgy, 
hogy a kilobbanó lőpor fölmarta az arczát. Dick 
ösztönszerüleg is Torpenhow felé tartott. A köz
ponti déli Szindikátus képviselője lerázta magá
ról ellenfelét s azután letörölte a kezét a nad
rágján.

Az arab mindkét kezével homlokához kapva 
föl ordított, azután fölragadta dárdáját s Torpen- 
howra rohant, aki akkor már Dick revolverének 
az oltalma alatt állt. Dick kétszer lőtt, mire az 
arab összeesett. Fölfelé fordult arczából hiányzott 
az egyik szem. A  fegyvertüz mind hevesebb lett, 
de már diadalorditás is vegyült közé. A roham 
meghiúsult, az ellenség megfutott. A négyszög 
úgy nézett ki, mintha vágóhídon lett volna, a 
terep pedig mint egy mészárszék. Dick előresietett 
az őrjöngő emberek közt. Az ellenség utócsapata 
visszavonult, a kis, nagyon kis számú angol lovas
ság letiporta az ehnaradtakat.

A halottak során túl egy zsombékon vissza-
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vonulás közben eldobott széles, vérfoltos arab 
dárda feküdt, azon túl pedig a sivatag végtelen 
sötét sikja kezdődött. A verőfény ráesett az 
aczélra s vadvörös fénykorongot képezett rajta. Va
laki azt mondta mögötte : »ej, távozzál innen ba
rom !« Dick fölemelte revolverét s a sivatag felé 
lőtt. Szemére fátyolt vont az előtte levő vörös 
fény, a körülötte csattogó zaj pedig úgy tetszett, 
mintha távoli morajjá csendesült volna, mintasik 
tenger susogása. A z a revolver és a z a vörös 
fény volt . . . s valakinek a hangja, ki valamit el
dobott, mint ahogy ez valamikor történt — való
színűleg egy letűnt életben. Dick várta, hogy mi 
lesz ebből. Mintha valami megroppant volna a fe
jében s egy pillanatra sötétség fogta körül — oly 
sötétség, mely fojtogatott. Találomra lőtt s mikor 
.a golyó kiszállt a sivatagba, ezt mormogá: »E1- 
kibáztam. Már nincs több töltényünk. De most ro
hanjunk ám haza«.

Fejéhez kapott s mikor kezét levette on
nan, tele volt vérrel.

— Egy kicsit csúffá tettek öreg! mondá 
Torpenhow. Ezért tartozom neked valamivel. Kö
szönöm. Kelj fö l ! Nem maradhatsz itt ily álla
potban.

Dick mereven esett Torpenhow vállaira s 
olyas valamit mormogott, hogy kissé alacsonyan s 
jobbra czélzott. Azután lerogyott a földre s elné
mult. Torpenhow fölnyalábolta, egy orvoshoz vitte,

3*
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azután leült, megírta az egészet, dicsekedve ne
vezvén el »véres csatának, melyben karjaink meg
tették a magukét«, stb.

Mikor a csapatok bevonultak a bárkákra, az 
éles holdfény által megvilágított fövenytorlaton 
egész éjjel tánczolt egy fekete alak s azt ordí
tozta, bogy Khartum, az átkozott Khartum elesett 
— elesett — elesett — bogy a Níluson a város 
tövében két gőzös összetört a sziklákon, s legény
ségéből nem menekült meg egy sem. Khartum el
esett — elesett — elesett.

De Torpenhow oda sem figyelt. Dickre vi
gyázott, aki folyton Maisie s ismét csak Maisie ne
vét kiáltozta a nyugtalan Nilus felé.

— Félrebeszél! mondá, megigazítva rajta a 
takarót. Folyton csak egy asszonyi nevet emleget. 
Igyál csak ebből, Dick.

— Köszönöm Maisie, mondá a sebesült.



III. FEJEZET.

Pár hónap múlva a szudáni hadjáratnak vege 
lett, Dick sebesült feje begyógyult s a központi 
déli szindikátus kifizetett számlára neki bizonyos 
összeget eddigi működéséért, ami — s ezt gondo
san hangoztatták — nem felelt meg az ő várako
zásuknak. Dick a levelet Kairóban a Nilusba 
dobta, ugyanott beváltotta az utalványt s az állo
máson melegen elbúcsúzott- Torpenhowtól.

— Egy ideig szünetelni s pihenni fogok, 
mondá Torpenhow. Nem tudom, hol fogok Lon
donban tartózkodni, de ha Isten akarja, hogy ta
lálkozzunk, hát találkozni fogunk. Uj alkalomra 
vár itt, hogy majd uj harez tör ki ? Addig nem, 
mig csapataink vissza nem foglalják Dél-Szudánt, 
Ezt ne feledje el. Isten önnel; jöjjön vissza, ha 
fogytán lesz a pénze s adja át czimét.

Dick bekóborolta Kairót, Alexandriát, Iz- 
mailiát s Port-Szaidot — különösen Port-Szaidot. 
Sok helyütt van a világon gonoszság, bűn pedig 
mindenütt, de valamennyi kontinens valamennyi 
gonoszságának és bűnének kvintesszencziája Port-
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Szaidban gyűlik össze. Enhek a homok köritette 
pokolnak a közepén, hol a Keserű Tavak fölött 
egész nap játszik a délibáb, áthúzódni láthatják 
— ha várni akarnak — azoknak a férfiaknak és 
nőknek legtöbbjét, kikkel az életben megismer** 
kedtek. Diek abban a részében telepedett meg 
mely sokkal zajosabb volt, mint szolid. Estéit a 
rakparton töltötte, föl-fölment egy-egy hajóra, ta
lálkozott több barátjával s kecses angol nőkkel, 
akikkel nem valami okosan beszélgetett a Shep- 
heard-hotel verandáján. Találkozott siető hadi- 
tudósitókkal, csapatszállító hajók embereivel, aki
ket a hadjáratban alkalmaztak, tuczatszámra ka
tonatisztekkel s egyéb kevésbbé tekintélyes fog
lalkozású emberekkel. Kedvére tanulmányozhatta 
a Kelet és Nyugat minden emberfaját s tanulmány
tárgyait a legizgatóbb körülmények közt, játék- 
barlangokban, szalonokban, pokoli tánczmulatsá- 
goknál s más egyebütt figyelhette meg. Üdítő 
változatosságul ott volt a csatorna egyenes lát
képe, az izzó homok, a hajók folytonos járása s a 
fehér kórházak, hol az angol katonák feküdtek. 
Tusban vagy akvarellben mindent lekapni igye
kezett, ami csak útjába akadt s ha ezzel kész volt, 
akkor uj anyag után nézett. Gyönyörteljes foglal
kozás volt ez, de utána is mászott a pénze, s előre 
kiszedte azt a százhúsz fontot, amit örökségéből 
évente húzott. »No de most dolgoznom s bőjtöl- 
nöm kell!« gondolá magában s beletörődött uj
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sorsába, mikor Torpenbowtól Angliából ezt a 
titokzatos táviratot kapta: » Jöjj vissza gyorsan: 
horogra akadtál. J ö jj!«

Szája széle mosolyra nyilt.
— Ezt már szeretem hallani, — mondá ma

gában. Ma éjjel orgiát csapunk. Vagy megfelelek 
szerencsémnek, vagy belebukom. Bizony isten itt 
volt az ideje.

Pénzének felét jól ismert barátainak, a jó- 
liirü Monsieur és Madame Binatnak adta át s 
finom zanzibári tánczmulatságot rendelt meg. 
Monsieur Binat becsipve tántorgott, de Madame 
Binat rokonszenvesen mosolygott.

— Monsieurnek természetesen székre van 
szüksége, Monsieur természetesen vázlatokat akar 
fölvenni; Monsieurnek különös mulatságai vannak.

Binat kékesfehér arczczal bujt elő a belső 
szobából.

— Értettem, hebegé. Mindnyájan ismerjük 
Monsieurt. Monsieur olyan művész, amilyen én 
voltam . . . .

Dick ráhagyta.
— . . . s végül, mondá fontoskodva, Monsieur 

elevenen akar a pokolba jutni, mint én jutottam.
S nevetett.
— Önnek is részt kell vennie a mulatságban, 

mondá Dick. Szükségem lesz önre.
— Az arczomért? Tudtam, hogy igy lesz. 

Az arczomért ? Istenem! s azért, hogy annyira le
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vagyok alacsonyitva! Nem megyek. Vigyétek el 
ezt az ördögöt, vagy legalább kérj tőle Céleste 
többet.

A derék Binat kapálódzni s ordítani kezdett.
Port-Szaidban mindennek meg van az ára, 

mondá a Madame. Ha a férjem is jön, annyival is 
többe kerül. Ha talán még egy félsovereignt

Dick a pénzt kifizette s a vad tánczmulatsá- 
got még azon éjszaka megtartották Madame Binat 
házának hátulsó részében, egy fallal köritett tor- 
náczban. A zongorát maga az asszony verte, hal
ványszürke selyemruhában, mely minduntalan le
csúszott sárga vállairól s egy nyugati keringő 
csinnadrattájára meztelen zanzibári leányok tán- 
czoltak a kerozin-lámpa világánál.

Binat egy széken ült s maga elé bámult, mi
alatt a táncz őrjöngő keringése s a zörgő zongora 
hangja belopta magát a borba, mely a vér helyét 
foglalta el ereiben s arcza ragyogott. Dick durván 
megfogta az állát s arczát a világosság felé fordi- 
ditotta. Madame Binat a vállán keresztül nézte s 
mosolygása közt valamennyi foga kilátszott. Dick 
a falhoz támaszkodott s egy óráig vázolt, mig a 
kerozin-lámpa füstölni nem kezdett s a leányok 
remegve nem rogytak a kemény földre. Azután 
becsapta vázlatkönyvét s távozni akart, Binat-t 
gyöngén meglökvén könyökével.

— Mutassa! hebegó a Monsieur. Valamikor 
én is művész voltam.
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Dick megmutatta neki a nagyjában odavetett 
vázlatokat.

— Ez ón vagyok ? üvölté. Ugy-e magával 
akarja vinni ezt a könyvet, s mindenkinek elmu
togatni, hogy ez én vagyok — Binat ?

EJ lágyult és sirni kezdett.
— Monsieur mindenért megfizetett, mondá 

az asszony. Legyen szerencsénk máskor is uram.
A tornácz ajtaja becsapódott s Dick a homo

kos utczán a legközelebbi játékbarlangba sietett, 
hol jól ismerték.

— Jó ómen lesz, ha a szerencse kedvezni fog 
ha pedig veszitek, itt kell maradnom.

Pénzét festői sorban helyezte el a kerék szé
lén, alig mervén oda nézni, hogy mire tesz. A  sze
rencse kedvezett neki. A roulette háromszori for
gása húsz fonttal tévé gazdagabbá, azután lement 
az állomáshoz s összebarátkozott egy rozoga teher
hajó kapitányával, a ki elvitte őt Londonba, 
zsebében kevesebb pénzzel, mint gondolni merte 
volna.

Ritkás szürke köd terült el a város fölött s 
az utczákon meglehetős hideg volt, mert hát nyár 
volt Angliában.

— Kedves egy vadon ez, nem sokat válto
zott, gondolá Dick, mikor a dockok nyugati részén 
ődöngött. Ugyan mihez kezdjek?
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A háztömeg nem felelt. Dick végig tekintett 
a komor, fénytelen utczákon, a sürgés-forgás hó
dit ó zaján.

— 0  ti bagoly-oduk! mondá egy föltűnő, fé
lig különálló palotasor felé fordulva. Tndjátok-e, 
liogy mire fogtok később jutni? Nektek kell en
gem ellátnotok szolgákkal, szolgálókkal és pénz
zel (s itt nyelvével csettentett). Most megyek, ve
szek ruhát és czipőt s azután visszatérek s rátok 
taposok.

S erélyes elhatározással megindult; meg
látta, hogy az egyik czipőjének az oldala kifeslett. 
Mikor megállt, hogy jobban szemügyre vegye, va
laki belökte egy pocsolyába.

— Helyes, mondá. Egy gyei több van a rová
son. Majd belöklek még én benneteket.

Jó ruha és czipő nem olcsó, s Dick a legutolsó 
boltból azzal a tudattal távozott, hogy egy időre 
tisztességesen ki van ugyan öltözve, de nincs több 
a zsebében Öt ven shillingnél. Visszatért a dockok 
körül fekvő utczákba, szállást vett egy oly szobá
ban, hol az ágylepedők valószinüleg lopottak vol
tak, s amelyeken egyáltalán nem szokott feküdni 
senki. Mikor ruhái megérkeztek, elment a Központi 
Déli Szindikátusba, hogy elkéri Torpenhow czi- 
mét, s hogy még neki jár valami pénz.

— Mennyi jár még? kérdezte Dick oly han
gon, mint aki milliókkal szokott számolni.

— Úgy harmincz-negyven font körül. Ha
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érdekében áll, megkaphatja egyszerre, de mi ren
desen havonként szoktunk leszámolni.

— (Ha most elárulom, hogy szükségem van 
rá, akkor el vagyok veszve, gondolá magában. 
Majd később veszem föl.) Alig érdemes rá várni s 
különben is egy hónapra vidékre megyek. Várja
nak, mig visszatérek, akkor majd meglátom.

— Reméljük Heldar ur, hogy nem szándé
kozik megszakítani velünk az összeköttetést.

Dick, akinek kedvencz foglalkozása volt az 
arczok tanulmányozása, élesen vizsgálta a beszé
lőnek vonásait.

— Valamiben töri a fejét, mondá magában. 
Addig nem határozok semmit, mig Torpenhow- 
val nem találkozom.

Nem Ígért meg semmit, hanem hazament a 
dockok közelében lévő kis szobájába. A hónap 
tizenhetedike volt, pedig szorongással számolta,, 
hogy harminczegy nap van abban a hónapban.

Aki oly inyencz, mint egy kanonok s oly 
egészséges, mint a makk, annak nem kis dolog öt
ven shillinggel huzni ki huszonnégy napig. S nem 
is valami kedves dolog magára maradva gyako
rolni, London végtelen magányában. Hetenként 
két shillinget fizetett lakásáért s egyebeket is le
számítva, élelmére valamivel kevesebb jutott egy 
shillingnél naponként. Legelső gondja természe
tesen az volt, hogy erőgyüjtő anyagokat szerezzen 
be, úgyis régóta nélkülözte. Fél napi számolga-
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tás és egybevetés után arra a következtetésre ju
tott, hogy egy tányér yirsli és burgonyapép két 
penny ért a legjobb eledel. Hetenként egyszer vagy 
kétszer virsli-reggeli nem kellemetlen. Lunchre is 
az, még pedig burgonya-péppel, már egyhangú. 
Ebédre pedig már éppen bitang egy dolog. A har
madik nap alkonyán Dick már halálosan gyűlölte 
a krumplit s elzálogositotta zsebóráját, hogy bá
rányfejet ehessék, ami a sok csont miatt nem olyan 
olcsó, mint az ember hinné. Azután ismét vissza
tért a krumplihoz [és a virslihez. Egész nap ezt a 
kettőt élvezte, amibe végre belefájult a gyomra.

Azután elzálogositotta a mellényét nyakken
dőjével együtt s fájdalmasan gondolt a múlt na
pokban elfecsérelt pénzre. Alig van valami épü
letesebb dolog a művészetben, mint a koplalás s 
Dick ritkán való utczai sétái alkalmával — nem 
trainingből tette, hanem, mert oly vágyai támad
tak, miket nem tudott kielégíteni — azon vette 
magát észre, hogy két csoportra osztotta az embe
reket : olyanokra, akik mintha akartak volna neki 
enni adni s olyanokra, akiknek egész más volt a 
szándékuk.

— Sohasem tudtam, hogy miért tanú]má
nyozom az emberi arczokat, gondolá magában s 
mintha a gondviselés meg akarta volna jutalmazni 
alázatosságáért, úgy intézkedett, hogy egy kocsis 
abban a hentesboltban hagyjon egy félig elfo
gyasztott nagy darab kenyeret, ahol Dick szokott
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étkezni. Dick zsebre vágta — az egész világgal 
képes lett volna harczot vivni birtokáért — s jól 
esett neki.

A hónap végre lepergett s majd a falra má
szott türelmetlenségében, mikor pénzéért ment. 
Azután sietett Torpenhowt fölkeresni, kinek laká
sában az egész folyosón érezte a főtt étel pompás 
illatát. Torpenhow a folyosón volt, mikor Dick 
berontott hozzá. Oly heves öleléssel fogadta, hogy 
szinte megropogtak bele a bordái, azután a vilá
gossághoz vitte s egy lélekzet alatt húszféle do
logról is beszélt neki.

— De meg vagy viselve!
— Van valami ennivalód? kérdezte Dick, 

körülszimatolván az egész szobát.
— Mindjárt reggelizünk. Jó lesz egy kis 

kolbász ?
— Jaj csak azt n e ! Harmincz nap és har- 

mincz éjjel tengődtem ezen az átkozott lóhuson..
— Micsoda rögeszméd volt már megint ?
Dick föltartóztathatlan szóáradattal mesélte

el a lefolyt pár hét eseményeit. Azután kigombolta 
kabátját, ami alatt nem volt mellény.

— Gyöngy életem volt, azt a kutya!. . .  de 
kimásztam belőle.

— Eszed nincs sok, de elég kiálló hátgerinczre 
tettél szert, az bizonyos. Egyél előbb, majd aztán 
beszélhetsz.

Dick nekiesett a tojásnak és pirított szalon-
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nának s addig habzsolt, mig csak bírta. Azután 
töltött pipát nyújtott neki Torpenhow, mire Dick 
oly hatalmasan kezdett füstölni, mint aki három 
hétig kénytelen nélkülözni az isteni dohányt.

— Ez aztán mennyei élvezet. Ugy-e ?
— Miért nem szálltál hozzám ?
— Nem tehettem; máris sokkal tartozom ne

ked öreg. Azután babonás vagyok. Azt hiszem, 
hogy ez a mulékony sorvadás — mert az volt, na
gyon fájt — annál több szerencsét hoz később. De 
már elmúlt s a Szindikátusnál senki sem 
tudja, hogy hányadán voltam. Hogy állunk az 
ügyeimmel ?

— Hiszen megkaptad sürgönyömet. A Szin
dikátus lefoglalt magának. A közönség roppantul 
szereti rajzaidat. Nem tudom mit szeret rajtuk, 
de úgy van. Azt mondja, hogy rajzaidban valami 
uj zamat, uj irány van. S mivel teli vér angolok, 
azt mondják, hogy értenek a dologhoz. Szüksége 
van rád vagy féltuczat lapnak s ezen fölül könyve
ket szeretnének illusztráltatni veled.

Dick megvetőleg morgott.
— Föl kellene dolgoznod kisebb vázlataidat 

s eladnod a műkereskedőknek. Úgy látszik, úgy 
gondolkoznak, hogy a beléd fektetett pénz jó be
fektetés. Jóságos isten! mily kitanulhatatlan a kö
zönség feneketlen bárgyusága!

— Nagyon érzékeny egy népség ez.
— Most utánad van raptusa, ha ugyan ez az
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s esetleg te vagy legújabb tárgya hóbortjának 
mindabban, amit művészetnek neveznek. Divat
ban vagy, fölmerült uj tünemény vagy, ahogy tet
szik. Úgy látszik, én vagyok ott az egyedüli em
ber, aki rólad fölvilágositást adhatott s azt a pár 
vázlatot, amit időről-időre küldtél, megmutogat
tam a legbefolyásosabb embereknek. Úgy látszik, 
hogy miután müveidnek utánajártak a Központi 
Délinél, foglalkoztatni akarnak. Megfogtad a sze
rencsét.

— Mondhatom, szép szerencse. Micsoda sze
rencse az, mikor az embert ide-oda rugdossák a 
világban, mint egy kutyát. Majd később leszek 
benne. Előbb helyet kell keresnem, a hol dol
gozhatok.

— Jer ide, mondá Torpenhow, Dick szavába 
esve. Igaz, hogy ez nagy szoba, de neked megteszi. 
Tan itt fölülről világítás, északi világítás, amilyen 
•csak tetszik, azután még elég szoba, ahol ugrál
hatsz s túl rajtuk hálószoba. Kell-e még en
nél több ?

— Nagyon is jó lesz, mondá Dick, végigte
kintve a nagy szobán, mely a Themse felé eső la
kás jó harmadát foglalta el. A nap sárgás fénye 
beszűrődött a tetőablakon. Az ajtótól három lépcső 
vezetett a folyosóhoz, három lépcső pedig Torpen
how szobájához. A lépcső korlátja eltűnt a sötét
ségben, melyet csak fogyatékos gázláng világí
tott meg s emberi susogások s hat-hét ugrással
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fölebb ajtócsapások zaja hallatszott a meleg ho
mályból.

— S azután semmiben sem vagy itt korlá
tozva ? kérdezé Dick, aki tapasztalásból ismerte a 
szabadság becsét.

— Meglesz mindened, ami csak kell: kapu
kulcs és korlátlan kimaradás. Nagyobbára állandó 
bérlők laknak itt. Olyannak nem ajánlanám, aki 
tagja a »keresztény ifjak társulatának«, de neked 
nagyon jó lesz. A  te számodra vettem fel akkor, 
mikor a sürgönyt küldtem.

— Nagyon jó vagy, öreg.
— Ugy-e nem szándékozol tőlem elmenni?
Torpenhow Dick vállára akasztotta a kezét

s méla, csendes kettesben sétáltak föl-alá a szobá
ban, melynek ezentúl műterem lesz a neve.

Egyszerre csak kopogtak az ajtón.
— Valamelyik zsivány jön föl egy kortyra, 

mondá Torpenhow. »Lehet!«
Nem zsivány jött föl, hanem egy köpczös- 

középkorú ember atlaszbélésü kabátban. Repede
zett ajkai halványak voltak, szemei alatt pedig 
mély ránczu félholdak húzódtak.

A jövevény úgy mutatta be magát, mint a 
Központi Déli Szinkátus feje s »az ön müveinek, 
Heldar ur, leglelkesültebb csodálója. Biztosítha
tom önt a szindikátus nevében, hogy roppantul le 
vagyunk önnek kötelezve. S remélem Heldar ur,
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nem fogja elfelejteni, hogy mi ismertettük önt 
meg a közönséggel.

Pihegett, mert hét lépcsőfordulót tett meg.
Dick Torpenhowra sanditott.
— Nem fogom elfelejteni, monda Dick s a 

szilárd önvédelem minden ösztöne feltámadt benne. 
Oly jól fizettek, hogy nagyon is. De ha már itt te
lepedtem meg, szeretném, ha elküldené vázlatai
mat. Szeretném visszakapni. Körülbelül százötven
nek kell önnél lenni.

— Igen__  igon, éppen ezt jöttem megbe
szélni önnel. Félek, hogy ezt nem tehetjük egé
szen. Erre nézve nem lévén semmi külön kikötés, 
természetes, hogy a vázlatok a mi tulajdonunkat 
képezik.

— Csak nem azt akarja ezzel azt mondani, 
hogy meg akarják tartani ?

— De azt, sőt remélem, hogy az ön által sza
bott föltételek mellett, az ön közreműködésével 
egy kis kiállítást rendezhetünk. Tekintve az ön 
nevének jó hangzását s azt a befolyást, melylyel 
a sajtóban rendelkezünk, nagy anyagi haszonnal 
járna önre nézve. Az oly vázlatok, mint az öné....

— Az oly vázlatok az enyémek. Táviratilag 
szerződtettek s a lehető legrosszabbul fizettek; 
tehát gondolniuk sem lehet arra, hogy megtart
sák. Hiszen másvagyonom úgy sincs ezen a széles 
világon.

Torpenhow fütyölve vizsgálta Dick arczát.
Rudyard : Elborult világ. 4
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Dick gondolkodva járkált a szobában.
Attól tartott, hogy az ő egész kis készletét 

mindjárt pályájának kezdetén megkaparitja ez az 
öreges ember, kinek a nevét sem jegyezte jól meg 
s ki azt mondta, hogy a szindikátust képviseli, 
azt a szindikátust, mely iránt Dick úgy sem vi
seltetett a legkisebb tisztelettel sem.

Az eljárás igazságtalansága nem nagyon 
hozta ki a sodrából, mert nem egyszer tapasztalta 
más alkalmakkor, hogy az erős ököl gyakran túl
tette magát a helyesnek és az igaznak minden mo
rális tekintetein. Hanem azért nagyon áhitozta 
annak az embernek a vérét, aki előtte állt s mikor 
erőltetett nyájassággal újra megszólalt, Torpen- 
how már tudta, hogy ez viszálynak kezdete.

— Bocsánat, uram, de — — nincs valami 
fiatalabb emberük, akivel ezt az ügyet elintéz
hetném ?

— A szindikátus nevében beszélek. Nem lá
tom át, miért avatkozna bele egy harmadik sze
mély.

— Majd mindjárt meglátja. Legyen szives 
visszaadni vázlataimat.

A köpczös ur először Dickre bámult mereven, 
azután Torpenhowra, ki a falhoz volt támaszkodva. 
Nem volt szokva ahhoz, hogy valaki azt parancsol
gassa neki, hogy legyen szives ezt vagy amazt 
megtenni.

— Tekintettel arra, hogy mily szolgálatokat
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tett önnek a szindikátus azzal, hogy a világ elé 
hozta s hiressé tette a n evet-------

Ez nem volt szerencsés megjegyzés. Azt jut
tatta eszébe Dicknek, hogy mennyi kóbor eszten
dőt töltött elhagyatottságban, százféle bajban s 
kielégitetlen vágyakban. Az erre való emlékezés 
nem képezett jó  kontrasztot azzal a szerencsés 
gentlemannel, aki most be akarta zsebelni azok
nak az éveknek gyümölcsét.

— Nem is tudom, hogy mit kezdjek önnel, 
kezdé Dick gondolkodva. Az bizonyos, hogy ön 
tolvaj, félig agyon kellene verni, de valószinüleg 
belehalna. Nem akarom, hogy itt haljon meg. Ne 
üssön sir, csak saját magát fogja vele fölizgatni.

Egyik kezével megragadta az ember karját, 
a másikkal lesújtott a kabát alatt lévő lomha te
temre. Alig van mélyebben megalázó valami, 
mintha az veri meg az embert, akinek ilyesmi 
nincs is szándékában. A szindikátus feje erősen 
kezdett fújni. Dick körüljárta, forgatni kezdte, 
mint a macska szokta a lágy gombolyagot, azután 
megfogta s megrázta a fejét.

— Ellopná az én tulajdonomat, — az en}^é- 
met — az enyémet — az enyémet. Ellopná ön, aki 
azt sem tudja, mikor halhat meg. írjon egy czédu- 
lát az irodájának, — hiszen maga mondja, hogy 
feje a szindikátusnak — s utasítsa őket, hogy ad
ják át Torpenhownak vázlataimat, de valameny-

4 '
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nyit. Várjon egy pillanatig, hiszen még nagyon 
reszket a keze. No most!

S ezzel egy zsebjegyzőkönyvet tolt elébe.
Az üzenet meg volt Írva.
Torpenhow magához vette, szó nélkül távo

zott, mig Dick folytonosan a fogoly körül járkált, 
oly tanácsokat adván neki, milyenekről leginkább 
hitte, hogy foglyának lelke üdvére fognak válni.

Torpenhow egy óriási táskával éppen akkorra 
tért vissza, mikor Dick a lehető legnyájasabban 
mondá:

— Remélem, hogy ez jó leczke lesz önnek. 
S ha majd akkor, mikor munkába kezdtem, akár
mivel is fog háborgatni, higyje meg, hogy meg- 
csípem s eldöngetem úgy, hogy belehal. Úgy se 
sokáig ól. Most távozzék! i m s i  v u t s z a k  — 
távozzék!

A szindikátus feje tántorogva, bódultán tá
vozott. Dick hosszan föllélekzett.

— Hiih, micsoda törvénytipró egy csőcselék 
ez ! A szegény árvának az az első kalandja, amely 
éri, hogy kirabolják, rendszeresen kifosztják. Mily 
fekete ennek az embernek a lelke! Mind itt van
nak a vázlataim, Torp ?

— Mind itt van, száznegyvenhét darab. 
Mondhatom Dick, meg kell vallanom, hogy jól 
kezdted.

— Pedig nem volt szándékomban. Csak né
hány fontot akartam volna tőle. Nem hiszem, hogy
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bepöröljön. Becses tetemét ingyen orvosi kezelés
ben részesitettem. Hadd látom csak a vázlatokat!

Dick két perez múlva lekuporodott a földre 
s belemélyedt a táskába! Önelégülten ragyogott 
az arcza, mikor a lapokat egymás után átnézte, 
arra gondolván, bogy mibe került ezek vissza
szerzése.

Késő délután volt már, mikor Torpenliow 
ismét megjelent a szobában. Dick éppen őrületes 
sarabandot járt.

— Sokkal jobbak, mintsem gondoltam volna, 
mondá Dick, tovább tánczolva. Nagyon jó k ! Át
kozottul jók. E lfogják  kapkodni! Saját szakál
lamra fogok belőlük kiállítást rendezni. S az az 
ember akarta elütni a kezemről! Most már bá
nom, hogy jól meg nem vertem.

— Eredj, mondá Torpenhow — eredj és 
imádkozzál, hogy tisztittassál meg az arroganczia 
bűnétől. Hord el holmidat s azután majd kissé át 
fogjuk alakítani ezt a pajtát.
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— No, hogy ízlik a siker? kérdezé Torpen- 
how három hónap múlva a szobába lépve. Éppen 
akkor tért vissza a vidékről, hol egy ünnepnapot 
töltött.

— Jól, mondá Dick, aki műtermében a festő
állvány előtt ült, ajkait rágva. De még többre 
lenne szükségem, sokkal többre. A sovány eszten
dőknek vége s ezután a kövérekre számitok.

— Vigyázz öreg, ezen az utón könnyen pó
rul járhatsz.

Torpenhow végignyult egy longchaisen, ölé
ben egy kis borzebbel, mely nemsokára elaludt, 
mig Dick egy vásznat preparált. Volt ott egy ra
káson bőrrel bevont tábori kulacs, öv, mindenféle 
katonai jelvény lehordott egyenruhákkal és fegy
verekkel vegyest. Sáros lábnyomok mutatták, hogy 
a katonai model éppen az imént távozott. A ködös 
őszi napfény hanyatlani kezdett, a műterem sar
kait árnyék borította.

— Bizony, mondá Dick magában tanakodva. 
Szeretem a szórakozást, szeretem a csődületet,
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mindenekfölött pedig szeretem a pénzt. S szinte 
szeretem a közönséget, mikor összecsődül és fizet. 
Szinte! De nagyon különösek a szeszélyeik.

— De hiszen eléggé meg lehetsz velük elé
gedve. Bizonyára jövedelmezett az a liliputi kiál
lítás, mit vázlataidból rendeztél. Olvastad, hogy 
mit Írtak róla a lapok? Elnevezték »vad kiállí
tás «-nak.

— Bánom is én. Minden darab vászon pén
zembe került. Szavamra, azt hiszem, azért nevez
ték el annak, mert azt gondolták, hogy egy natu
ralista zöld művésznek a müvei. Többet kaptam 
volna értük, ha szőnyegre festettem volna, vagy 
csontlemezre karczoltam volna, ahelyett, hogy 
tollrajzot és akvarelleket készítsek. Nagyon, de 
nagyon különös a közönség szeszélye. Nincs szó 
ezt eléggé jellemezni. A minap azt mondta nekem 
valaki, hogy lehetetlen, miszerint az árnyéknak 
ultramarin kék legyen a színe fehér homokon. 
Később kisült, hogy az atyafi nem járt tovább a 
brightoni tengerpartnál, de azért roppantul értett 
a művészethez, hogy az ördög vitte volna el. Egész 
előadást tartott róla s végül azt ajánlotta, hogy 
menjek valami festőiskolába, a teknikát elsajátí
tani. Képzelem, hogy az öreg Kami mit szólt 
volna ehhez.

— Dolgoztál Kami alatt ?
— Két évig tanultam nála Párisban. Tan

módja a személyes magnetizmuson alapult. Soha-
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sem mondott egyebet, csak annyit: »continuez, 
mes enfants« s erre mindenki úgy dolgozott, amint 
tőle telt. Nagyszerű érzéke volt s a színekhez is 
értett keveset. Kami a színeket álmodni szokta, 
hasból rakta föl. Megesküszöm rá, hogy sohasem 
látta az eredeti tárgyat, amit festett, de mégis 
kieszkábálta s jó volt.

— Emlékszel még azokra a látképekre Szu
dánban? kérdezte Torpenhow ingerkedve.

Dick fészkelődni kezdett a székén.
— Nem ! Megint el kell mennem oda. Mi

csoda színek voltak azok! Opál, meg umbra, meg 
okker, meg vörös, meg terra di PozzuoK, meg 
kadmium, meg barna, mindezek fölött egy korom
fekete szikla emelkedett, staífage-nak pedig egy 
teve-karaván képe ütött el élesen a háttér gyanánt 
szolgáló halvány türkisz-szinü égről.

Fölkelt s járkálni kezdett.
— S mégis, ha ezeknek a népeknek úgy aka

rod föltüntetni a dolgokat, amint az isten megte
remtette, amint az isten kegyelméből vissza tudod 
adni — —

— Folytasd csak szerény ember.
— Akkor előáll egy tuczat fiatal óriás, akik 

sohasem voltak még Algírban sem s először azt 
papolják a füledbe, hogy tehetségedet s ismere
teidet mástól kölcsönözted, azután meg amit nekik 
nyújtasz, az nem is művészet.

— Ez onnan van, mert egy hónapig nem
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voltam a városban. Te Dickie, eleget sétáltál az 
utczákon s hallottad, hogy a közönség mit beszél.

— Nem állhattam meg, mondá Dick bünbá- 
nólag. Te nem voltál itt, ezek a hosszú esték pe
dig nagyon unalmasak voltak. Az ember csak nem 
dolgozhatók folytonosan!

— Hanem csapszékekben persze csavarog
hat s tisztességesen leihatja magát ?

— Bárcsak ! De néhány magam fajtájú em
berrel érintkeztem. Azt mondták, hogy művészek 
s tudom is némelyikről, hogy tudna rajzolni, — 
de nem akar. Teával tartottak minden délután 
ötkor, — azután a művészetről s lelkiállapotukról 
beszéltek. Mintha nagyon érdekelne az ő lelkiálla
potuk ! Az utóbbi félesztendő alatt többet hallot
tam a művészetről fecsegni s kevesebbet láttam 
belőle, mint egész életemben. Emlékszel még 
Cassavettire,aki valamelyik egyptomi hadoszloppal 
csavargott s valamelyik kontó nensi lapnak volt a 
rajzolója? Úgy járt a táborban, mint valami ka
rácsonyfa, megrakva tábori flaskával, mérőszalag
gal, revolverrel, Írókészlettel, tolvajlámpával, gazd- 
asszonynyal s az isten tudja még mivel nem. He
gedülni szokott nekünk s elmutogatta, hogy mint 
dolgozott. De úgy látszik, hogy nem sokat csinált, 
kivéve, hogy néha a Nilghaitól csent valamit.

— Kedves öreg Nilghai. Itt van London
ban, kövérebb, mint valaha. Ma estére várom. Tá
vol kellett volna magadat tartanod ettől a piper-
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köczhadtól. Úgy kell neked; képzelem mennyire 
el van csavarva az eszed.

— Nincs. Megtanultam, hogy mi a művészet, 
a szent, az isteni művészet.

— Úgy látszik, tanultál valamit távollétem
ben. Hát mi a művészet ?

— Hagyd rájuk, amit tudnak, s ha ráhagy
tad, hagyd rájuk megint.

Dick egy vásznat húzott elő, mely a fal felé 
volt fordítva.

— No nézd, itt van a reális művészetnek egy 
mustrája. Valamelyik hetilapban lesz reprodu
kálva. Azt a nevet adtam neki : »Az utolsó lövés.« 
Annak a kis vizfestménynek alapján dolgoztam ki, 
amelyet El-Maghribban festettem. Modellemet, 
egy pompás katonát, jóféle italokkal csábítottam 
fel hozzám. Haját fölborzoltam, ruháját rendetlen
ségbe hoztam, vad elkeseredésre szuggeráltam; si
sakja hátra volt csapva a koponyáján, szemeiben 
a halálfélelem lobogott, bokájának sebéből pedig 
vér szivárgott. Nem volt ugyan valami szép lát
vány, de csupa férfi, csupa katona volt.

— Tovább csak szegény gyermek.
Dick nevetett.
— Jó, jó, hiszen csak neked mondom. Úgy 

megcsináltam, ahogy csak telt tőlem. Azt mondta 
rá ama lap művészeti rovatának vezetője, hogy az 
ő előfizetőinek az ilyen nem tetszik. Brutális, nyers, 
erőszakos volt, mert persze a katona nagyon gyön-
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géd és finom, ha életéért küzd. Azt mondta, az elő
fizetők úgy szeretik, ha a katona nyugodtabb s a 
kép kissé színesebb. Beszélhettem neki, amennyit 
csak bírtam, akár csak birkának beszéltem volna. 
Visszahoztam a képet. Az eredményt láthatod. A 
katonára pompás vörös kabátot húztam, amelyen 
nincs semmi folt. Ez a művészet! Kivikszöl- 
tem a czipőit, odatevén az orrára az obiigát fényt. 
Ez a művészet! Megtisztítottam a puskáját, — mert 
a puskának mindig tisztának kell lenni a szolgá
latban. Ez a művészet! Megtisztítottam a sisak
ját, mert hát a szolgálatban mindig ragyogó, tiszta 
a katona sisakja s azonkívül igy követeli ezt meg 
a művészet is. Megborotváltam az arczát, meg
mostam a kezeit s túlvilági nyugalmat öntöttem 
el az arczán. S mi lett belőle ? Katonai szabónak 
divatbábja. De hála az égnek, kétszer annyit kap
tam érte, mint az előbbi vázlatért, ami szerintük 
nagyon közepes volt.

— S ezt a munkát a magadé gyanánt akarod 
kiadni ?

— Miért ne ? Úgy is adtam ki, de csakis a 
szent művészet és Dickinson hetilapjának az ér
dekében.

Torpenhow némán pipázott egy darabig.
• — Ha hiú ember lennél, nem bánnám, ha az 

ördög a magad festőbotján vinne is el, de ha meg
gondolom, hogy mim vagy te nekem, s hogy hiú
ságodhoz még egy tizenkét éves leány érzékeny-
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sége is járul, akkor majd beavatkozom a dologba 
a te javadra.

S ezzel úgy belerúgott a vászonba, hogy az 
szétrepedt, az eb pedig leugrott utána, azt gon
dolván, hogy patkányok futkosnak.

— Ha van valami okod, amiért megszidhatsz, 
hát csak mondd. De nincs. Folytatom. Hülye vagy 
barátom, mert anya még nem szült olyat, aki pacz- 
kázni birt volna a közönséggel, ha mindjárt az a 
közönség olyan is — de nem olyan — mint ami
lyennek ti hiresztelitek.

— De ha nem lehet jo b b ! Mit várhatsz te az 
olyan teremtményektől, akik ebben a levegőben 
születnek és élnek ? (A sárga utczai ködre muta
tott). Ha bútort kell nekik politirozni, hát politi- 
rozzunk neki bútort. Ha jól megfizeti! Hiszen csak 
földi lények s úgy beszéltek róluk, mintha istenek 
lennének.

— Szépen hangzik ugyan, de semmi össze- 
függésben sincs ezzel az esettel. A  közönségnek 
kell dolgoznotok, akár tetszik, akár nem. A közön
ség a ti uratok és parancsolótok. Nehogy csalódás
ban ringasd magadat, Dickie, te nem vagy elég erős 
vele kikezdeni, — vagy saját magaddal, ami még 
fontosabb. Sőt mi több — gyere vissza Binkie — 
ha csak nem vigyázol magadra, agyon nyomnak az 
adósságok, ami még a halálnál is rosszabb. A köny- 
nyen szerzett pénz meg fog részegiteni, — már is 
részeg vagy félig. Pénzért és saját pokoli hiusá-
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godért képes vagy szántszándékkal rossz műveket 
adni ki kezeid közül. Úgyis fogsz elég rossz képe
ket csinálni, akaratlanul is, a nélkül, hogy tudnád. 
És te, Dickie, amennyire szeretlek s amennyire 
tudom, hogy te is szeretsz, Anglia minden ara
nyáért sem fogom megengedni, hogy az orrodat 
levágd az arczod rovására. Ebben maradunk. Most 
azután káromkodhatol, ha tetszik.

— Nem tudok, mondá Dick. Szerettem volna 
bosszankodni, de nem vagyok rá képes, oly okosan 
beszélsz. Képzelem, mekkora riadalom lesz Dicken- 
son lapjában!

— Miért van szükséged Dickensonra, miért 
rajzolsz a lapjába ? Hisz ez lassú elölése a tehet
ségnek !

-— Mert dollárokat hoz a konyhára, mondá 
Dick, zsebbe mélyesztvén kezeit.

Torpenhow mély megvetéssel szemlélte.
— Azt hittem, férfi vagy; de most látom, 

hogy gyerekkel van dolgom.
— Nem vagyok, mondá Dick tiltakozva. 

Nem is hiszed, hogy mit jelent a pénz oly ember
nél, akinek mindig átkozott nagy szüksége volt 
rá. Azt, ami életemet édessé tehetné, senki sem 
akarja megfizetni. Kinában egy sertés-hajón pél
dául mindig csak kenyérrel és gyümölcs szörppel 
éltünk, mert Ho-Wang nem adott mást, s minden
nek disznóhus ize volt. E z é r t  dolgoztam, ezért 
izzadtam, ezért gyötörtem magamat, napról-napra,
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hónapról-hónapra. Most, hogy révpartra jutottam, 
addig akarom kihasználni az alkalmat, inig tart. 
Hadd fizessenek, — úgy sem értenek hozzá.

— Mire van felségednek szüksége? Nem do- 
hányozhatol többet, mint most; nem ihatol töb
bet, nem ehetek Lovat nem akartál tartani, pedig 
a minap szuggeráltalak rá. Azt mondtad, hogy 
megsántulhat; s ahányszor az utczára mégysz, 
mindig bérkocsiba ülsz. Csak nem vagy oly ostoba, 
azt hinni, hogy a szinházak s azok az élő lények 
teszik az életet, melyeket arra felé találsz ? Mi
csoda földi szükséget akarsz hát pénzzel kielé- 
giteni ?

— A gondviselés mindig küld diókat a szá
momra, még van fogam, amivel föltörhetem. Még 
nem akadtam arra a dióra, melyet föl szeretnék 
törni, de már fenem rá a fogamat. Egyszer talán 
fölkerekedünk ketten, s bejárjuk ezt a széles 
földet.

— Hogy ne dolgozzunk semmit, ne bosszant
son senki, ne veszekedjék velünk senki. De egy 
hét múlva erről már nem lehetne veled beszélni. 
Azután nem is szeretnék elmenni. Nem akarok 
egy emberi lélek árából huzni hasznot. Ne okos
kodjál Dick. Bolond vagy.

— Ne törődjél vele. Mikor azon a kinai ser
tés-hajón voltam, kapitányunk roppant hitelre tett 
szert az által, hogy mintegy huszonötezer tengeri- 
beteg kis malaczot mentett meg, mikor vén gőzö-
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sünket egy kínai dsunk támadta meg. Ha most 
párhuzamot vonunk a malaczok, é s -------

— Vigye el az ördög párhuzamaidat! Mikor 
a lelkedet akarom megjavítani, akkor mindig va
lami oda nem illő élménynyel hozakodol elő elég 
homályos múltadból. Az angol közönség nem ma- 
laczokból áll, s egészen más a sik tengeren levő 
hitel, s egész más az itteni, az önérzet pedig ön
érzet marad az egész világon. Eredj, sétálj egyet, 
s igyekezzél önérzetre tenni szert. S ha a INilghai 
ma este följön, megmutathatom neki holmijaidat ?

— Persze hogy meg. De megkérlek, hogy 
azután kopogtass az ajtómon.

S Dick távozott, hogy saját leikével tanácsot 
tartson a gyorsan terjedő londoni ködben.

Fél óra múlva a Nilghai szuszogott föl a lép
csőn. 0  volt a legfőbb, a legtömérdekebb minden 
haditudósító közt, kinek tapasztalatai a gyutüs- 
fegyver föltalálásától datálódnak. Kivéve talán 
Keneut, a »nagy hadi-sast«, nem volt nála erősebb 
ember, s a társalgást mindig azzal az újdonsággal 
kezdte, hogy a tavaszszal zavarok fognak kitörni 
a Balkánon.

Mikor belépett, Torpenhow elnevette m a g á t.

— Most ne törődjünk a balkáni zavarokkal. 
Az ilyen kis államok mindig marakodnak. Halot
tál már Dick szerencséjéről ?

— Igen; hírnévre vergődött. Ugy-e ? De re-
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mélem, emlékeztetni fogod az alázatosságra. Néha- 
néha még járom alatt kell tartani.

— Az alatt van. Azzal kezdi, hogy azt 
meri csinálni, amit hírnevének érdekében állónak 
gondol.

— Már is ! Jupiterre, a gyerek elég merész. 
Ha igy jár el, majd megkoppasztják.

— Én is azt mondtam neki. De nem gondo
lom, hogy elhinné.

— Mikor még csak először indulnak neki, 
nem hiszik. Micsoda rongy ez itt a földön ?

— Legutóbbi vakmerőségének bizonyítéka.
Torpenhow szétterítette az összegyömöszölt

vásznat, s megmutatta a Nilghainak, aki egy ideig 
fütyörószve szemlélte.

— Chromo-litholeo-margarin tákolmány. Mi 
szállta meg, hogy ilyeneket csináljon? S mennyire 
eltalálta szája izét a közönségnek, amely a czipő- 
jével gondolkozik és a könyökével néz! De leg
alább megmenti a képet hidegvérű hányavetisége, 
de igy nem szabad folytatni. Nem kényeztették 
el, nem dicsérték fel nagyon ezt a gyereket ? Mert 
tudod, ennek a népségnek haló vány sejtelme sincs 
a proporczióról. El fogják őt nevezni második, De- 
taillenek, Meissoniernek, mig divatban lesz. Na
gyon szeles bánásmód egy csikóval szemben.

— Nem gondolnám, hogy nagyon hatna 
Dickre. A kedélye van itt szóban. Dick a pénzért 
dolgozik.
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— Az imént volt hadi rajzoló. Nem hiszem, 
hogy látná, miszerint a szolgálat ugyanaz a vele 
járó kötelességekkel együtt és hogy csak a tulaj
donosok változtak.

— Hogy tudná ? Azt hiszi, hogy ő az ura 
saját magának.

— Azt hiszi ? Ki tudnám ábrándítani. 
Ránczba kellene szedni.

— Szedd hát ránczba okosan. Magam is meg
tettem volna, de nagyon szeretem.

— Ez irányban nincs miért tartózkodnom. 
Oly vakmerő volt egyszer, hogy egy asszonynyal 
együtt kitúrt Kairóból. Azóta elfelejtettem, de 
most eszembe jut.

— Kitúrt ?
— Majd meglátod, ha beszéltem vele. Kü

lönben mit érünk vele ? Hagyjuk magára, majd 
megtér, s alázatosan fogja lehajtani a fejét. A leg- 
kevésbbé sem akarom ráborítani a köpönyeget. 
Majd ráborítom alaposan a »Cataclysm«-ban.

— Sok szerencsét hozzá. Hanem azt hiszem, 
hogy még vasrúd alatt sem görnyed meg. Úgy 
látszik, hogy már egészen ki van égve a lelke. 
Roppantul gyanakvó természetű s minden tekin
teten tulteszi magát.

— Vérmérséklet dolga, mondá a Nilgliai. Úgy 
van az ember a lovakkal is. Némelyik dolgozik, 
ha korholod, némelyik visszafelesel, ha korholod,

R u d yard : Elborult világ-. 5
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némelyik pedig zsebre dugott kézzel megy sétálni, 
ha korholod.

— Éppen igy vagyunk Dickkel is ; monda 
Torpenhow. Várjunk, mig visszatér. Addig meg
mutatom nehány legújabb és legrosszabb müvét.

Dick ösztönszerüleg folyó vizet keresett ke
délyállapotának megnyugtatására. Odatámaszko
dott a Themze töltésének falához, s onnan nézte, 
hogy mint hömpölyög át a folyam a westminsteri 
hid ivezetei alatt. Torpenhow tanácsai fölött kez
dett töprengeni, de később — szokása szerint 
az előtte elvonuló arczokat tanulmányozta. Néme
lyiknek arczvonásaira a halál volt Írva s Dick 
csodálkozott, hogy ezek még nevetni is tudnak. 
Másokat, nagyobbárá a durva, darabos vonásuakat, 
szeretettel örökítette meg, másokat ismét gépiesen 
rajzolt le, de tudta, hogy mindegyikből lehet va
lamit kihozni.

A köd elvonult egy pillanatra, s a nap vörös 
korongja letükröződött a folyam fölülétén. Dick 
addig várt azon a helyen, mig a dagály árja be nem 
hatolt a kikötőhelyekre. Egy lihegve siető leány, 
kit a szeretője üldözött, tartózkodás nélkül ki
abált: »távozzál innen barom!« Ugyanaz a fél- 
áramlat, mely á ködöt foszlányokra tépte, Dick 
arczába csapta egy, a kikötő rakodópartjánál vesz
teglő gőzös fekete füstjét. Egy pillanatra elvakult 
a szeme. Mikor a füstből kibontakozott, szemtől- 
szemben találta magát — Maisievel.
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Nem tévedhetett a személyben. Az évek nővé 
fejlesztették a gyermeket, de nem változtattak 
semmit feketés-szürke szemein, keskeny piros aj
kain, finoman mintázott száján és álián. S mintha 
még minden úgy volna, mint a k k o r ,  most is test
hez simuló szürke ruha volt rajta.

Dick felé közeledett, s az iskolás gyerekek 
szokása szerint azt kiáltotta neki: »hallo!«

— 0  Dick, te vagy az ?
Dicknek minden vére hevesen kezdett há- 

borgani s szájpadlása kiszáradt, mielőtt a vagyoni 
mérleggel való tépelődéstől megszabadult agya 
parancsolhatott volna az idegeinek. A köd ismét 
leszállt s Maisie arcza gyöngyszürkén látszott 
rajta keresztül.

Mindaketten elnémultak ; Dick mellé szegő
dött s azután együtt indultak el a gáton, mint 
hajdani délutáni kirándulásaik alkalmával, melye
ket a föveny zátony ok felé tettek.

Végre Dick elfojtott hangon megszólalt:
— Mi lett Amommával.
— Meghalt. De nem a töltényektől, hanem 

mert teleette magát. Mindig telhetetlen volt . . . .  
Ugy-e furcsa?

— Igen. Nem. Amommát érted?
— Igen. Nem. Azaz . . . Honnan jöttél?
— Amonnan a.
A ködön keresztül nyugat felé mutatott.
— És te?'

5*
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— 0 én ott fönt lakom északon, — a sötét 
északon, a Parkon túl. Nagyon el vagyok foglalva.

— Mivel?
— Sokat festek. Ez az összes foglalkozásom.

Miért, mi történt ? Hiszen háromszáz font
járadékod volt évenként.

— Még most is huzom. . . . Egyszóval festek.
— Egyedül lakói ?
— Nem; egy leány nyal együtt. Ne siess oly 

nagyon Dick, mindig k i j ő s z  a l é p é s b ő l .
— Bizony ki. Bosszant is nagyon, monda 

Dick, helyzetére gondolva. S azután megy a 
festés ?

— Persze. Mondtam, hogy szeretnék. Voltam 
különféle mestereknél, be akartam jutni a Nemze
tibe is, s most Kaminál dolgozom.

— Persze! Kami Párisban van ?
— Nem. Műtermét Vitry-sur-Marneba he

lyezte át. Nyáron nála dolgozom, a telet pedig 
Londonban töltöm.

— Sokat adsz el ?
— Néha-néha; de nem gyakran. Itt az om

nibusz. Föl kell szállnom, vagy fél órát veszitek. 
Isten veled Dick.

— Isten veled Maisie. Nem mondanád meg 
lakásod czimét ? találkoznom kell veled; s talán 
segítségedre is lehetek valamiben, mert én is — 
én is festek egy kicsit.

— Holnap a Hyde-parkban leszek, ha olyan
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lesz az idő, hogy nem lehet dolgozni. A Márvány- 
ivnél szoktam le s föl sétálni. Ez az én rendes 
exkurzióm. Mindenesetre találkozni fogunk.

Fölszökkent az omnibuszra, s a köddel együtt 
elszállt.

— Végem van! kiáltott D ick ; visszatérve 
lakására.

Torpenhow és a Nilghai ott találták Őt mű
termének lépcsőin ülve, amint szörnyű méltóság
gal ismételte ezt a frázist.

-  Még jobban is véged lesz, ha majd én el
bántam veled, mondá Nilghai, amint tömérdek 
testével megjelent Torpenhow mögött, s egy alig 
megszáradt kéziratcsomót lobogtatott.

— Te Dick! mindenki azt mondja a város
ban, hogy megdagadt a fejed.

— Te vagy az Nilghai? Hát már visszajöt
tél ? Mit csinál a Balkán-félsziget, államocskáival 
egyetemben ? Egyik arczod ki van kelve a helyé
ből, mint rendesen.

— Ne törődjél te azzal. Meg vagyok bizva, 
hogy a lapban megmosdassalak. Torpenhow ál- 
jószivüségből visszautasította. Átnéztem műter
medben dolgaidat. Mondhatom, nagyon gyalá
zatosak.

— Ohó! valóban? Nagyon tévedsz, ha azt 
hiszed, hogy beugratsz. írhatsz róluk, ha tetszik, 
annyit, hogy megrakhatod a »Peninsular and
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Oriental« akármelyik teherhajóját. De gyorsan. Le 
akarok feküdni.

— Hm ! hm ! Csak az első rész foglalkozik a 
te festményeiddel. A bevezetés igy szól:

»Aki meggyőződés nélkül dolgozik, aki tri
vialitásokban fecsérli el tehetségét, aki csak azért 
dolgozik könnyelműen, hogy kinyerje a divatbo- 
lond közönségnek -  — «

— Az »Utolsó lövés« második kiadásban. 
Folytasd!

» — közönségnek olcsó tapsait, arra csak egy 
sors várakozik, az, hogy miután előbb tűrték, ké
sőbb lenézték, végleg el fogják felejteni. Ettől a 
veszedelemtől Mr. Heldar még megmenekülhet.«

— Vau-vau-vau ! szólt közbe Dick elég pro
fánul. Ügyetlen befejezés s alávaló hirlapirói eljá
rás, de igaz.

Fölugrott s a kézirat után kapott.
— Még te is, te forradásos, elnyomoritott vén 

gladiátor! Téged küldenek el, mikor háború üt ki, 
hogy elégitsd ki a vak, brutális angol közönség
nek vadállati vérszomját. Arénák ugyan már nin
csenek, de azért kell lenni külön hadi tudósitójuk
nak. Kövér gladiátor vagy, aki kimegy az Aréna 
csapóajtóján, s azután elmeséli, hogy mit látott. 
Epén azon a nivón állsz, mint egy erélyes püspök, 
egy beszédes színésznő, egy pusztító orkán, vagy 
mint saját kedves énem. S még a saját müveimről
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merészelsz nekem fölolvasást tartani? Te Nilghai, 
ha érdemes lenne a fáradságra, torzképedet leraj
zolnám négy lapra, mert egyre nem fér el.

Nilghai meglapult. Erre nem is számított.
— Ha ennyire vagyunk, hát darabokra té

pem czókmókodat.
A kézirat apró szeletekben repült le a lép

csőház sötétjébe.
— Eredj haza Nilghai, mondá D ick ; eredj 

haza magános ágyacskádba, s hagyj engem béké
ben. Befordulok holnapig.

— Ugyan ! Hiszen még hét óra sincs; mondá 
Torpenhow csillapitólag.

— Hajnali két óra van, ha nekem tetszik, 
mondá Dick, becsapva a műterem ajtaját. Komoly 
bajom lesz, érzem, nem fogok ebédre sem elmenni.

Az ajtó becsapódott s bezárult.
— Mit tegyen az ember az ilyen ficzkóval ? 

mondá a Mlgliai.
— Hagyjuk magára! Oly őrült, mint egy 

kalapos.
Tizenegykor kopogtattak a műterem ajtaján.
— A Nilghai-val együtt jöttél ? kérdezé be

lülről Dick. Akkor mond meg neki, hogy egész 
készlet ostobaságát ebbe az epigrammba szűrje 
le: »Csak a szabadok rabszolgák, és csak a rabok 
szabadok.« Mondd meg neki Torp, hogy hülye, s
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azt is mondd meg neki, hogy én vagyok a 
másik.

— Jó jó ! Csak gyere ki ebédelni. Üres gyom
rod már bizonyosan korog az éhségtől.

Semmi felelet.



V. FEJEZET.

Másnap reggel Torpenhow Diókét sűrű do
hányfüst közt találta.

— No bolond, hogy érzed magad ?
— Nem tudom. Éppen azon tűnődöm.
— Jobb lenne, ha dolgoznál valamit.
— Lehet, de nem sietős. Fölfedeztem vala

mit. Nagyon sok é n van az én világomban.
— Csak nem! S ez a vallomás az én lecz- 

kémnek, vagy a Nilghaiénak az érdeme ?
— Úgy véletlenül jött rám, s teljesen az én 

rovásomra esik. Sok, nagyon sok én van benne. 
De most dolgozom valamit.

Fölvett egy félig kész vázlatot, fölfeszitette 
egy uj vászonra, megtisztított három ecsetet, Bin- 
kiet odatette a fekvő festőbáb lábához, keresztül 
turkálta a földön fekvő festőkellékeket, azután 
kapta magát, eltávozott, kijelentvén, hogy mára 
eleget dolgozott.

— No ez már mégsem illik, mondá Torpen
how. ez az első eset, hogy Dick egy jó világitásu 
reggelt elmulasztott. Talán kitalálta, hogy lelke,



74

vagy művészi temperamentuma, vagy más ehhez 
hasonló becses valamije van. Ez onnan vaii, mert 
egy hónapig magára hagytam. Talán esténként 
szokott kimaradni. Majd utána nézek.

Csengetett Dick kopasz vén házigazdájáért, 
egy flegmatikus vén emberért.

— Mondja csak Beeton, Heldar ur a házon 
kívül szokott ebédelni az alatt, mig nem voltam 
itthon ?

— Az egész idő alatt csak egyszer. Több
nyire itthon ebédelt, de színház után fölhozott 
magával néhány jókedvű fiatalembert. Különös 
mulatságok voltak azok. A legfelső emeleti urak 
sokat megtehetnek, amit akarnak, de az bizonyára 
mégsem kellemes a többi lakóknak, ha az ötödik 
emeletről sétapálczákat löknek le a lépcsőn, s az
után négyesével összefogózva mennek le értük 
reggeli félháromkor, nem is egyszer vagy kétszer, 
de számtalanszor, s mellé folyton azt a dalt dalol
ják, hogy »Hozzál whiskyt kedves W illie.« Csak 
annyit mondok, hogy »amit nem akarod, hogy ve
led tegyenek, te se tedd másokkal.« Ez az én 
mottóm.

— Természetes! természetes! Attól tartok, 
hogy nem a legfelső emelet a legnyugodtabb a 
házban.

— Nem panaszkodom sir. Megmondtam Hel
dar urnák barátságosan, ö csak nevetett s leány
képeket adott. Oly szépek voltak, mint a festett



75

tavasz. Mintha nem fotográfiák volnának, de hát 
» ajándék lónak ne nézd a fogát«. Heldar ur hete
kig sem öltötte magára ebédlööltözetét.

— Akkor minden jól van, mondá Torpenhow 
magában. Az orgia nem egészségtelen dolog. De 
ha asszonyokra vetné a szemét, akkor már nem 
lennék benne oly bizonyos. Ne légy soha ember, 
Binkie. Azok másféle barmok, sok dolgot követ
nek el minden ész nélkül.

Dick észak felé tartott, a Parkon keresztül, 
de lelkében Maisievel sétált a fövenypartokon. 
Hangosan nevetett, mikor eszébe jutott, hogy mint 
csúfította el egyszer Amomma szarvait a rárakott 
kolonczczal, mire Maisie dühtől sáppadtan kezdett 
vele verekedni. Mily hosszan vonult el előtte ez a 
négy esztendő, s mennyire össze volt nőve Maisie 
az ő képzeletében ennek minden órájával. Mikor 
a tengeren vógigszántott a vihar; mikor a szürke 
ruhában lévő Maisie kibomlott haját simította el 
szeméről; mikor meleg verŐfény sütött le a sáros 
pocsolyákra s Maisie föltartott arczczal szimatolta 
a levegőt. Mikor Maisie a szél elől futott, mely 
belekapaszkodott a partba, s a homokot mint va
lami finom sőréteket vágta az arczába. Mily nyu
godtan hazudott Maisie Mrs. Jennettnek, s meny
nyire támogatta ő ebben. Mily kecsesen lépett kö- 
vekröl-kö'vekre, pisztolylyal kezében, összeszoritva



76

fogait; s mint ült ott szürke ruhájában a fűben, 
egy ágyú torka és egy bólingató tengeri kökör
csin közt.

Ezek a képek egyenként vonultak el szemei 
előtt s a legutolsó tartott legtovább. Tökéletesen 
boldognak érezte magát ebben a nyugodt békében, 
ami épen oly uj volt elméjének, mint arnily ide
genül illett bele eddigi életébe. Még sohasem idő
zött máskép a Parkban, mint mikor ott délelőt
tönként csavarogni szokott.

— Pompás dolgozni való világítás van most, 
mondá, — a saját árnyékát vizsgálva. — Egy pár 
szegény ördög hálás lehet érte. De ott jön Maisie.

A leány a Márvány-iv felől tartott felé. Dick 
látta, hogy járásában nincs semmi modorosság, 
csak olyan, mint volt. Jól esett neki, hogy megta
lálta ismét a régi Maisiet. Nem köszöntek egy
másnak, mert a régi jó napokban sem szokták 
tenni soha.

— Mit csináltál most a műteremben? — 
kérdezte Dick, mintha csak joga lett volna a 
leányt kérdőre vonni.

— Pihentem. Most éppen pihentem. Nagyon 
bosszantott egy arcz, hát lekapartam. Azután ott 
hagytam a többi szeméfcfestmény közt s eljöttem.

— Én is tudom, hogy mi a vakaró-kés. Mit 
festettél?

— Egy eszményi fejet, mely sehogy sem 
akart sikerülni. Oly borzasztó !
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— Ha testszint festek, akkor nem szeretek 
lekapart festésre festeni. Gyapjas lesz. ha megszá
rad a festés.

— Ha kellőleg levakarod, akkor nem.
S megmutatta a kezével, hogy ő hogy szokta. 

A fehér kézelője festékes volt.
Dick nevetett.
— Most is oly rendetlen vagy, mint mindig.
— No, ez jól jön ki tőled. Nézd csak meg a 

magad kézelőjét.
— Az ám ! Még piszkosabb, mint a tied. Azt 

hiszem, hogy semmiben sem változtunk meg. Hadd 
nézzelek csak meg egészen.

S figyelmesen kedte Mai siet vizsgálni.
Az Őszi napnak halványkék köde keresztül- 

szürődött a park fáinak törzse közt s alkalmas 
háttérül szolgált Maisie szürke ruhájának, fekete 
bársony kalapjának s határozott arczélének.

— Igazán, semmisem változott meg rajtad. 
Milyen jó ! Emlékszel-e arra, mikor hajadat egy 
karpereczbe csatoltam ?

Csak a szemével intett, s azután egészen 
szembe fordult Dicknek.

— Várj csak egy kicsit, — mondá Dick. — 
Mintha száj szögleteid kissé lejebb állanának. Mi 
bántott azóta ?

— Csak magammal volt bajom. Sohasem 
látok haladást a festésben, pedig eleget igyekszem, 
Kami azt mondja — —
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—  » Continuez, mtsdemoiselles. Continuez toujours 
mes enfants.«

— Igen. mindig azt mondja. Azt mondta a 
múlt nyáron, hogy már jobban dolgozom s hogy 
kiállítani enged.

— Bizonyosan nem itt.
— Persze, hogy nem. A Szalonban.
— Nagyon magasra vágyói.
— Eleget próbáltam a szárnyaimat. Hát te 

hol állitasz ki?
— Sehol. Eladásra dolgozom.
— Miket festesz?
— Hát még nem hallottad ?
Dick szemei tágra nyiltak. Lehetséges-e ez? 

Ez egy kis csorbát ütött illúzióján. Nem voltak 
messze a Márvány-ivtől.

— Jer velem az Oxford-Streetre, majd meg
mutatom.

Egy mükereskedés előtt, melyet Dick jól 
ismert, emberek csoportosultak.

— Müveim néhány reprodukczióját nézik - -  
mondá diadalmasan.

Soha siker még nem esett oly jól neki, 
mint ez.

— Látod, ilyeneket festek. Tetszik-e?
Maisi ránézett a képre, mely ágyutüz közt

vadul előrerohanó tábori-üteget ábrázolt. A közön
ségben két tüzér-katona állt a hátuk mögött.

— Az első ostoros nem jól megy, — mondá
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az egyik. — Nagyon el van kínozva, de annál 
jobban a többi. Az a tüzér jobban hajt, mint te, 
Tóm. Nézd, mily jól igazgatja a lovat.

— A hármas számú lepottyan a legelső zök
kenésnél.

— Dehogy pottyan. Nézd, hogy nekifesziti 
a lábát a kengyelnek. Egészen jól ül.

Dick Maisiere nézett s gyönyörködve élvezte 
az utczai dicsőséget. A leányt jobban érdekelte a 
tömeg, mint a festmény. Ehhez jobban értett.

Oly szükségem lett volna valakire, oly 
szükségem; mondá végre Maisie fölsóhajtva.

Rám, ugy-e rám, mondá Dick nyugtató- 
lag. Nézz csak az arczukra, hogy meg vannak le
pődve. Ok nem tudják, hogy miért nyílik nagyra 
a szemük és a szájuk: de én tudom. Tudom, hogy 
a festményem jó.

— Látom, hogy jó. Mig az ember eny- 
nyire ju t !

— Bizony, mig ennyire jut. Ki kellett érte 
mennem s fel kellett keresnem.

— Ez már siker. Mondd, hogyan érted el ?
Visszatértek a Parkba, s Dick elmondta min

den élményét azzal az arrogancziával, melylyel 
fiatal emberek szoktak beszélni nők előtt. Maisie 
némán hallgatta s bólintgatott. Az a rész, melyben 
küzdelmeit és nélkülözéseit beszélte el Dick, haj
szálnyit sem hatotta meg. S minden részlet azzal 
záródott, hogy ez is meg a z is megtanította a
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szin, a fény s egyéb oly dolog helyes használatára. 
Szünetet nem tartva hurczolta magával Maisiet 
a fél-világon keresztül, úgy tartván beszéddel, 
mintha életében akkor beszélt volna vele először. S 
exaltácziójának túl csapongó árjában szerette volna 
fölkapni ezt a leányt, aki mindenre csak bólintott,
s azt mondá: »értem; folytasd« ; ------- szerette
volna fölkapni s elrohanni vele. Mert hiszen 
Maisie volt ez a leány, s megértette öt. Maisie 
volt, akit legjobban szeretett volna a magáénak 
mondani minden asszonyok közt.

Hirtelen félbeszakította elbeszélését.
— S igy vívtam ki mindent, amire csak

szükségem volt. Harezolnom kellett érte. Most 
beszélj te ! •

Maisie épp oly szürke volt, mint a ruhája. 
Éveit türelmes iparkodásban töltötte, melyhez 
szilaj büszkeség járult, ami akkor sem tört meg, 
ha a műkereskedők kinevették. Kami meg rideg 
volt, néha gúnyos. Némi sikerről, vidéki tárlatokra 
befogadott festményeiről beszélhetett ugyan, de 
azért folyton azt hangoztatta :

— És igy, amint látod, nem tudtam semmire 
sem vinni, pedig oly keményen igyekeztem.

Dicket szánalom fogta el.
Épen igy szólt hozzá Maisie akkor is, mikor 

nem bírta revolverével eltalálni a hullámgátat, 
félórával az első szerelmi csók előtt. Mintha csak 
tegnap történt volna.
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— Sohase törődjél vele! Mondok neked va
lamit, ha elhiszed. Az egész kínlódás, az egész 
hercze-hurcza, minden vele járó dologgal egyetem
ben, nem ér annyit, mint egy kis sárga tengeri kö
körcsin a Feeling-erőd előtt.

Maisie kissé elpirult.
— Könnyen beszélsz, mikor már sikereket 

mutathatsz föl. De én még semmit.
— Hadd mondom tovább. Tudom, hogy be 

is fogod látni. Kissé furcsán hangzik ugyan, ked
ves Maisie, de az a tiz esztendő mintha sohasem 
lett volna. Megint ott vagyok, ahonnan kiindul
tam. Tisztán ott. Nem ötlik föl neked? Te is egye
dül állsz, én is. Mi hasznod van abból, hogy emész
ted magadat. Inkább jöjj hozzám.

Maisie a porondot bökdöste napernyője vé
gével. Egy pádon ültek.

— Belátom, mondá halkan. De nekem is 
megvan a magam dolga, amit meg kell tennem.

— Tegyük meg együtt, lelkem. Nem fogsz 
vele terhelni.

— Nem tehetem, nem tehetem. Azaz én teen
dőm, az e ny i m— az enyim — az enyim. Egész 
életemben magam voltam, senkihez sem akarom, 
hogy közöm legyen, kivéve saját magamat. Csak
úgy eszembe jutnak bizonyos dolgok nekem is, 
npnt neked, de az nem határoz semmit. Akkor 
még mindaketten gyermekek voltunk s nem tud
tuk, hogy mi vár ránk, mily jövő előtt állunk. Ne

Rudyard : Elborult világ.



82

légy önző, Dick. Úgy hiszem, hogy jövő évben 
megtalálom az utat a sikerhez, ne állá el előlem.

— Bocsáss meg, édes. Rám vess, ha bolondot 
beszéltem. Nem követelhetem, hogy azért, mert visz- 
gzajöttem, egész életedre szakits. Visszamegyek a 
magam odújába s várakozni fogok egy ideig.*

— Hogy most visszajöttél, azért még nem
kell, h o g y ------- kitérj — — — az utániból.

— Rendelkezzél velem . . . bocsáss meg.
S majd elnyelte szemeivel a zavarban 

égő kedves kis arczot A diadal csillámlott fel te
kintetében s mióta Maisiet szerette, nem tudta 
elhinni, hogy a leány is előbb-utóbb meg ne sze
resse őt.

— Nem szép tőlem, rnondá Maisie még hal
kabban, mint az imént. Nagyon önző vagyok; de 
istenem, oly egyedül voltam mindig. Ne érts félre! 
Most, hogy ismét látlak — — abszurd dolog ugyan, 
de szükségem van rád.

— Természetesen. Egymáshoz tartozunk.
— Nem tartozunk. Mindig volt belátásod. 

Annyi mindenféle fordul elő az én dolgomban, 
amiben segitségemre lehetnél! Megmutathatnál 
bizonyos eljárási módokat, bizonyos technikai fo
gásokat. Meg kell tenned.

— Persze, hogy megteszem, különben nem 
ismerném magamat. Tehát azt hiszem, hogy nem 
bánnád, ha egyáltalán elvesztenél is szemed elől, 
de szükséged van rám munkád közben.



— Igen, s ne gondolj arra. hogy ennél tovább 
is megyünk. Ezért érzem magam oly önzőnek. 
Hadd maradjon minden úgy, amint eddig. Szüksé
gem van útbaigazításodra.

— Meglesz. De beszéljük csak meg a dolgot. 
Előbb látnom kell holmijaidat, átkeli néznem váz
lataidat s látnom kell, hogy milyen irányban dol
gozol. Meglátod, hogy a hírlapok mit Írnak az én 
művészi irányomról és modoromról. Tehát jó ta
nácsokat, helyes útbaigazítást kell adnom s te 
ahhoz fogod magad tartani. Úgy*e igy érted?

Dick szeme ismét gonosz diadalban ra
gyogott,

— Nagyon nagy jóság tőled, nagyon nagy 
jóság. Mert már megvigasztalódtál a fölött, ami 
— tudom — sohasem fog megtörténni s mégis 
igénybe akarlak venni. Kérlek, ne vádolj érte 
később!

— Nyitott szemmel fogok belemenni a do
logba. Nem önzésed tesz rám benyomást, hanem 
az a merészséged, amelylyel föl akarsz hasz
nálni.

— Juj ! Még mindig a régi Dick vagy !
— Nagyon jól mondod, az vagyok ón még 

egészen. De ugy-e Maisie, elhiszed, hogy szeretlek ? 
Nem szükséges, hogy hamis fogalmad legyen a 
fi véri és nő véri szeret étről.

Maisie fölnézett egy pillanatra, azután ismét 
lesüté szemeit.

i
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— Abszurdum ugyan, de — elhiszem. Szeret
ném. ha addig küldhetnélek el, mielőtt meg nem 
bosszankodol rám.

— Sohase gondolj erre. Három hónap múlva 
mindaketten nevetni fogunk ezeken a dolgokon.

Maisie szomorúan rázta a fejét.
— Tudtam, hogy nem fogsz megérteni s 

csak annál jobban fog fájni, ha később rájösz. Nézz 
rám Dick s mondd meg, hogy mit látsz.

Fölálltak s egy pillanatra egymásra néztek. 
A kód leereszkedett s elnyomta London lázas éle
tének moraját Dick összeszedte minden fáradsá
gosan szerzett arczismeretét, hogy a fekete bár
sony kalap alatt lévő szemekre, szájra és állra al
kalmazza.

— Ugyanaz a Maisie, nekem ugyanaz Mind
kettőnknek megvan a magunk szép kis akarata s 
egyikünknek meg kell törnie. De beszéljünk a jö
vőről. Valamelyik nap föl kell hozzád mennem, 
megnézni dolgaidat, feltéve, ha előre bejelentjük a 
vöröshaju lánynak, akivel együtt lakói.

— Legjobb lesz vasárnap. Mindig vasárna
pikon jöjj. Annyi mindenféléről szeretnék veled 
beszélni s kikérni a tanácsodat. De most már haza 
kell mennem dolgozni.

— A legközelebbi vasárnapig próbáld meg 
megállapítani, hogy mi vagyok én? Azokat a sza
vakat, miket neked mondtam, ne vedd semmire. 
Isten veled!
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Maisie elsietett, mint egy szürke kis egér. 
Dick addig nézett utána, mig csak el nem vesz
tette szem elöl

— Mily nyomorult, borzasztó, önző lény va
gyok, mondá Maisie magában, mikor távozott. De 
Dicknek lesz belátása.

Azt még senki sem fejtette meg, hogy mi 
történik akkor, ha egy ellenállhatatlan erő össze
ütközik egy elmozdithatlan oszloppal. Nem fejtette 
még meg senki, gondolkozott bár légyen oly mé
lyen fölötte, mint ahogy Dick az imént gondolko
zott. Azt igyekezett saját magával elhitetni, hogy 
pár hét alatt puszta jelenléte és társalgása által 
jobb gondolkozásra fogja birni Maisiet. Azután 
visszagondolt arczára s mindarra, ami vonásaira 
volt írva.

— Ha értek valamit az arczokhoz, mondá 
magában, akkor Maisie arczán minden van, csak 
szerelem nincs. De igaza van. 0  tudja, hogy mire 
van szüksége s az után törekszik. Mily furcsa gon
dolat! Engem! Széles e világon csak engem akar 
erre fölhasználni. De hát hiszen a z é r t  Maisie ö. 
At kell rajta esnünk; jó lesz meglátogatnunk . . . .  
Úgy fölhasznál engem is, mint ahogy én fölhasz
náltam Binat-t Port-Szaidban. Jól teszi. Fájni fog 
egy kissé. Minden vasárnap meg fogom látogatni, 
mint egy fiatal ember, aki lányos házba jár. Bizo
nyos, hogy valamikor mást fog gondolni, pedig az 
a száj nem mutat valami nagy engedékenységre.
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Mindig szükségét fogom annak érezni, hogy meg
csókoljam, meg fogom vizsgálni festményeit — 
még azt sem tudom, hogy mily fajta dolgokkal 
foglalkozik — s beszélgetni fogok vele művészet
ről, asszonyi művészetről. Azért vigye el az ördög 
a művészetnek minden fajtáját most és mindörökre. 
Valamikor lóditott rajtam, de most az utamba állt. 
Hazamegyek s hozzá látok egy kicsit a művé
szethez.

Fele utján hazafelé rettenetes gondolat ro
hanta meg. A  ködben egy magános nőnek alakja 
merült föl előtte.

— Egyedül van Londonban egy vöröshaju 
impresszionista leánynyal, aki valószínűleg oly 
jól szokott emészteni, mint a struccz. A legtöbb 
vöröshaju ember ilyen. Maisie epés kis teremtés. 
Úgy étkeznek, amint a magános nők szoktak, min
den órában süteményt s aztán teát, ismét csak 
süteménynyel. Emlékszem, hogy a párisi tanulók 
mint szoktak tengődni. Minden pillanatban meg
betegedhetik s nem leszek képes rajta segiteni. 
Bizony ez százszor rosszabb, mintha az embernek 
felesége volna.

Alkonyatkor Torpenhow meglátogatta őt 
műtermében s azzal a komoly szeretettel telt te
kintettel nézett rá, mely oly emberek közt támad, 
akik együtt húzták a sors kötelét s együtt törték 
magukat az élet jármában. Ez az igazi szeretet s 
ha megengednek is egymással szemben holmi czivó-
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dást, szemrehányást s brutális őszinteséget, nem 
hogy elmúlnék, de nőttön-nő.

Dick töltött pipát nyújtott át Torpenhownak 
s azután elnémult. Maisieről gondolkozott s arról, 
hogy mi mindenre lehet neki szüksége. Uj dolog 
volt előtte, hogy valakiről gondolkozzék, aki nem 
Torpenhow. Most legalább lenne hová tennie ke
resetét. Barbár módon fel tudná disziteni Maisiet 
ékszerekkel, vastag aranyéket rakhatna arra a kis 
nyakra, karpereczeket kerekded karjaira s drága 
gyűrűket azokra a gyürütelen, hideg, formás kis 
kezekre, amelyeket a magáéban tartott. Abszurd 
gondolat volt tőle, mert Maisie még csak azt sem 
engedné meg, hogy egyetlen gyűrűt húzzon 
egyik ujj ár a s csak nevetne az ily arany hiúságok 
fölött. Jobb lenne, ha csendesen ülnének eg37más 
mellett a sötétben, karját nyaka köré fűzve, fejét 
vállaira hajtva, mint hites férj és feleség.

Azon este Torpenhow czipői nagyon nyiko
rogtak s erős hangja nagyon recsegőnek tetszett 
előtte. Dick összehúzta szemöldökeit s ördögi sza
vakat mormogott, mert minden sikerét jogos, köte
les kárpótlásnak tekintette a múlt gyötrelmeiért 
s most megakasztja őt a szárnyalásában egy asz- 
szony, aki elismeri minden sikerét s nem szeret 
rögtön bele.

— Te öreg, mondá Torpenhow, aki több Íz
ben hiába igyekezett társalgásba elegyedni Dick-
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kel, nem bosszantottalak föl az imént vala
mivel ?

— Ugyan! Mivel bosszantottál volna ?
— Rendben van a májad ?
— Az igazán egészséges ember azt sem érzi, 

hogy mája van. Csak általánosságban vagyok 
izgatott kissé. Azt hiszem, a kedélyem nincs 
rendben.

-  Az igazán egészséges ember nem is tudja, 
hogy kedélye van. Mit akarsz az ilyen luxus dol
gokkal ?

— Magától jött elő. Ki is mondta azt, hogy 
mindnyájan szigetek vagyunk, akik a félreértés 
tengerén keresztül hazugságokat kiabálunk át 
egymásnak ?

— Igaza van, a félreértést kivéve, akárki is 
mondta. Nem hiszem, hogy félreérthetnek egy
mást.

Dohányuk füstje kék karikákban emelkedett 
a mennyezet felé.

Torpenhow liizelegve kérdezé:
— Te Dick, asszony van a dologban ?
— Akaszszanak föl, ha csak távolról is ha- 

onlit valami asszonyhoz. S ha ilyenekről kezdesz 
beszélni, kiveszek egy fehér czifrázatu, kivörös- 
téglázott műtermet, mely tele lesz begóniákkal, 
petúniákkal, öt-hat pennys legyezöpálmákkal s 
meghívok minden asszonyt, aki művészetről fe
cseg, morog és nyafog, kézikönyveikből merített
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tudományuk alapján, s te fogod őket fogadni Torp, 
sárga bojtos és csokros tubákszinü bársonykabát
ban. Neked való lesz.

— No, nem valami erős. Eg}  ̂ nálad jobb em
ber átkozódva s káromkodva tagadta meg egy 
emlékezetes alkalommal. Nagyon túlhajtottad. 
Semmi közöm ugyan hozzá, de jól esik meggon
dolni, hogy valahol a csillagok alatt rettenetes 
csapást tartogatnak a számodra. Hogy az ég 
fogja-e rád mérni, vagy a föld, nem tudom. De be 
kell következnie s kissé meg fog törni. Meg kell, 
hogy puhitva légy.

Dick összerezzent.
— Jól van. Majd érted küldök, ha ez a szi

get elmállófélben lesz.
— Eljövök s még jobban segítek elmállani. 

De ne beszéljünk ily esztelenségeket. Jere a szín
házba.

Pár héttel később, egy nagyon ködös vasár
napon, Dick a Parkon keresztül visszatért dolgo
zószobájába.

— Bizonyosan ez az a meggyurás a sorstól, a 
mit Torpenhow gondolt, mondá magában. Jobban 
fáj, mint gondoltam. De a leány nem felelhet érte. 
Annyi bizonyos, hogy tud valamit rajzolni.

Éppen egy vasárnapi látogatásról jött Mai- 
sietől, melynél jelen volt a zöld szemű, vörös hajú 
impresszionista leány is, kit az első látásra meg
gyűlök. Minden vasárnap felöltötte legjobb ruhá-
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ját, s átment a Parktól északra fekvő barátságta
lan kis házba, részint, hogy megnézze Maisie ké
peit, részint, hogy megbírálja s tanácsokat adjon 
olyanokra nézve, melyekről pedig az volt a meg
győződése, hogy kár rájuk vesztegetni a tanácso
kat. Minden vasárnap nőttön-nőtt szerelme s kény
szerülve volt elnyomni szive érzelmeit, pedig na
gyon sokszor arra sarkalta a vágy, hogy Maisiet 
megcsókolja. Minden vasárnap arra figyelmeztette 
őt értelme, a szive daczára, hogy Maisie még elér
hetetlen s hogy jobb lenne lehető összefiiggőleg 
beszélni arról a titokzatos erőről, mely őt Maisie 
iránt elfogta.

Az volt tehát a sorsa, hogy hétről-hétre tor
túrát álljon ki abban a műteremben, mely egy kis 
tultömött villa hátsó kertjében emelkedett. A vil
lában semmi sem volt a maga helyén, s senki sem 
akadt, aki Maisiere vigyázott volna, vagy segíteni 
akart volna neki, mikor a teás-csészékkel síirgött- 
forgott.

Dickki nem állhatta a teát, de mivel jó ürü
gyül szolgált arra, hogy hosszabb ideig tartózkod- 
hassék közelében, lemondással megitta. A vörös- 
hajú leány is kellemetlen társul szegődött s némán 
nézte őt. Mindig figyelte. Mikor egyszer s csakis 
egyszer kiment a műteremből, Maisie egy albumot 
mutatott Dicknek, mely vidéki lapokból kinyírt, 
futólag irt kritikákat tartalmazott oly festmények
ről, melyeket ő vidéki kiállításokra küldött. Dick
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lehajolt, s megcsókolta Maisienek a nyitott köny
vön nyugvó fest ékes hüvelykujját.

— 0 én szerelmem, én szerelmem, becsesek
nek tartod ezeket a holmikat ? Dobd a papír
kosárba !

— Addig nem, mig valamivel jobbakat nem 
gyüjthetek; mondá Maisie, becsapva a könyvet.

Erre Dick, megfeledkezve a maga közönségé
ről s mély sajnálattal a leány iránt, arra ajánlko
zott, hogy majd szerez ö neki többet is ezekből az 
áhitozott kivágmányokból. Majd ő fest egy képet, 
Maisie pedig a maga nevét teszi alá.

— Gyerekes észjárás, mondá Maisie, nem tet
tem volna föl rólad. Az én müvemnek kell lennie. 
Az enyémnek, az enyémnek.

— Hát akkor rajzolj dekorativ medaillonokat 
gazdag sörfőzők számára, mondá Dick szárazon és 
durván.

— Tudnék jobb dolgokat is, mint medaillo- 
nokat, mondá Maisie oly hangon, ami eszébe jut
tatta Dicknek azt a szürke-szemü kis csöppséget, 
aki oly bátran és félelem nélkül feleselt Mrs. Jen- 
nettel.

Már azon volt, hogy teljesen megadja magát, 
mikor a másik leány besompolygott.

Következő vasárnap olyan czeruzákat vitt 
ajándékba Maisienek, melyek »szinte maguktól is 
rajzolnak« s oly festéket, melyeknek állandóságá
ról meg volt győződve s tüntető figyelemmel ki-
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sérte a munkában levő müvet. Torpenhownak a 
haja is égnek állt volna, ha hallotta volna, hogy 
Dick mily fogékonysággal fejtegette Ma isié előtt 
a maga művészeti hitvallását.

Egy hónappal azelőtt Dick maga is csodál
kozott volna ezen, de Maisie kedvéért megtette s 
ugyancsak igyekezett világosan kifejteni előtte 
azt, ami fölött maga sem volt tisztában a festés 
miértjét és mikéntjét illetőleg. Csekélység meg
tenni valamit, ha az ember már tudja, hogyan 
kell tenni, sokkal nehezebb ennél kifejteni a mód
szerét.

— Meg tudnám mutatni, ha ecset volna a 
kezemben, mondá Dick egész kétségbeesetten, mi
közben Maisie egy arczot modellált, melynek se- 
hogysem tudta kihozni a hus-szinét. (Ugyanaz az 
arcz volt az, melyet már egyszer lekapart.) Meg tud
nám mutatni, de szóval nem tudlak rá megtanitani. 
Van valami hollandi patina a festésedben, ami na
gyon tetszik, de azt látom, hogy gyönge vagy a rajz
ban. Mintha sohasem használnál modellt, úgy el
rajzolsz mindent s nagyon eltanultad Kaminak 
azt a modorát, hogy az árnyékos helyeken is erő
sen rakod föl a hus-szint. S igy tudtodon kivíil 
sok nehéz munkát okozasz magadnak. Szakits ma
gadnak egy kis időt pusztán magára a rajzra. A 
rajzzal nem lehet svindlizni, a festékkel lehet; s 
három négyszög hüvelyk területű tartalmatlan, de 
csalékony mázolás révén, egy kép sarkában, sok-
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De ez erkölcstelen dolog. Rajzolj egy kissé s ak
kor többet mondhatok majd tehetségedről, mint 
amennyit az öreg Kami szokott mondani.

Maisie tiltakozott. Hogy ő nem sokat törő
dik a puszta rajzzal.

— Tudom, monda Dick. Virágcsokrokkal 
kell elfödnöd eszményi fejeidnek a nyaka tövét, 
hogy ne lássák, mily rosszul vannak mintázva.

A vöröshaju lány folkaczagott.
— Olyan tájképeket vagy kénytelen festeni, 

ahol a tehenek térdig gázolnak a fűben, nehogy 
meglássák, mily rosszul vannak rajzolva. Sokkal 
többet kell tenned, mint amennyit bírsz. Van szin- 
érzéked, de nincs formaérzéked. A szinérzék puszta 
adomány — hagyd ezt el, ne is gondolj vele — de 
a formát meg lehet igyekezettel szerezni. Ha min
dig csak eszményi fejeket festesz — bár van köz
tük nem egy jó — akkor mindig csak ott maradsz, 
ahol most vagy. De ha rajzolni fogsz, akkor vagy 
előre kell menned, vagy visszaesned, s akkor ki 
fog tűnni minden gyöngeséged.

— De mikor mások . . . kezdé Maisie.
— Mit törődöl azzal, hogy mit csinálnak 

mások. Egészen közönyös lenne a dolog, ha közös 
lelked volna másokkal. De gondold meg jól, hogy 
saját magad dolgától függ szerencséd, vagy sze
rencsétlenséged s ebben a küzdelemben tiszta idő- . 
fecsérlés más egyébre is gondolni.

.
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Elhallgatott s az a vágyódás, melyet előbb 
oly határozottan fojtott el, újra elfogta.

A leányra nézett s szavakkal nem lehetett 
volna világosabban megkérdezni Maisiet: »hogy 
nincs-e itt az ideje távozni a vásznak és művészi 
tanácsok e sivár vadonából s kezet nyújtani a sze
relemnek és az életnek ?«

Maisie oly imádandólag elsajátította az uj 
művészi katekizmust, hogy Dick alig állta meg 
néha, hogy a leányt föl ne kapja s a paphoz ne 
szaladjon vele. A  leány föltétien engedelmességgel 
viseltetett a kimondott szavak iránt, de teljes kö
zönynyel az iránt a ki nem mondott vágy iránt, 
mely Dick lelkét gyötörte.

Igaz, hogy korlátolt, de valódi tekintélyt él
vezett e házban délután fél egytől hétig. Maisie 
hozzászokott, hogy sok dologban hozzá forduljon 
tanácsért s utbaigazitásért, a festmények helyes 
becsomagolásától kezdve a füstölgő kályháig. A 
vöröshaju leány semmiben sem kért tőle tanácsot. 
Másrészt ellenmondás nélkül fogadta utasításait.

Dick azt a fölfedezést tette, hogy Maisie ét
kezése rendetlen s szakgatott. Főkép teából, két- 
szersültből s konzervekből állt, amint ezt kezdet
ben is gyanította.

A leányok egy takarítónő segédkezése mel
lett oly esetlegesen, oly kiszámithatlanul éltek, 
mint holló-fiókok. Maisie jövedelmének nagyobb 
részét modellekre költötte, a másik leány pedig ép
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esetlen volt a munkája. Dick a maga drágán szer
zett tapasztalatai alapján arra figyelmeztette Mai
siet, hogy az önmegtagadás s a rendetlen élet a 
munka-rokkantságot vonja maga után, ami pedig 
rosszabb a halálnál. A leány megszívlelte az intel
met s több gondot fordított ételére és italára.

Mikor Dick a hosszú téli alkonyatokon lelki 
gyötrelmei közt visszaemlékezett arra a kis házias 
együttlétre, melyben némi tekintélyt gyakorolt s 
mikor ki-kitárta a műterem füstölgő kályháját, 
lelke úgy fájt valamitől, mintha ostorozták volna.

Azt képzelte, hogy az erre való emlékezéssel 
véget érnek szenvedései, mikor egy vasárnap azt 
mondta neki a vöröshaju leány, hogy tanulmány
nak le akarná festeni a fejét. Legyen tehát oly jó, 
üljön neki, maradjon veszteg, és — mintha valami 
utógondolata lett volna — nézzen Maisiere. Dick 
ült, mert nem utasíthatta vissza, s fél óra alatt 
visszagondolt mindazokra, akiken ő is hasonlókép
pen próbálta meg az erejét. Leginkább Binat ju 
tott eszébe, az a Binat, ki valaha maga is festő volt 
s ki mindig elzülléséről beszélt.

A vöröshaju leány festette kép nem volt 
egyéb, mint odanagyolt monochrom, de kifejezte 
egy keserűen gunyoros hangulatban levő ember 
néma várakozását, vágyódását s reménytelen, rab
ságát.
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— Megveszem, szabja meg az árát, monda
Dick.

— Az általam szabott ár nagyon magas, de
úgy hiszem, szívesen venné, h a -------

A nedves vázlat kirepült a leány kezéből s a 
műterem kandallójának a hamujába esett. Mikor 
fölemelte, egészen tönkre volt téve.

— Egészen oda van ! — mondá Maisie. Nem is 
láttam. Hasonlított ?

— Köszönöm, mondá Dick a vöröshaju leány- 
nak sziszegve s gyorsan távozott.

— Hogy gyűlöl ez az ember engem! mondá 
a leány. S hogy szeret téged. Maisie!

— Képtelenség! Tudom, hogy Dick szeret, 
de neki is megvan a maga útja, nekem is megvan 
a magamé.

— Igen, beléd van bolondulva, de azt hiszem, 
tudja, hogy van valami az impresszionizmusban. 
Nem látod?

— Mit lássak ?
— Semmit. De azt tudom, hogy ha valaha 

férfi úgy nézne rám, mint Ő rád, akkor — nem tu
dom, mit csinálnék. De hát gyűlöl. 0  mennyire 
gyűlöl.

Nem volt egészen igaza. Dick gyűlöletét 
néha az elismerés mérsékelte, s ilyenkor teljesen 
elfeledkezett a leányról. Csak a szégyen érzete 
maradt meg s ezen tépelödött, mikor a ködben ke
resztülment a parkon.
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A napokban törésre fog kerülni a dolog, 
monda haragosan. De Maisie nem hibás; igaza 
van, teljesen igaza, nem okolhatom érte. Ez a do
log már közel három hónapja húzódik. Három hó
napja ! S tiz esztendőmbe került, mig tisztába jö 
hettem a magam dolgának puszta fogalmával. Az 
igaz, de akkor nem döftek belém minden vasár
nap vakaró kést s rajzszöget. 0  én kis drágám, ha 
valaha megtöröm makacsságodat, valaki rosszul 
jár mellette. De nem, nem akarja. Ha még na
gyobb bolondja lennék is, mint most vagyok. Azt 
a vöröshaju leányt meg fogom mérgezni a lako
dalmamon : most pedig ezt a rossz időt Torpenhow- 
nál töltöm.

Torpenhow indíttatva érezte magát Dicknek 
előadást tartani a könnyelműség vétkéről. Dick 
hallgatta s nem válaszolt egy szót sem.

Amaz első vasárnapok közt való hetekben, 
mikor Maisie fegyelme alatt állt, vadul ráadta 
magát a munkára, azt akarván, hogy Maisie is
merje meg az ő tehetségét egészen. Azután arra 
tanította Maisiet, hogy a legkisebb figyelmet se 
szentelje egy műre sem, ha nem az övé. A leány 
nagyon is engedelmeskedett neki. Elfogadta ugyan 
a tanácsait, de csöppet sem érdeklődött festmé
nyei iránt.

— A te dolgaidnak amolyan dohány- és vér
szaga van. Nem tudsz mást festeni, csak kato
nákat ?

Rudyard : E lborult világ. 7
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— Úgy lefestem az arczodat. hogy elámulsz; 
gondola magában Dick.

Ez még azelőtt volt, hogy a vöröshaju leány
nyal az a jelenete volt s azon az esténTorpenhow lel
két blaszfémiákkal vetette tele a művészet ellen, a 
maga müvei iránt pedig megszűnt érdeklődni, 
nagy mértékben érzéketlenné válván a saját aka
rata iránt. Maisieért s azért, hogy saját maga 
előtt föntartsa a renomméeját, melyről azt hitte, 
hogy minden vasárnap elveszti, nem produkált 
szántszándékkal rossz dolgot; de mióta Maisie 
még legjobb dolgai iránt sem mutatott semmi ér
deklődést, legjobbnak gondolta semmit sem csi
nálni egyebet, mint a vasárnaptól vasárnapig 
tartó időben figyelni és várni.

Torpenhow nagyon boszankodott, mikor 
látta, hogy egyik hét a másik után eredménytele
nül folyt le s egy vasárnap este, mikor Dick tel- 
j esen kimerültnek érezte magát a Maisie jelenlé
tében eltöltött maró gyötrelem után, nagyon meg
támadta. Meghivta a konzultáczióhoz a Nilg- 
hait is.

— Rest ugy-e, mint a lajhár s valami ke- 
délybaja van? mondá a Nilghai. Nem érdemes 
bajlódni vele. Dick bizonyosan valami asszonynyal 
járja a bolondját.

— Hát nem elég baj ez ?
— Nem. Hadd vonja el foglalkozásától, hadd 

akaszsza meg munkájában egy időre. Néha-napján
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hozzá is föllátogathat, sczénát csinálhat a lép
csőn : ne tudjunk róla semmit. Dick nagyon nehéz 
természetű ember, addig ne is bántsuk, mig magá
tól nem beszél róla.

— Nem szeretném, ha itt lenne. Nagyon 
aggressziv, kakastermészetü ficzkó.

— Idővel majd kipárolog ez belőle. Meg kell 
tanulnia, hogy egy festékládával és egy köteg 
ecsettel nem verheti le a világot. Szereted őt ?

— Szívesen átvállalnám annak a bünhödés- 
nek egy részét, mely rá vár, ha tehetném; de az a 
rossz, hogy egy ember sem válthatja meg a test
vérét.

-  S még rosszabb, hogy ebben a harczban 
nincs szünet. Dioknek épp úgy át kell tanulnia a 
leczkéjét, mint ahogy mi tettük. S á propos, há
ború ! Tavaszszal zavarok fognak kitörni a Bal
kánon.

— Ez a zavar már régóta ijesztget. Csodál
nám, ha oda bírnánk Dicket vonszolni, ha kitör.

Kissé később Dick is belépett a szobába, s 
rögtön ezzel a kérdéssel rohanták meg.

— A Balkánon nem elég jó nekem, mondá 
röviden. Nagyon kényelmesen érzem itt magamat.

— Csak nem vetted talán mindazt komo
lyan, ami a lapokban áll ? mondá a Nilghai. Föl
kapott hírnevednek fél évnél kevesebb idő alatt 
vége lesz. A közönség, ha megismerkedett modo-

7 *
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roddal, valami újabb után fog áhítozni. Hol akarsz 
akkor lenni ?

— Itt, Angliában.
— Mikor ott köztünk tisztességes dolgokat 

produkálhatnál ? Ostobaság ! El fogok menni én, 
a Keneu ott lesz, Torp ott lesz, Cassavetti ott lesz, 
minden kollegánk ott lesz, annyit fogunk produ
kálni a szakadatlan harczok közt, amennyit csak 
valaha produkálhattunk, s alkalmad lesz oly dol
gokat látni, melyek három Yerescsjagin hírének 
a megalapításához is elégségesek.

— H m ! mondá Dick, nagyot szíván a pipá
jából.

Hát inkább itt maradsz, abban a képzelő
désben, hogy a közönség töri magát a festményeid 
után ? Gondold meg, hogy egy emberi élet meny
nyire tele van a saját gyönyörhajhászásával. Ha 
húszezernek van ideje föltekinteni evés közben s 
valamit morogni olyan fölött, ami iránt a legcse
kélyebbet sem érdeklődik, akkor az eredményt 
úgy nevezik, hogy hírnév, reputáczió, híresség, a 
közönségnek Ízlése és képzelődése szerint.

Ezt éppen úgy tudom, mint te. Bízzál 
egy kicsit ügyességemben és tudásomban.

— Akaszszanak föl, ha bízom.
— No hát akaszszanak föl. Valószínűleg úgy 

is föl fognak akasztani a földühödt törökök, kém 
gyanánt. Ej, fáradt vagyok, halálosan fáradt, elha
gyott minden virtus.



101

Levágta magát egy székbe s abban nyom
ban majd elaludt.

— Eossz jel; mondá a Nilghai fólhalkan.
Torpenhow fölemelte a pipát Dick mellényé

ről, melyet már pörkölni kezdett, s vánkost tett a 
feje alá.

— Nem segíthetünk, nem segíthetünk; 
mondá. Még annak az ütésnek a nyoma, melyet 
Egyiptomban kapott, a négyszögben.

Nem csodálnám, ha kissé beletébolyo- 
dott volna.

Dick iszonyúan kezdett horkolni.
No de ezt már senkisem veheti jónéven. 

Kelj föl Dick, s feküdjél máshová, ha ekkora zajt 
akarsz csapni.

— H ja !, ha a macska egész éjjel a háztető
kön csavarog, morgá a Nilghai a szakállába, akkor 
persze hogy egész nap alszik. Ennyit megjegyez
tem. Ez a természetrajza.

Dick ásitva s szemeit dörzsölve eltántor- 
gott. Az éjjeli órákban egy uj eszméje támadt, oly 
egyszerű, oly világos eszméje, hogy azon csodál
kozott, miért nem jött rá hamarabb. Az az esz
méje, hogy egy hétköznapon látogatja^ meg Mai
siet, rábirja, hogy teg}^en vele kirándulást, s elvi
szi magával Fort-Keelingbe, ugyanarra a helyre, 
hol tiz évet töltöttek el együtt.

Másnap nyomban Maisiehez ment.
A vöröshaju leány szerencsére bevásárolni
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volt, mikor odaért, s Maisie festékfoltos zubbony
ban foglalkozott egy vászonnal. Nem szívesen fo
gadta, mert hétköznapi látogatásokkal csak aka
dályozták a dolgában.

Dicknek minden bátorságát össze kellett 
szedni, hogy kifejthesse, mi járatban van.

— Tudtam, hogy nagyon neki adtad magad 
a dolognak, mondá bizonyos felsőbbséggel. Ha igy 
folytatod, belebetegszel. Jobb lenne, ha velem 
jönnél.

Hova ? kérdezé Maisie fáradtan.
Nagyon sokat állt festőállványa előtt s na

gyon elfáradt.
— Ahová tetszik. Holnap vasútra ülünk s 

majd meglátjuk, hova visz. Valahol megreggeli
zünk s estére visszahozlak.

— Ha holnap esetleg dolgozni való világítás 
lesz, akkor elvesztem az egész napot.

S a nehéz körtefa-palettát habozva lóbálta.
Dick elharapta boszankodását, mely ajkaira 

tódult. Még nem szokott hozzá, hogy a leány nyal 
türelmesen bánjon, aki előtt nem létezett semmi, 
csak a munkája.

— Annál többet mulasztasz lelkem, ha min
den órát föl akarsz használni, amikor világos van. 
A  túlfeszített dolog nem egyéb gyilkos gondat
lanságnál. Legyen eszed. Holnap kora reggel ér
ted jövök.
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— S bizonyosan meg fogod kérni a vörös- 
hajú — —

— Nem, nem fogom. Rád van szükségem, s 
senki másra. S különben is épp annyira gyűlöl, 
mint amennyire én gyűlölöm. Nem is gondol arra, 
hogy eljöjjön. Tehát holnap. Imádkozzál, hogy ve
rőfényes napunk legyen.

Dick egészen földerülve távozott, s követke
zéskép semmit sem dolgozott. Az a vad vágy 
fogta el, hogy bárcsak külön-vonatot rendelhetne, 
de csak egy fekete nyesttel béllelt nagy szürke 
köpenyt vásárolt, s azután hazatért, hogy a dol
gok fölött elmélkedjék!

— Holnap egy napra elmegyek Dickkel, 
mondá Maisie a vöröshaju lánynak, mikor ez utóbbi 
fáradtan tért vissza a bevásárlásból, az Edgware 
Roadról.

— Dick megérdemli. Mig oda leszesz,föl fogom 
suroltatni a műterem folyosóját. Nagyon piszkos.

Maisienek hónapok óta nem volt része egy 
szünnapban sem s előre örült e kis izgatottságnak, 
de nem minden balsejtelem nélkül.

— Nincs kedvesebb ember Dicknél, mikor 
érzelemmel beszél, gondolá magában. De bizonyos 
vagyok benne, hogy esetlenkedni fog, boszantani 
fog; abban is bizonyos vagyok, hogy semmi olyast 
nem tudok neki mondani, ami kedvére lesz. Ha 
csak érzelmes lenne, sokkal jobb szeretném.

Dick szeme fölcsillámlott, mikor a követ-
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kező reggel Maisienél megjelenvén, a leányt már 
szürke felöltőben s fekete bársony úti kalapban 
látta. Márvány-palota s nem holmi ügyetlen már
ványutánzatok, lett volna méltó háttere ennek az 
isteni jelenségnek. A vöröshaju leány egy pilla
natra fölragadta magával a műterembe s szelesen 
megcsókolta. Maisie szemöldökei csodálkozva föl- 
huzódtak; egyáltalán szokatlan volt köztük az ily 
demonstráczió.

— Vigyázz a kalapomra, mondá, azután gyor
san távozott, lefutott a lépcsőn Dickhez, ki egy 
bérkocsival várt rá.

— Elég melegen vagy öltözve ? Nem akarnál 
még reggelizni valamit ? Takard be térdeidet ez
zel a köpenynyel.

— Köszönöm, jól van így. Hova megyünk, 
Dick ? Ugyan ne dúdolj. Az emberek azt hiszik, 
hogy megbolondultunk.

— Hadd higyjék, nem halnak bele. Úgy sem 
tudják, hogy kik vagyunk s én sem törődöm, hogy 
ők kicsodák. Bizony isten, kedvesen nézesz ki 
Maisie.

Maisie merően ránézett s nem felelt. A tiszta 
téli regg hűvös levegője pirosra csipte az arczát. 
A  krém-sárga piszkos köd mindinkább elszéledt s 
a gondatlan verebek fölröppentek a bérkocsi-állo
máshelyekről, hogy csicseregjék a tavasz köze
ledését.

Pompás idő lesz a vidéken, mondá Dick.
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— De hát hova megyünk ?
— Várd meg; majd meglátod.
Megálltak a Victoria-pályaudvarnál, s Dick

jegyet váltott. Maisie, ki a váróterem kályhájánál 
kényelmesen elhelyezkedett, azon gondolkozott 
hogy mégis csak jobb egy férfit küldeni a jegy
váltóhoz, mint a nagy tömegeken keresztül utat 
törni magának. Dick egy Pullmann-kocsiba segí
tette föl, mert — mint mondá — az melegebb 
Mikor a vonat elindult, Maisie Dick pazarlása 
miatt megbotránkozott tekintettel nézett szét a 
drága kocsiban.

— Szeretném tudni, hova megyünk; ismétlé 
már vagy huszadszor.

De mikor az ut vége felé egy jól ismert ál
lomás épülete mellett elhaladtak, egyszerre rájött.

— Te gonosz, mondá Dicknek.
— Azt gondoltam, hogy talán szeretnéd is

mét látni azt a helyet. Nagyon régóta nem voltál 
már ott, ugy-e ?

— Nem voltam, de nem is törődtem azzal, 
hogy Mrs. Jennettet meglátogassam.

— Nézz csak oda egy pillanatra. Látod azt 
a szélmalmot a burgonyaföldeken ? Még nem épí
tették be a környékét villákkal. Emlékszel még 
arra, mikor oda bezártalak ?

Emlékszem. Hogy megvert érte. Sohasem 
mondtam meg neki, hogy te tetted.

— De kitalálta. Emlékszel, mikor azt mond-
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tam neked, hogy Amommát elevenen eltemettem 
a burgonyaföldön, s elhitted. Akkoriban még na
gyon hiszékeny természeted volt.

Elnevették magukat, s kihajoltak, hogy lás
sák, mennyire egyezik meg a táj mostani képe 
visszaemlékezéseikkel. Dick éles tekintetét Maisie 
arczára függeszté, mely egészen közel hajolt hozzá, 
s nézte, hogy mint hullámzik a vér a tiszta bőr 
alatt. Szerencsét kivánt magának sikerült cselé
hez s előre is számította, hogy majd este meglesz 
ennek a maga eredménye.

Mikor a vonat megállt, kiszálltak s uj szem
mel nézték a rég ismerős várost. Először is MrSi 
Jennett házát látták meg, persze csak messziről,

— Tegyük föl, hogy elénk jön. Mit csinál
nál akkoiy kérdező Dick tettetett rémülettel.

— Csúnya arczot vágnék.
— Nézz csak oda, mondá Dick azon a han

gon, melyen gyerekkorában szokott beszélni.
— Ez már mégis szörnyűség, mondá Maisie. 

Mrs. Jennett hangját utánozva. Fogsz rögtön ta
karodni Maisie ? Fogod rögtön megtanulni a kö
vetkező három vasárnapra szóló zsoltárokat és le
veleket ? Dick mindig rosszra tanit. Ha nem vagy 
gentleman Dick, hát legalább igyekezzél ma
gadat —

De itt hirtelen elhallgatott, mert eszébe ju 
tott, hogy Mrs. Jennett mily alkalommal mondta ezt.

- Úgy viselni, mint egy gentlemanhez il-
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lik, vágott szavába Dick. Nagyon helyes. Most 
reggelizzünk valamit s azután menjünk a Keeling- 
erődhöz, föltéve, ha akarsz ott sétálni.

— El kell mennünk, a hely iránt való tisz
teletből. Mily kevés változás történt itt azóta l

Ugyanazon az utón haladtak a tenger felé, a 
régi emlékek benyomása alatt. Épen egy czuk- 
rászbolt előtt haladtak el, mely ama napokban, 
mikor összes heti zsebpénzük csak egy shilling 
volt, nag}^obb hatást tett rájuk.

— Van nálad néhány penny, kérdezte Maisie 
inkább magában, mint Dickhez fordulva.

— Csak három s tévedsz, ha azt hiszed, hogy 
ebből kettőt prominczli-czukorra adhatunk. Mrs. 
Jennett azt mondja, hogy a prominczli nem nők
nek való.

Ismét elnevették magukat, ismét elfutotta 
Maisie üde arczát a vér, mely vadul háborgott 
Dick szivében. Bő reggeli után egy sivár, szél
szántotta térségen, melyet egy épitész sem tartott 
volna érdemesnek szemügyre venni, lementek a 
tengerpartra Fort-Keelinghez. A tenger felől téli 
fuvalom lengedezett, s elzúgott mellettük.

— Oly kék az orrod hegye, Maisie, mintha 
berlini kékkel festették volna be. Oly messze fo
gok veled futni, amennyire csak akarod, s addig, 
meddig csak akarod.

A leány óvatosan körülnézett, azután oly 
gyorsan kezdett futni, amint csak birt a köpe-
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nyétől, s addig futott, mig el nem állt a lé- 
lekzete.

— Azelőtt mérföldeket szoktunk befutkozni, 
mondá pikegve. Mégis csak különös, hogy már 
nem birunk szaladni.

Hja a kor, a kor, lelkem. Az ember ellus
tul és elhízik a városban. Mikor azelőtt meg akar
tam huzgálni a hajadat, három kilométerre is el
szaladtál nagy visitás közt. Pedig kellett volna 
tudnom, hogy azért kiabáltál, hogy Mrs. Jennett 
kijöjjön a pálczával, és azután

Soha életemben nem volt szándékom 
Dick, hogy készakarva megveresselek.

— Elismerem, hogy nem volt. Nézz csak a 
tengerre!

— Miért ?, csak olyan, mint azelőtt.

Torpenhownak azt mondta Mrs. Beeton, 
hogy Dick annak rendje-módja szerint fölöltöz
ködve és megborotválkozva reggel fél kilenczkor 
eltávozott hazulról, s úti-piáidét is vitt magával. 
A Nilghai is begurult délben egy játszma sakkra 
s egy kis parázs beszélgetésre.

— A dolog rosszabb, mint képzeltem ; mondá 
Torpe nhow.

— Persze megint az az ármányos Dick. Oly 
szeretetteljes gondot viselsz rá, mint a tyuk a 
maga egyetlen csirkéjére. Hadd járja a bolondját?
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ha ez neki mulatság! Egy gyerekből kiverheted 
az ilyet, de egy fiatal emberből nem.

— Nő van a dologban, még pedig leány.
— Miből sütöd ezt ki ?
— Abból, hogy ma reggel nyolczkor elment 

hazulról, — hisz’ ez még valóságos éjszaka — s 
ilyet sohasem tesz, ha csak légyottra nem megy. 
Emlékszel-e, hogy az el-maghribi csaták küszö
bén úgy kellett mindig kirángatnunk az ágyból. 
Nem járja.

— Nagyon furcsa! De az is lehet, hogy lo
vat vásárolni ment. Nem lehet, hogy ezért kelt 
volna föl?

— Hogy csézát vegyen. Persze! Beszélt 
ugyan olyasmit, mintha ló lenne a dologban. Pe
dig leány az.

— Hogy tudhatod biztosan ? Hátha férjes 
asszony ?

— Van Dickben elég kedély, ha benned 
nincs is. Ki kel föl kora reggel, csak azért, hogy 
másnak a feleségével találkozzék? Bizony leány az!

— Hát legyen leány! Legalább megtanulja 
tőle, hogy más is van még a világon rajta kívül.

— Az a leány megrontja a kezét. Megrontja 
az idejét. Férjhez megy hozzá s örökre tönkre te
szi a művészetét. Tiszteletre méltó házasember lesz, 
mielőtt megakadályozhatnók s akkor soha többé 
bele nem jön a régi jó  kerékvágásba.
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— Mind helyes, de azért a föld nem fog ki
zökkenni a pályájából, ha mégis megtörténik . . . 
Sokat tudnék érte adni, ha Dicket a gyerekeivel 
látnám sétáhii. Ne sokat keseregjünk fölötte. Biz- 
zuk Allahra s várjuk el a többit. Rakd föl a sakk- 
figuráidat.

*

A vöröshaju leány a szobájában volt s a 
szoba mennyezetére bámult. A járókelők lépései 
úgy hangzottak a padozaton, mint a süríi csók
váltás, mely végre egy hosszú csókban egyesük 
Kezeit lelógatá s időről-időre majd kinyitotta, 
majd vadul összeszoritotta.

Az ajtón a takarítónő kopogtatott, aki az
zal volt megbízva, hogy mossa föl a műterem pa
dozatát.

— Bocsánat, miss, de a padlótisztításokra két
féle szappan is van ám, hogy ne mondjam három, 
ami tisztit, meg dezinficziál. Hát azt gondoltam, 
hogy mielőtt fölhoznám a dézsát, oszt' nekikezde
nék, tán fölgyüvök, oszt' megkérdezem, hogy me
lyik szappanynyal súroljak. Talán a homok-szap- 
panynyal, miss, mert e z -------

Semmi olyast nem mondott, ami okot adott 
volna a düh ama iszonyú kitörésére, mely a vörös
haju leányt elfogta e szavakra. A szoba közepére 
ugrott s kiabálni kezdett.

— Hát azt hiszi, törődöm vele, hogy me-
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lyik szappanynyal súrol ? Mit bánom én, akár
melyikkel.

Az asszony elmenekült, a vöröshajü leány 
pedig egy perezre a tükörbe nézett, s kezeibe rejté 
arczát.

Mintha csak valami illetlen titkot kiabált 
volna ki.



VII. FEJEZET.

Fehér rózsát, piros rózsát 
Nyujték szivem hölgyének át.
Nem kellett bokrétám neki —
Csak a kék rózsát kedveli.

Nem ismeré a fél világ.
Hogy merre nő ily rózsaág.
S mig tőle ezt tudakozám,
Nagyot kaczagva néze rám.

»S ha ily virág nő is talán,
De túl az óperenczián.«
Bolond kérdés volt, bizonyos — —
Nincs szebb, mint fehér és piros.

A tenger csakugyan nem változott. Vize se
kélyen feküdt a zátonyokon. A fehér fövenyen 
fonnyadt tengeri kökörcsinek hajladoztak.

— Hol az öreg hullámfogó ? mondá Maisie.
— Köszönjük meg azt is, ami megmaradt; 

fogadok, hogy mióta itt jártunk, egyetlen uj ágyút 
sem állitottak föl. Jerünk, nézzük meg.

Odamentek a Keeling-erőd bástyájára s leül-
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tek egy szélmentes szögletbe, egy negyven fontos
nak a tátongó torka alá.

— Csak Amomma volna it t : mondá Maisie.
Egyideig mind a ketten hallgattak. Azután

Dick megfogta Maisie kezét s nevén szólította.
Fejét rázta s kitekintett a tengerre.
— Kedves Maisie, még semmi változás ?

Semmi, — mondá összeszoritott fogai 
közt. 0  Dick, légy kímélettel.

— S nem is hiszed, hogy valaha változás 
álljon be?

— Nem ; bizonyos vagyok benne, hogy nem 
áll be.

— S miért ?
Maisie kezére támasztva fejét s merőn néz

ve a tengert, lázas sietéssel mondá:
Nagyon jól tudom, hogy mit akarsz tő

lem, de nem adhatom meg, Dick. Nem az ón hi
bám, valóban nem az enyim. Ha érezném, hogy 
valaha szeretni tudnék valakit. — De nem ér
zem ezt. Egyszerűen nem tudom, hogy mi ez az 
érzelem.

— Igaz ez, édes ?
- Nagyon jó voltál hozzám, Dickie, s ezt 

egyedül csak azzal viszonozhatom, hogy igazat 
beszélek. Nem mernék hazudni. Eléggé megvetem 
magamat érte.

— Miért ?
— Azért, mert, — mert mindent elfogadtam

R udyard: Elborult világ. 8



tőled, amit csak adtál s nem adok érte semmit, 
Galádság és önzés tőlem s valahányszor rágondo
lok, mindig fölzaklat.

- -  Értsd meg egyszer-mindenkorra, hogy el 
tudom végezni a magam dolgát. Semmi sincs, édes 
Maisie, am iórt magadat okolhatnád.

De van s annál rosszabb, ha beszélünk
erről.

— Hát ne beszélj róla.
— Hogy tarthatnám ezt ki ? Ha egy perezre 

egyedül találsz, mindig beszélsz róla; s ha nem 
beszélsz, hát gondolkodok Nem hiszed, hogy néha 
mennyire megvetem magamat.

— Az istenért! — mondá Dick s majd a lá
baihoz omlott. Mondd ki a valót, Maisie, ha eddig 
soha nem mondtad is. Untat tégfed ez a zaklatás?

— Nem.
— S megmondanád nekem, ha untatna ?
— Azt hiszem, hogy tudtodra adnám.
-  Köszönöm. Bocsáss meg az olyan ember

nek, aki szeret. Az ilyen, ember mindig kelletlen. 
Ezt tudnod kellett, ugy-e ?

Ez utóbbi kérdést Maisie nem tartotta fele
letre érdemesnek s azért Dick kénytelen volt meg
ismételni.

Igaz, hogy más emberekkel is volt dől-.' 
gom. Mindig akkor zavartak legjobban, mikor ja 
vában dologban voltam s azt akarták, hogy hall
gassam meg őket.
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— S meghallgattad ?
— Kezdetben; s nem tudták megérteni, hogy 

miért nem törődtem velük. Dicsérni szokták a 
festményeimet s elhittem nekik. Büszke kezdtem 
lenni magasztalásaikra s egyszer elmondtam ezt 
Kaminak, aki kinevetett érte.

— Ugy-e Maisie, nem szereted, ha kine
vetnek ?

— Ki nem állhatom. Sohasem nevetek má
sokon, kivéve — kivéve, ha valamit rosszul csi
nálnak. Mondd meg Dick őszintén, becsületesen 
hogy mit tartasz festményeimről, valamennyiről, 
amit csak láttál.

— Tisztességes dolgok. S mit szokott mon
dani róluk Kami ?

Maisie habozott.
— Azt, hogy — hogy van bennük érzés.
— Hogy mesélhetsz n e k e m  ilyet ? Gon

dold meg, hogy két évig voltam Kami alatt. 
Egész pontosan tudom, hogy mit szokott mondani.

— Nem mese.
- Rosszabb annál; fél hazugság. Kami ezt 

szokta mondani, fejét kissé félrehajtva: »11 y a du 
sentiment, mais il n’y a pás de parti pris.«

S borzasztóan törte mellette az r-et, mint 
ahogy Kami szokta.

-  Igen, ezt mondta s kezdem belátni, hogy 
igaza van.

— Bizonyára igaza.
8*
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Dick szerint a világon két ember mondhat és 
tehet helytelent. Kami volt az egyik.

— S most te is ugyanazt mondod. Mondha
tom, nagyon elcsüggeszt.

— Sajnálom, de azt kérted tőlem, hogy iga
zat beszéljek. Azután sokkal jobban szeretlek, 
semhogy ne várnék munkádtól valamit. Sokszor 
derék, sokszor tűrhető munka — nem mindig — 
és néha tehetség is látszik benne, de semmi külö
nös okod nincs arra, hogy fessél. Ez az, ami nem 
hagy nyugtot.

— Semmi különös okom sincs rá, de vala
mit csak kell csinálni az embernek. Ezt épp úgy 
tudod, mint én. Csakis sikert akarok aratni.

— No erre ugyan rossz utat választottál. 
Nem ezt hajtogatta mindig Kami is?

—- Ne hozd föl nekem Kamit. Azt kell tud
nom, hogy t e mit gondolsz. Kezdjük el. Tehát 
hogy rossz a festésem ?

- Ezt nem mondtam s nem is gondolom.
— Hogy amateur-munka ?

— Bizonyára nem. Kedves Maisie, tetőtől-tal- 
pig foglalkozni szerető leány vagy; becsüllek érte.

— Nem nevetsz ki a hátam mögött ?
— Nem, édes Maisie. Hiszen láthatod, hogy 

több vagy nekem a világon bárkinél. Takaródz- 
zál be kérlek jobban ebbe a köpenybe, mert kü
lönben megfázol.
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Maisie betakaródzott a lágy nyest-bundács- 
kába, fölhajtva a szürke kenguru-gallért.

— Jaj beh pompás, — mondá, arczát lassan 
végighuzva a gallér prémjén. Hát mondd, miért 
nem helyes az, hogy egy kis sikerre törekszem ?

— Egyszerűen azért, mert t ö r e k s z e l .  Nem 
érted, lelkem ? A jó műnek semmi köze ahhoz, aki 
csinálja. Ne vonatkoztasd magadra. A belső érték, 
függetlenül az illetőtől, kivülről jön a műbe.

— De hát a hatás — —
Várj csak. Mindnyájan elsajátíthatjuk 

foglalkozásunk technikáját, urává lehetünk az 
anyagnak, a helyett, hogy szolgái lennénk, úgy, 
hogy nem kell tartanunk semmitől.

— Értem.
-  A t ö b b i  mind rajtunk kivíil eső ténye

zőktől függ. Ha szép csendesen leülünk, hogy ki
dolgozzuk azt az eszmét, mit az ihlet küldött, dol
gozhatunk jól, vagy rosszul. Egyik főkellék, hogy 
tisztában legyünk dolgunk minden csinjával-bin- 
jával. De ha arra gondolunk, hogy művünkkel 
sikert arassunk, hogy hatást keltsünk, ha egyik 
szemünkkel mindig valamelyik műkereskedésre 
kancsalitunk. abban a pillanatban elhagy minden 
tehetségünk, minden érzésünk, minden mással 
egyetemben. Én legalább igŷ  tapasztaltam. A 
helyett, hogy nyugodtan a tárgynak szentelnéd 
minden tehetségedet, amivel csak birsz, olyan 
dolog fölött töprengesz, amelyet egy perezre sem
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bírsz sem előidézni, sem megakadályozni. Vagy 
nem igy van?

— Könnyű neked igy beszélni! Mert a kö
zönség szereti az oly tárgyú képeket, minőket te 
festesz. Hát te soha sem gondoltál műkereske
désre, arra, hogy műveidet eladd?

— Sőt nagyon is gyakran. De meg is bűn
hődtem érte az által, hogy elhagyott a tehetségem. 
Oly egyszerű ez, mint a hármas-szabály. Ha köny- 
nyedén bánunk a saját müvünkkel, ha felületesen 
veszszük az által, hogy a saját czélunkra gondo
lunk, akkor majd művünk is könnyedén fog min
ket venni s mivel mi vagyunk a gyöngébbek, mi 
adjuk meg az árát.

— Én nem veszem könnyedén a magam dol
gát. Hiszen tudod, hogy ez mindenem.

— Tudom; s akár sikerülni fog, akár nem, 
kétszeres csalódás ér mellette. Nem a te hibád, 
édes Maisie. Én is hasonlóval foglalkozom s tu
dom, hogy azt teszem. A franczia iskolák legtöbbje, 
s az itteniek is valamennyien, arra ösztönzik a 
tanulókat, hogy a maguk javára, fönhéjázásuk 
kielógitésére dolgozzanak. Azt mondták nekem, 
hogy az egész világ érdeklődik müveim iránt s én 
szentül hittem, hogy a világot az én ecsetemmel 
kell fölemelni és befolyásolni. Bizony isten, azt 
hittem. Mikor a fejemet majd szét vetette az a tu
dat, hogy nem tudok vele bánni, mert nem bírok 
elég tudatával saját erőmnek, akkor csavarogni
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szoktam, csodálva a saját nagyszerűségemet s kész 
lévén bámulatra bírni a világot.

— De az ember mégis csak megteheti ezt
néha.

— Nagyon ritkán gonosz utógondolattal,
lelkem. S ha meg is teszi, oly sovány az eredmény, 
s oly nagy a világ, hogy milliomodik része sem 
törődik vele. Jöjj velem, Maisie, majd megmuta
tom, hogy milyen a világ. Az ember ép úgy nem 
kerülheti el a dolgot, mint az evést — ez magától 
értetődik, de azt igyekezzél nézni, hogy miért 
dolgozol. Ismerek néhány oly tájat, hova elvihet
nél ek magammal, valami eldugott szigetre az
Egyenlítő alatt. Hetek múlva meglátnád, mint 
merül föl a vízből, mely oly fekete, mint a fekete 
márvány. Mert oly mély. S nap-napután ott ülnénk 
a hegyfokon s a napot félve néznők fölkelni, mert a 
tenger oly magányos, oly kihalt.

— Ki fél ? A nap, vagy te ?
— Persze, hogy a nap. Ott örökös zaj van a 

tenger alatt s örökös zaj fönt a tiszta légben.
— Szigeted tele lesz meleg, nedves orchideák

kal, melyek feléd nyitják virágaikat. Mindent te
hetsz, amit tetszik, de nem beszélhetsz senkivel. 
Yan ott vízesés is, háromszáz láb magas. A szik
lákon millió vadméh rajzik, s hallhatod, mint hul
lanak le a pálmákról az érett kókuszdiók, s meg
parancsolhatod fehér szolgádnak, hogy rojtos 
függőágyat kössön a törzsükre, akár csak az érett
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kukoriczacsöveket szokás. Azután addig hintáz- 
hatod magadat benne, addig hallgathatod a méhek 
zümmögését és a vízesés moraját, amíg el nem 
nyom a szendergés.

— S azután lehet ott dolgozni.
— Persze, hogy lehet. Az embernek mindig 

kell valamit tennie. Fölakasztod vásznadat egy 
pálma törzsére, hadd kritizálják meg a papagá- 
lyok. Ha nagyon zajonganak, hát egy érett cus- 
tard almát dobsz feléjük. Száz meg száz ilyen he
lyet találhatsz ott; jer nézd meg.

— Nem szeretem az ilyen helyeket. A tu
nyaság helyei. Mondj másformákat.

— Vagy tetszik talán a vörös homokkőből 
épült hatalmas, vörös, kihalt város, melynek a 
mézsárga homok közt hanyagul elszórt kövei közt 
nyers-zöld szinü aloék nőnek ? Negyven holt ki
rály pihen ott Maisie, egyik pompásabb sírban, 
mint a másik. Sorra nézed a palotákat, utczákat, 
boltokat, cziszternákat, s azt gondolod, hogy em
berekre kell találnod, mig végre mindössze egy 
kis szürke mókust találsz a piaczon, mely egyma
gában simogatja a pofácskáját, meg egy ragyogó 
tollú pávát, mely a faragott kapuboltozaton áll, s 
finom csipkézettel vetekedő márvány-párkány 
felé terjeszti szét uszályát. A főúton egy kis fe
kete majom halad végig, hogy a négy ven láb mély 
víztartóból szomját oltsa. Lekuszik a kutból ki-
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álló futógyökeren a viz színéig, s a farkát egyik 
barátja fogja, hogy bele ne essék.

— Igaz ez?
— Jártam ott s láttam. Azután beáll az est, 

s változik a fénye, mig végre azt hiszed, hogy egy 
nemes opál közepében ülsz. Kevéssel napszállat 
előtt, oly pontosan, mint az óraütés, megjelenik 
egy hatalmas sörtés vadkan, egész családja kísé
retében, s keresztültörtet a város kapuján. Agya
ráról csak úgy szakad a tajték. Fölkapaszkodói 
egy vak fekete kő-istenre, s vársz, mig a vad éjjeli 
szállást nem keres magának valamelyik palotá
ban, s farkát csavargatva be nem vonul oda. 
Azután jön az éjszakai fuvalóm, megmozdul a ho
mok, s a városon kívül elterülő pusztaság fölsir: 
»Most ón is aludni térek.« S minden sötét, mig a 
hold föl nem kel. Kedves Maisie. jöjj velem, s lásd, 
hogy milyen valóban a világ. Kagyon kedves s 
nagyon rettenetes — de én nem mutogatnám meg 
a rettenetes oldalát — s nem gyötörnok el életün
ket festmények, vagy más egyebek mellett, hanem 
élnénk szerelemben, végeznők a magunk dolgát. 
Jer velem; megtanitlak rá. hogyan kell főzni a 
szangarit, hogyan kell kötni a hinta-ágyat és meg
tanitlak ezer más dologra. Magad is rá fogsz jönni, 
hogy mi a szili, s együtt fogunk rájönni, hogy mi 
a szerelem, s akkor talán megadatik nekünk, hogy 
valami jót tegyünk. Jer velem oda.

— Minek menjek?
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—- Hogy foghatsz addig bele valamibe, mig 
nem láttál mindent a világon, vagy legalább is 
annyit, amennyit megláthatnál ? S azután szeretlek 
édes Maisie. Jöjj velem. Nincs itt semmi dolgod, 
nem való vagy erre a helyre, félig úgyis czigány 
vagy, hiszen az arczod is elárulja. Már az is 
nyugtalanná tesz, ha csak érzem a sik tenger pá
rájának illatát. Jer túl a tengeren, és légy 
boldog.

Fölkelt, ott állt az ágyú árnyékában s lené
zett a leányra. A rövid téli délután hamar elröpült, 
s mielőtt észrevették volna, a téli hold meg
kezdte sétáját a csendes tengeren. Hosszú ezüst- 
csikók mutatták, hogy a dagály hullámai hol ha
toltak át a sétányokon. A szél eltilt, s a mélységes 
csöndben hallani lehetett, hogy egy szám árka, 
néhány öllel odébb, mint ropogtatja a száraz, fa
gyott gazt. A holdas, ködös tengerről oly zaj csa
pott oda, mintha letakart dobot vertek volna.

— Mi az ? — kérdezd Maisie gyorsan. - 
Olyan, mintha az embernek a szive verne. Merről 
jön?

Dicket annyira bántotta lelkesült elbeszélé
sének ez a megzavarása, hogy nem folytatta to
vább, s ebben a szünetben ö is meghallotta a zajt* 
Maisie bizonyos félelemmel nézett rá, onnan az 
ágyú alól, ahol ült. Azt szerette volna, hogy Dick 
ne legyen oly kíméletlen, s ne boszantsa őt ten
gerentúli izgalmakkal, amelyeket nem tudott föl-
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fogni. De arra a változásra, amit a zaj Dick ar- 
czán előidézett, nem volt elkészülve.

— Gőzös jön, mondá Dick, két árboczos gő
zös. Nem bírom ugyan egészen kivenni, de okvet
lenül itt kell valahol lennie a közelben. Ah ! vörös 
röppentyű esik ja vonult át a ködön, megáll s jelt 
ad, mielőtt a Csatornát földerítené.

— Talán törést szenvedett ? kérdezé Maisie, 
aki előtt Dick magyarázata oly érthetetlen volt, 
mintha görögül mondták volna.

Dick kitekintett a sik tengerre.
— Dehogy szenvedett törést. Micsoda képte

lenség! Csak közeledéséről ad hirt. Vörös röp
pentyű előre, azután egy zöld, s azután a kapi
tányi hídról ismét két vörös.

— Mit jelent az ?
— Ez a »Cross Key Line« hajóinak jelzése, 

amelyek Ausztráliába szoktak járni. Szeretném 
tudni, hogy melyik gőzös ez.

Hangja megváltozott. Mintha magában be
szélt volna, s Maisie nem vette észre. A hold fénye 
keresztültört egy pillanatra a ködön, megvilágít
ván egy hosszú gőzös oldalát, amely épen a Csa
torna felé haladt.

— Négy árbocza, három kéménye van, me
lyek ugyancsak mélyet lélekzenek. Alighanem a 
»Barralong«, vagy a »Bhutia«. De mégsem, a 
*Bhutiá«-nak rövidebb eleje van. Hanem a »Bar-
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ralong«, amely Ausztráliába indul. Boldog vén 
dézsa. 0, boldog vén dézsa.

Tekintete élesen szegződött a tengerre, s föl
ment az erőd lejtőjén, hogy jobban lásson, de a 
köd ismét összegyülemlett a viz fölületén. s meg- 
tompitotta a csavarok zaját.

Maisie bosszúsan szólította magához.
Visszatért, de szeme mindig a tengerre 

meredt.
Maisie arcza kiemelkedett a lágy, fekete nyest- 

prémből, s szeme úgy csillogott, mint a gyémánt. 
A hold fénye egészen beezüstözte a szürke ken
guru-gallért.

Bizony isten úgy nézesz ki Maisie, mint 
egy kis pogány bálvány.

Maisie tekintetéből az látszott, hogy nem 
méltányolja ezt a bókot.

— Dick, mondá nyugodtan, föltéve, hogy 
úgy kellene hozzád mennem, amint most érzek — 
légy egy kicsit türelemmel — s úgy szeretnélek, 
mint — —

— Nem mint testvért ? Azt mondtad a Park
ban, hogy nem teheted.

— Sohasem volt testvérem. Föltéve, mondom, 
hogy igy szólnék: »Vigy magaddal azokra a he
lyekre, s idővel talán megszeretnélek^ mondd, mit 
tennél ?

—- Visszaküldenélek egy bérkocsiban oda, 
ahonnan jöttél. De mégsem ezt, hanem hagynám.
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hadd menj vissza gyalog. De te nem fogsz így 
szólni, én meg nem akarok koczkáztatni semmit. 
Érdemes vagy arra, hogy megvárjam, mig minden 
ut ógondolat, minden föltétel nélkül jönnél hozzám.

— Igazán ezt gondolod?
Homályos sejtelmem van, hogy ezt. Soha

sem villant ez meg az eszedben ?
— Igen. Oly lelketlennek érzem magamat.
— Lelketlenebbnek, mint máskor?
— Nem tudod, hogy mire gondolok ? Nagyon 

nehéz, borzasztó ezt kimondani.
— Ne törődjél vele. Hiszen megígértél any- 

nyit, hogy legalább mindig igazat mondasz.
— Nagy hálátlanság tőlem, de — de, bár tu

dom, hogy szeretsz, s szeretem, ha velem vagy, — 
de még föl is tudnálak áldozni, ha elérném általa 
azt, amit óhajtok.

— Drága kis lelkem! Ismerem ezt a lelki- 
állapotot. Nem fog jóra vezetni.

— Ugy-e nem haragszol ? Emlékezzél, mit 
mondtam: hogy mennyire megvetem magamat.

— Nem hizelgő ugyan rám nézve, — előbb 
is gyanitottam — de nem haragszom. Aggódom 
érted.

—- Nincs jogod pártfogóskodni fölöttem. Csak 
arra van szükségem, amiért oly régóta dolgozom. 
Te pedig minden nehézség nélkül jutottál el hozzá. 
Ez nem méltányosság.

— Dehát mit tegyek ? Tiz évet adnék éle-
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temből, ha hozzásegíthetnélek ahhoz, mire szüksé
ged van. De nem tehetem: nem tehetek róla.

Maisie kedvetlenül mormolt valamit. Dick 
tovább folytatá:

— S abból, amit az imént mondtál, éppen 
azt látom, hogy nem vagy helyes utón a siker 
felé. Ezt nem lehet elérni mások föláldozásával. 
Magadat kell föláldoznod, fegyelem alatt élned, 
soha nem gondolnod magadra, soha nem érezni 
valódi elégtételt a saját magad munkája fölött, 
kivéve kezdetben, mikor képzeleted tárgyat keres.

— Hogy hiheted ezt ?
— Nem az a kérdés, hogy hiszi-e valaki, 

vagy nem. Ez törvény; ha tetszik, elfogadod, ha 
nem, visszautasítod. En igyekszem meghajlani 
előtte, de nem bírok, s azért dolgom rossz fordu
latot vesz. Minden körülmény közt vésd az eszedbe, 
hogy mindenki dolgának a négyötöde okvetlenül 
rossz. De a maradék elég érdemes arra, hogy az 
embernek dolga legyen vele.

— De az is szép dolog ugy-e, ha figyelembe 
veszik a rosszabb dolgokat is ?

— Nagyon szép, hanem — szabad-e valamit 
elmesélnem ? Nem szép történet, de oly férfias al- 
lure-eid vannak, hogy elfeledkezem arról, misze
rint hozzád beszélek.

— Mondd el.
— Mikor Szudánban voltam, egyszer oly te

rületen mentünk keresztül, melyen három napig
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harezoltunk előbb. Tizenkétszáz halott feküdt a 
mezőn, nem volt időnk eltemetni Őket.

— Borzasztó!
— Vázlatokat vettem föl róluk, s elképzel

tem, hogy mit fognak szólni hozzá otthon. Ennek 
a csata mezőnek a látványa sokra megtanított. Úgy 
nézett ki, mint egy borzasztó béke-telep. Soha 
azelőtt nem láttam ily tömeg embert visszatérni 
oda, amiből lett. a porba. S ekkor érteni kezdém, 
hogy az emberek és a nők nem egyebek oly anyag
nál, melylyel az ember dolgozik, s hogy amit mon
danak, vagy tesznek, annak nincs semmi követ
kezménye. Ugy-e ? Szabatosabban szólva, akár csak 
a palettádra tennéd füleidet, s azt hallgatnád, 
hogy mit beszélnek a színek.

— Ez borzasztó, Dick.
Hadd folytatom. Azt mondtam : szabato

san szólva. Szerencsétlenségre mindenki, vagy férfi, 
vagy nő.

— Örülök, hogy ezt elismered.
— A te esetedben nem. Te nem vagy no. De

a közönséges lényeknek igy kell magukat visel- 
niök, s e szerint cselekedniük. Ez tesz engem oly 
vaddá .........

Fölkapott egy követ, s a tenger felé dobta.
— . . . . Tudom,, hogy nem kenyerem azzal

törődni, hogy mit mond a közönség. Tudom, hogy ' 
minden dolgomat elrontja, ha ráhallgatok: s még 
is.- hogy az ördög vigye el valamennyit . . .
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A második kö repült a tenger felé.
-  . . . . s ' mégsem tehetem, hog}7 macska

módra ne hízelegjek, mikor már a helyes utat meg
törtem magamnak. Sőt ha valakinek a homloká
ról azt olvasom, hogy hazugságait szép szavakba 
burkolja, akkor ez a hazugság boldoggá tesz.

— S ha nem burkolja szép szavakba?
— Akkor lelkem és hunyorított egyet 

hozzá — elfeledkezem, hogy ezeknek az adomá
nyoknak én vagyok a sáfárja, s vastag bottal 
kényszerítem azt az embert, hogy müvemet sze
resse s méltányolja. Igaz, hogy lealacsonyitó do
log, de ha angyal lenne is az ember, s tulvilági lé
nyeket festene, még akkor is elvesztené a vámon, 
amit a réven nyer.

Maisie elnevette magát arra a gondolatra, 
hogy milyen angyal lenne Dick.

— De úgy látszik, azt gondolod, hogy a te 
kezedet minden, ami csinosan kidolgozott, elké
nyezteti.

— Nem gondolom. Ez törvény — mint 
ahogy Mrs. Jennettnél is az volt. Minden kinyalt 
dolog megrontja az ember kezét. Örülök, hogy oly 
világosan látsz.

— Nem szeretem az utasításokat.
— Én sem. De mit tegyek, ha kiszabott 

megrendelést kapok ? Vagy azt hiszed, elég erős 
vagy egymagad daczolni annyi ellen ?

— Azt hiszem, hogy elég erősnek kell lennem.
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— Hagyd csak rám, édes Maisie. Ketten na
gyon szépen megállhatunk, s megkísérelhetjük, 
hogy a helyes utón járjunk. Iszonyúan fogunk 
bukdácsolni, de jobb, mintha kidőlnénk. Nem lá
tod ezt be, Maisie?

— Nem hiszem, hogy egy utón haladhat
nánk. Különböző lévén az irányunk, sohasem 
egyezhetnénk meg. Két dudás egy csárdában meg 
nem fér.

— Beh szeretném megkapni azt az embert, 
aki ezt a közmondást csinálta! Azt hiszem, hogy 
egymaga lakott egy barlangban, s nyers medve - 
hússal táplálkozott. Megetetném vele a tulajdon 
nyílvesszőjét.

— Úgyis csak fél-feleséged lennék. Akkor is 
csak a saját dolgommal foglalkoznám, ezzel gyö
törném magamat, mint most teszem. A hétnek 
négy napjában szólni sem lehetne hozzám.

— Úgy beszélsz, mintha senkinek másnak a 
világon nem lett volna ecset a kezében. Azt hi
szed, én nem tudom, mi az a folytonos vesződ és 
és bosszankodás, amit a festészet okoz ? Még sze
rencsés vagy, ha csak négy napját a hétnek mér
gelődöd keresztül. S azután micsoda különbséget, 
tenne ez ?

— Nagyot, ha te is úgy tennél.
— Igen, de én tekintettel lennék mérgelő- 

déseidre. Más ember ezt talán nem tenné meg.
Rudyard: Elborult világ. 9
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De mi haszna erről beszélnünk ? Ha azt hiszed, 
hogy ezen az utón megszerethetsz, akkor

A dagály majd elöntötte már az egész zá
tonyt, s mielőtt Maisie ismét szólani kezdett, húsz 
kis hullámtaraj tört meg a fövenyen.

— Dick, mondá halkan, azt hiszem, sokkal 
jobb vagy nálam.

— Ez ugyan nem argumentum — de mi 
tekintetben ?

— Nem tudom egészen kifejteni, de mind
abban, amit a festészetről s egyéb dolgokról 
mondtál. S azután oly türelmes vag} .̂ Igen, igen, 
jobb vagy nálam. Miért vagy képes meglátni 
olyat, amit én nem láthatok ? Nem hiszem azt, 
amit te hiszesz, de felteszem, hogy neked van 
igazad.

— Isten látja a telkemet, hogy ha valamit 
látok, csak érted látok, s mondani is csak neked 
tudom. Úgy látszik, mintha egy perezre mindent 
bevilágítanál; de én nem teszem azt, amit szóval
mondok. Segíthetnél...........Mindenben a világon
egymásra vagyunk utalva, és — és szeretnéd, ha 
mindig veled lennék ?

— Persze, hogy szeretném. Nem hiszem, hogy 
föl tudnád fogni, mily egyedül állok a világon.

— Azt hiszem, édes Maisie, hogy föl tu
dom fogni.

— Mikor ezelőtt két esztendővel költöztem 
be abba a kis házba, a hátsó kertben szoktam föl-
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alá járni, és mindig sirni szerettem volna. De soha
sem tudok sirni. Hát te ?

— Régóta nem jött rám. Mi volt az oka ? 
talán agyondolgoztad magadat ?

— Nem tudom; de mindig azt álmodtam, 
hogy kidőltem a dologban, pénzem nem volt, s 
csak tengődtem Londonban. Mindennap csak ez 
forgott az eszemben, s ez annyira elrémitett. Jaj, 
hogy elrémitett!

— Van részem nekem is az ily félelemben. 
Ennél nincs borzasztóbb. Sokszor álmomból föl
riaszt. De hát te nem lennél kénytelen ez a bajt 
ismerni.

— Hát te miért ismered ?
— Ne kérdezd. Hiánytalanul megkapod 

évente a háromszáz fontodat ?
— Járadékpapirokba van fektetve.
— . Nagyon helyesen. Akárki jönne, s azt 

ajánlaná, hogy jobban helyezd el, ne halgass rá. 
Még ha én magam lennék is az. Ne helyezd el 
pénzedet egy perezre sem másba, és soha ne köl
csönözz belőle egy pennyt sem. Még a vöröshaju 
leánynak sem.

— Ne oktass engem ilyenekre. Nincs szán
dékom megbolondulni.

— A világon csak úgy hemzsegnek az olyan 
emberek, akik lelkűket szivesen eladják évi három
száz fontért. Jön egyik-másik asszony, telebeszéli 
az ember fejét, itt öt fontos bankjegyet kór kölcsön,

9*
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amott tiz fontosat már pedig az asszonyok nem 
lelkiismeretesek az adósság megfizetésében. Vi
gyázz a pénzedre. Maisie, mert nincs borzasztóbb 
dolog a világon, mintha az ember Londonban kol
dus. Roppantul rettegtem tőle. Bizony isten, elfo
gott a rémület. Pedig az embernek semmitől sem 
kellene megijednie.

Minden egyes ember fél valamitől s lia nem 
harczol ez ellen a félelem ellen, akkor annyira jut, 
hogy végre egész férfias önérzete odalesz. Dicknek 
a piszkos nyomorúság körül szerzett tapasztalatai 
befészkelték magukat lelke mélyébe, s nehogy a bá
torság erényét valaha könnyűnek találja, ennek 
emléke mindig föl-főim érült s mindig szerényke
dett s pirult, ha műkereskedők mentek hozzá meg
venni festményeit. Mint ahogy a Nilghai akarat
lanul is összeborzadt egy tó csendes zöld vize lát
tára, mint ahogy Torpenhow visszahökkent min
den fehér kartól, ami szúrni, vagy vágni birt, úgy 
Dick is félt a szegénységtől, amelyet már egyszer 
tréfából majdnem megkóstolt. S ez az érzet nehe
zebb volt neki, mint az előbbieknek a maguké.

Maisie a holdba bámult.
— De hisz7 most elég pénzed van, mondá 

megnyugtatólag.
— Soha sem kereshetek eleget, mondá vét

kes emfázissal.
Azután nevetve tette hozzá:
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— Három pennyvel mindig el fogom számi- 
tani magamat.

— Miért éppen liárom pennyvel ?
— Egyszer egy embernek a málháját vittem 

a liverpool-streeti állomástól a Blackfriars Brid- 
geig. Hat pennys járat volt — hiába nevetsz, 
annyit kellett volna érte kapni — s roppant szük
ségem volt a pénzre. Csak három pennyt adott s 
még annyi tisztessógtudása sem volt, hog3~ ezüst
ben fizetett volna. Akármennyi pénzt is keresek, 
ez a három penny mindig hiányozni fog.

Ez a beszéd nem illett ahhoz az emberhez, 
aki a munka szentségéről szokott prédikálni. Még
is ütközött rajta Maisie, aki előtt kedvesebb dolog- 
volt, ha tapssal fizetik ki az embert. Elő vette kis 
erszényét s fontoskodva kivett belőle egy három 
pennys darabot.

— Itt van. Megfizetem é n, Dickie ; de most 
már ne bosszankodjál többet, nem érdemes. No, ki 
vagy most fizetve ?

— Ki vagyok, mondá a méltányosság apos
tola, elvevén az érczdarabot. Ezerszeresen meg va
gyok fizetve s most beszéljünk másról. Itt fog 
fiiggni az óralánczomon. Angyal vagy, Maisie.

— Dideregni kezdek, egy kicsit hideg van. 
Nini, a köpenyed egész fehér; de a bajuszod is. 
Az ember nem is hinné, hogy milyen zuzmarás 
az idő.

Dick felöltőjére vékony dér-réteg rakódott
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le. Nem is vette észre, hogy milyen az idő. Mind a 
ketten elnevették magukat s ezzel vége lett min
den komoly beszélgetésnek.

Szaladni kezdtek hazafelé, hogy fölmeleged
jenek, vissza-vissza tekintvén arra a fényre, mit a 
holdvilág vont a tengerre s a parti bokrok által 
vetett mélységes mély árnyékra.

Dick nagyon örült, hogy Maisie is meglátta 
azokat a színárnyalatokat, amelyeket ő, a kéket a 
köd fehérjében, a halványszürkébe hajló violát s 
a többi szint, nem is egy árnyalatban, hanem 
százban.

A holdfény úgy beszűrődött Maisie leikébe,, 
hogy magától kezdett csacsogni mindenféle dolog
ról, amit csak érdekesnek tartott: Kamiról, a ta
nítók legbölcsebbjéről; a műteremben dolgozó 
többi leányról, a lengyelekről, kik agyondolgoz
ták volna magukat, ha nem akadályozták volna 
meg őket benne; a francziákról, kik nagy szájjal 
beszéltek sokhal többről, mint amire egyáltalán 
képesek lennének; a csatakos angolokról, kik re
ménytelenül törik magukat s nem érik föl észszelr 
hogy ez nem helyettesítheti a tehetséget; az ame
rikaiakról, kiknek ráspolyos hangja csendes meleg 
délutánokon majd megbomlasztotta az ember ide
geit, s akiknek vacsorájától rosszul lesz az ember 
az erőszakos oroszokról, kiket sem megszelídíteni,, 
sem megzabolázni nem lehet, s oly rémtörténete
ket beszéltek a lányoknak, hogy ezek sikongatni
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kezdtek; a buta németekről, kik azért mentek 
oda, Hogy valamit eltanuljanak, s ha ezt nagyon 
magukévá tették, akkor nagy bután eltávoztak, 
hogy örökkön-örökké csak másoljanak.

Dick elragadtatással hallgatta, mert hi
szen Maisie beszélt. Ismerte ő is e részleteket a 
régi jó világból.

— Nem sok változás történt azóta, mondá. 
Szokták még lopkodni egymás festékeit a villás
reggeli alatt?

— Nem lopják, hanem megkeritik. Ez a he
lyes kifejezés. Persze, hogy szokták. En még tisz
tességes vagyok hozzájuk képest, — én csak ultra- 
marint szoktam magamnak keríteni. De vannak 
oly tanulók, kik még az olcsó kremszi fehéret is 
kerítik.

— Magam is megtettem. Hogy lehet ezt 
megakadályozni, mikor a festő-paletták föl van
nak akasztva. Minden festék közös tulajdon, ha 
egyszer lefolyik a palettáról, — ha az ember egy 
kis olajjal segíti is elő az útját. Ez megtanítja 
az embert arra, hogy ne fecsérelje el festék- 
tömlőit.

— Szeretném néhány festékedet megken
tem, Dick. Lehet, hogy ugyanazt a sikert érném 
el velük, mint te.

— Ezt magam is szeretném. De most nem 
akarok ismét rátérni erre a kérdésre. Ideje már3 
hogy visszatérjünk a városba.
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— Sajnálom, Dick, d e -------
— Ezek iránt a dolgok iránt sokkal jobban 

érdeklődői, mint irántam.
— Nem tudom. Nem hinném, hogy úgy 

lenne.
— Mit adsz érte, ha elmondom rövid fogla

latját mindannak, amire szükséged van ? Megigé- 
red-e, hogy engedelmeskedni fogsz nekem ?

— Természetesen megigérem.
— Először is nem szabad megfeledkezned a 

táplálkozásról, amikor dolgozol. A múlt héten két
szer elfelejtetted megenni villásreggelidet, mondá 
Dick találomra, mert tudta, hogy kivel beszél.

— Ohó, csak egyszer, igazán egyszer.
— Elég rossz.
— S csak azért, mert az ebéd megzavar a 

festésben, nem szabad a rendes ebéd helyett egy 
csésze teával s pár darab kétszersülttel megelé
gedned.

— Tréfát íizesz belőlem.
— Soha életemben nem beszéltem komolyab

ban. 0  szerelmem, ó én szerelmem, még most sem 
sejted, hogy mi vagy te nekem ? Az egész világ- 
ősszé van ellened esküdve, keresztül akar rajtad 
törtetni, ki akarja csalni a pénzedet s nem törőd
nék veled, ha agyondolgoznád, agyonnélkülöznéd 
is magadat s nekem még csak jogom sem lenne őr
ködni fölötted ? Hiszen még azt sem tudom, van-e
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elég belátásod arra, hogy meleg ruhát olts, ha az 
idő hidegre vált.

— Borzasztó ember vagy, hogy igy beszólsz 
velem. Igazán. Hát hogy voltam meg az alatt, mig 
távol voltál ?

— Nem voltam itt, nem is tudtam róla sem
mit. De most már megint itt vagyok s mindent el 
.szeretnék mondani, amihez jogom van, hogy ki
szabadulj ebből a helyzetből.

— Azt is, hogy mi a sikereid titka ?
Dicknek nagy erejébe kerü]t, hogy elnyomja

a nyelvére jövő rideg választ.
— Mint ahogy Mrs. Jennett szokta mondani, 

olyan vagy, mint egy különös esemény. Nagyon 
sokáig görnyedtél az iskolákban s most azt gon
dolod, hogy mindenki csak veled foglalkozik. A 
világon nincs tizenkétszáz ember, aki a festmé
nyekhez értene. A többiek azt állítják, hogy érte
nek és nem törődnek vele. Mint már mondám, ti
zenkétszáz ember hulláját láttam a földön heverni, 
mint a bókákat. A nagy közönségben csak egy 
nagyon csöppnyi töredéknek a szava nyom vala
mit a latban. Az igazi világ egy csöppet sem törő
dik a jelentéktelenekkel. Amennyire én tudom s 
te is, a világon mindenki érvelhet a maga Mai- 
siejóvel.

— Szegény Maisie.
— Talán szegény Dick. Azt hiszed talán, 

hogy mig Dick azért küzd, ami becsesebb a saját
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életénél, akkor majd törődik a festményével ? S ha 
úgy lenne, is s ha az egész világ törődnék is vele s 
ha ezer millió ember zengene dicshimnuszokat felé 
s emelné az égig, fölérne ez azzal az érzéssel, hogy 
ugyanakkor Maisie egy esős napon, esernyő nél
kül megy bevásárolni az Edgware-Eoadra ? No de- 
most jerünk vissza az állomásra.

— De a parton azt mondtad, makacskodék 
Maisie, nem minden szorongás nélkül.

Dick föllobbant:
— Igen, tudom mit mondtam. De amit te

szek, vagy ami vagyok, vagy ami remélek lehetni, 
az teljesen az én dolgom, az előttem minden s azt 
hiszem, rájöttem, hogy miféle törvénynek az ural
ma alatt állok. Éppen most látom, hogy a világ 
előtt nem minden. Azt tedd, amit mondok s ne azt, 
amit teszek.

Maisie óvakodott a vita megújításától s ví
gan tértek vissza Londonba. Az utolsó vasúti ál
lomásnál Dick épen egy gyönyörű értekezést sza
kított félbe. Lovat akart venni Maisienek, oly lo
vat, mely még soha sem volt zablára fogva, hogy 
majd a társával együtt Londonból husz-huszonkét 
kilométernyire beistállózza s azután hetenként 
kétszer-háromszor mindig kilovagol Maisievel, a 
leány egészségére való tekintettel.

— Abszurdum! mondá a leány. Nem volna 
hozzám való.

— Hát az egész Londonban kit érdekel az..
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vagy kinek van elég bátorsága megszólni kettőn
ket azért, hogy adjunk számot tetteinkről?

Maisie a lámpákat, a ködöt s a nagy sürgés
forgást nézte. Dicknek igaza volt, de hát a ló nem 
szükséges a művészethez, mint ő gondolta.

— Nagyon kedves vagy néha, de még több
ször vagy bolondos, mondá a leány. Nem vagyok 
hajlandó elfogadni a lovat, vagy hogy eltérj utad- 
ról az éjjel. Magam is hazamegyek. Csak azt ké
rem, hogy Ígérj meg nekem valamit. Ugy-e nem 
gondolsz többé arra a három pennyre ? Gondold 
meg, hogy már teljesen meg vagy fizetve. Nem 
engedhetem meg, hogy bosszúra gondolj, vagy 
más rosszat tégy ily csekélységért.

S kocsiba ült.
— Isten veled, — mondá nyugodtan. Vasár

nap eljösz, ugy-e. Pompás egy nap volt ez, Dick, 
miért nem lehet mindig ilyen ?

— Mert a szerelem olyan, mint a hullám, 
vagy előre leng, vagy hátra, de nem maradhat egy 
helyen. Jó éjt s a kedvemért — vagy akármiért, 
de viselj gondot magadra.

S elgondolkozva hazafelé indult. Ez a nap 
semmit sem hozott meg neki abból, amit remélt^ 
de — s ez megért egypár napot — közelebb hozta 
őt Maisiehez. Immár csak idő kérdése volt, hogy 
mi lesz ebből s a jutalom megérte a várást. Ősz- 
tönszerüleg ismét a folyóhoz tartott.
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— Hogy megértette egyszerre, monda a 
Tízre tekintve. Kitalálta rögtön s kifizetett. Bi
zony isten, hogy kitalálta. S még azt mondta, hogy 
jobb vagyok nála. Már mint nála!

S elnevette magát e fölfogás képtelen voltán, 
mint ő hitte. Csodálatos, hogy ezek a lányok félig 
megsejtik az ember életét. Kern jöhetnek hozzánk 
nőül, vagy pedig — nem akarnak. Kivette zse
béből ajándékát, a három pennys darabot s amint 
nézte, csodálatos fényben vélte ragyogni, mintegy 
zálogául jövendő teljes boldogságának.

De az alatt Maisie egyedül él Londonban 
s nincs mellette senki, aki megóvná a ve
szélytől.

A pogányok módjára a sorshoz imádkozott 
s azután az ezüst pénzdarabot bedobta a fo
lyamba. Ha valami baj történik, hadd vegye ő ma
gára ennek egész terhét s ne legyen Maisienek 
semmi része a dologban, pedig ez a három pennys 
darab becsesebb volt előtte mindennél, amivel 
csak bírt.

Magában véve csak egy kis érczdarab volt, 
de Maisie adta s a Themze kapta s ez egyszer a 
sors bizonyára meg volt vesztegetve.

Mintha a pénz alámerülése elterelte volna 
egy pillanatra gondolatait Maisieről.

Eltávozott a hídról s fütyörészve ment haza
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szobájába. Miután egy egész napot eltöltött egy 
növel való első élményeivel, nagyon vágyódott a 
férfi-társaság és a dohányzás után.

Ez a vágy jobban elfogta a szivét, mint mi
kor a délre vitorlázó, mélyen járó »Barralong« 
látománya fölmerült előtte.



V III. FEJEZET.

S e kettő, kiket emliték,
Hiawatha barátai :

Khibiabosz, a nagy zenész,
S a roppant erejű Kwaszind,

A » H i a w a t J i á « -ból.

Torpenkow néhány kéziratnak az utolsó 
lapjait olvasta, mig a Nilghai, ki a sakkal kezdte 
s taktikai fejtegetésekkel végezte, az első részt ol
vasta át, megvető kommentárok kiséretében.

— Elég festői leirás, pedig csak vázlatos, 
mondá; de mint Kelet-Európa ügyeinek komoly 
fejtegetése, nem sokat ér.

— De minden esetre tőlem való . . . Har- 
minczhét, harmincznyolcz, harminczkilencz lap 
összevissza, ugy-e ? Ez annyi, mint tiz-tizenket lap 
tisztességes félrevezetése. Hujja!

Torpenhow összegyűrte a kéziratot s dú
dolni kezdé:

Bárányt vegyenek, bárányt vegyenek,
Csak pénzem — hajh ! — ha volna több,
Nem hallanák az emberek :
» Bárányt vegyenek, bárányt vegyenek !«
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Dick önérzetes arczczal lépett a szobába 
Kérni bizalmatlanság bántotta a lelkét, de azért a 
lehető legjobb kedélyben volt.

— No végre visszajöttél, mondá Torpenhow.
— Ha előbb nem, hát most. Mit csinál

tatok ?
— Dolgoztunk. Úgy viseled magadat, Dickie, 

mintha az angol bank állna a hátad mögött. El
telt a vasárnap, a hétfő, a kedd, a nélkül, hogy egy 
ecsetvonást tettél volna. Ez már mégis csak 
botrány!

— Az ihlet jön és fogy, gyermekeim. Úgy
kerül és fogy, mint a dohány, mondá, megtöltve a 
pipáját. Azután, mondá rágyújtva, Apollo nem 
mindig ad — — micsoda otromba tréfa ez.
Nilghai ?

— Most nincs az ideje, hogy elpapold az 
inspiráczió elméletét, mondá a Nilghai, vissza
akasztván a falra Torpenhow széles, kovácsmü- 
helybe való tüzélesztőjét.

— Ne lennél csak oly vastag és kövér, —
mondá Dick, valami ütőféle után nézve, majd meg
mutatnám, h o g y --------

— Az én termeimben ugyan nem fogtok 
csiripelni. Az utóbbi időben félig tönkretettétek a 
bútoromat, egészen lehevertétek a divánt. Lehetne 
annyi illemtudásod, hogy köszönhetnél Binkienek 
is. Ott van a !
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Binkie leugrott a kerevetről, odasettenke
dett Diekhez s orrával czipőit kezdé bökdösni.

— Hogy vagy öregem? — mondá Dickr 
fölkapva a kutyát s megcsókolva a jobb szeme 
fölött lévő fekete foltot. Az a csúnya Nilghai le
kergetett a szófáról ? Harapd meg Mr. Binkie.

S amint a vastag ember elnyúlva lustálko
dott, odatette a gyomrára. Binkie játékból mar- 
czangolni kezdé a Nilghai t, mig a szofa egy ván
kosa rá nem esett, amire abbahagyta s nyelvéi 
lihegve lógatta a társaságra.

— Te Torp, mielőtt ma reggel fölkeltél 
volna, a Binkie-dög már ott ólálkodott a sarki 
mészárosnál, mintha nem kapna eleget enni a sa
ját házában.

— így kell magadat viselni, Binkie ? mondá 
Torpenhow szigorúan.

A kis eb visszavonult a kerevet vánkosa 
mögé s kövér fehér hátuljával mutatta, hogy ez
után igazán nem fog érdeklődni a társaság 
iránt.

— Az is felötlött, hogy egy másik hunczut 
kutya is sétálni ment, mondá a Nilghai. Mi kel
tett föl oly korán, Dick. Torp azt mondta, hogy lo
vat mégysz vásárolni.

— Pedig tudhatná, hogy az ily komoly vá
sárlásnál mindhármunkra szükség van. Nem lovat 
mentem venni, hanem kimentem a tengerre s vár
tam a hajók járását.
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— Hol voltál ?
— A Csatorna környékén; Proglyban, vagy 

Smglyben, vagy ilyesmi a neve, már elfelejtettem, 
de csak két órányira van Londontól s a hajók 
előtte mennek el.

— Láttál valami ismerőst ?
— Csak a »Barralong«-ot, mely Ausztriába 

vitorlázott s egy odesszai gabonaszállitó hajót. 
Sürü köd volt, de a tenger párázata nagyon pom
pásan esett.

— Miért ölti föl az ember legszebb ruháját 
ha a »Barralong«-ot megy megnézni, kérdó Tor- 
penhow csipősen.

— Mert nincs más ruhám, mint ez, no meg 
a festő zubbonyom. Azután meg akartam tisztelni 
a tengert.

— Nagyon fölizgatott ugy-e ? — kérdé a 
Nilghai élesen.

— Bolond! Ne beszélj róla. Bánom, hogy el
mentem.

Torpenhow és a Nilghai egymásra néztek, 
mialatt Dick rendes házi czipőibe és ruháiba bujt.

— Ez már teszi, mondá azután. Nem mond
hatom, hogy sokat tartanék papucsaitokról, de ez 
már aztán valami. S miután harisnyaszerü 
sambhur-bőr czipőt húzott föl, végignyult egyik 
chaise-longue-on.

— Hisz ez az én kedvencz czipőm, mondá
10Rudyard : Elborult világ.
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Torpenhow. Éppen most akartam magam föl
húzni.

— Már megint a te vastag önzésed! Hogy 
most egy perezre boldognak látsz, hát bosszantanod 
kell. Minden áron piszkálsz. Keress más czipöt.

— Jó, hogy nem birja hordani a ruháidat, 
Torp. Úgy éltek, mint a kommunisták, mondá a 
Nilghai.

Dicknek semmije sincs, amit én is hordhat
nék. De ö tele szivja magát mindennel, mint a 
szivacs.

— Igen ? hát te mit kotorásztál tegnap a 
zsebeimben ? Tegnap egy sovereignt tettem a do
hánytartómba. Hogy várhatod, hogy az ember 
rendben tartsa a számadását, ha te — —

A Nilghai elnevette magát, Torpenhow pedig 
segitett neki.

— Hallod ? hogy egy sovereignt tett félre 
tegnap! No ugyan szép financier vagy. Hiszen ez
előtt egy hónappal kölcsönöztél egy ötshillingest. 
Emlékszel? mondá Torpenhow.

— Persze hogy emlékszem.
— Hát arra emlékszel, hogy tiz nap múlva 

megadtam s betetted a dohánytartó fenekére ?
— Igazán? oda tettem? Azt gondoltam hogy 

valamelyik festőládámban van.
— Azt gondoltad! Ez előtt egy héttel bemen

tem a műtermedbe egy kis dohányért, s akkor 
megtaláltam.



— Mit csináltál vele ?
— Elvittem a Nilghait a szinházba s azután 

megabrakoltattam.
— A Nilghait ugyan meg nem etetheted két

annyi pénzen alul, még ha brugóval táplálod is. 
Tegyük föl, hogy előbb vagy utóbb én is rá
akadtam volna------ de mi van ezen nevetni való ?

— Szép madár vagy te bizonyos tekintet
ben, mondá a Nilghai, vigyorogva gondolván visz- 
sza arra a lakomára. Sohse törődjél vele ! S mivel 
úgy sem vagy egyéb naplopónál, hát pláne!

— No ez jól jön ki attól az embertől, aki 
gyomorrepedésig lakott jól az ón ételemmel. De 
majd visszaveszem én ezt a vacsorát valamelyik 
nap. Most szinházba megyünk, ugy-e ?

— Most czipőt huzzunk ? meg fölöltözzünk ? 
m e g  a z u t á n  meg is mosdjunk ? kórdó a Nilghai 
lustálkodva.

— Ellenzem az indítványt.
— Azt indítványozom, hogy változatosság

ból — tudjátok csak jóleső változatosságból — mi, 
azaz, hogy m i, fogjunk szenet, vegyük elő a vász
nat s dolgozzunk.

Mig Torpenhow Dicket csipdeste éles sza
vaival, ez csak a lábujjait mpzgatta a lágy, puha 
indián czipőben.

— No jó, hát majd csinálok valamit, mondá 
Dick gyorsan fölugorva. Előveszem a Nunga-

10*
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punga-könyvet s egy pár festmény nyel hozzájá
rulunk a »Nilghai-Legendához«.

— Egy kicsit talán nagyon is fölbosszantot
tad, mondá a Nilghai Torpenhowhoz, mikor Dick 
elhagyta a szobát.

— Talán, de én tudom, hogy mire képes, ha 
kedve tartja. Egészen dühös vagyok, ha hallomr 
hogy régi dolgaiért dicsérik, mikor tudom, hogy 
m o s t  mit kellene neki produkálnia. Te meg én 
csak arra valók vagyunk, hogy — — de ismerem 
korlátoltságunkat. Szeretnék szétfakadni, mikor 
eszembe jut, hogy mit tudna az a Dick, ha neki 
feküdnék a dolognak. Azért bánok vele oly kimé- 
letlenül.

— Tehetsz, amit akarsz, beszélhetsz, amit 
akarsz, félre fog lökni — s helyesen teszi — egy 
leány kedvéért.

— Szeretném tudni, . . . .  mit gondolsz, hol 
járt ma ?

— A tenger mellett. Nem láttad azt a tekin
tetet szemében, mikor a tengerről beszólt ? Ez a 
Dick oly nyugtalan, mint a fecske őszszel.

— S egyedül ment oda ?
— Nem tudom s nem is törődöm vele; de 

úgy kezdődik, mint a váltóláz. Nem hiszem, hogy 
tévednék a jelenségeiben.

— Meg kellene menteni, mondá Torpenhow.
— Talán, ha magadra veszed azt a felelőssé-
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get, hogy megváltod, mert én nem szeretek lelke
ket gyógyítani.

Dick egy kapcsos nagy vázlatkönyvvel je
lent meg, melyet a Nilghai nagyon jól ismert s 
nem valami nagyon szeretett. Ebbe Dick minden
féle élményeket rajzolt bele, melyeket részint 
maga élt át, részint pedig melyekhez az anyagot 
mások hordták neki össze a világ mind a négy tá
járól. De leginkább a Nilghai viszontagságai és 
élményei vonzották őt. Ha kifogyott az igaz dol
gokból, akkor a legvadabb fantáziához folyamo
dott s hihetetlen s illetlen eseményeket örökített 
meg a Nilghai életpályájából. Hogy mint tartott 
lakodalmat néhány afrikai herczegnővel, mint 
hagyta gyalázatosán ott a Mahdi ellen küldött 
hadoszlopot az arab asszonyokért, mint tetoviroz- 
tatta meg magát Burmában egy ügyes művész ál
tal, mint intervievolta meg a sárga hóhért Canton 
véráztatta kivégzőhelyén s végre hogy szelleme 
mint vándorolt elefántokba, czethalakba s vízi
lovakba. Torpenhow némely rajzot verses króni
kával látott el. Különös egy gyűjtemény volt, an
nál is inkább, mert Dick meg akarván felelni a 
vázlatkönyv czimének, azt tartotta, hogy a Nil- 
ghait helytelen dolog lenne ruhástól együtt raj
zolni le. A legutolsó rajz, mely a Nilghait úgy 
ábrázolta, hogy a hadügyminisztériumban az 
•egyiptomi érem után jár, különösen kényes do
log volt.
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Dick kényelmesen letelepedett Torpenhow 
asztalához s a lapok fölé hajolt.

— Micsoda élet buzog ezekben a vázlatok
ban ! Némelyike csakugyan több, mint élethür 
mondá. A fürdés alkalmával meglepett Nilghai,, 
ez mégis csak tényen alapul, he?

— Az volt szinte az utolsó fürdésem, te ar- 
czátlan mázoló. Hát Binkie még nincs benne a 
gyűjteményben ?

— Nincs ; a Binkie-dögnek nincs még más 
élménye, mint hogy macskákat evett és fojtoga
tott. Emitt meg olyannak vagy lerajzolva, mint 
az üvegfestésü szentek a templomban. Pokolian 
szép dekorácziókkal tetemed körül. Hálás lehetnél 
érte, hogy i g y  örökítelek meg az utókor szá
mára. Otven esztendő múlva ritka és becses facsi
milékben fogsz közkézen forogni; darabját tiz 
guineával mérik. Hát most mit rajzoljak? A  Nil- 
ghai házi életéből valamit ?

— Nem volt benne részem soha.
— Hát akkor a Nilghai háziasság nélkül 

való életéből. Persze! Lekapom nejeinek a Tra- 
falgar Square-en tartott tömeges meetingjét. Ez 
lesz jó. A föld minden zugából jöttek ide össze a 
Nilghainak egy angol menyasszonynyal tartott 
lakodalmára. Szépiával csinálom. Ezzel a lágy 
anyaggal pompásan lehet dolgozni.

— Botrányos időfecsérlés, mondá Torpenhow.
— Ugyan ne bosszankodjál! Nagyon gyako-
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rolja az ember kezét, kivált ha czeruza nélkül 
kezdi.

S gyorsan kezdett rajzolni.
— Ez itt a Nelson-oszlop. Mellette lesz a 

Nilghai.
— De most adj ám rá valami ruhát.
— H ogyne; egy fátyolt és egy narancsvi- 

rágkoszorut, mert hát éppen most esküdött.
— Teringettét, elég csinos, mondá Torpen- 

how, mikor Dick három-négy ecsetvonással egy 
kövér hátat és vállat varázsolt a papirra.

— Képzeld el, folytatá Dick, ha ezekből a 
drága kis holmikból mindig publikálhatnánk né
hányat, valahányszor a Nilghai egy Írni tudó em
bert arra vesz rá, s arra támogat, hogy a közön
ségnek kellő véleménye legyen a festményeimről.

— Meg kell engedned, hogy mindannyiszor
bejelentettem neked, valahányszor ilyest tettem. 
Mivel tudom, hogy nem bánhatok úgy el veled, 
mint a hogy megérdemelnéd, hogy ledorongolja
nak, hát kiadom albérletbe. Például a fiatal Mac- 
lagan -------

— Ohó... csak egy fél perczig öreg; nyújtsd 
ki kezedet a fal felé, hogy a sötét kárpit legyen a 
háttere . . . csak magad zsörtölődöl velem, s illetsz 
gúnynevekkel . . .  A bal vállat elrajzoltam . . . 
A  szó szoros értelmében fátyolt kell rá boritanom. 
Hol van csak a tollkésem . . . Hát mi is van azzal 
a Maclagannal ?
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— Én csak az általános elvekre nézve adtam 
neki utasítást, hogy menjen neked, miért nem pro
dukálsz maradandó becsű müveket.

— Amire az a fiatal féleszű magára marad
ván egy tintatartóval, előszedte gondolatait s 
mind a kettőt rám öntötte a lapokban. Bizony 
Nilghai, fogadhattál volna legalább valami föl
nőtt emberrel. No Torp, hogyan áll most ez az es
küvői fátyol ?

— Hogy az ördögbe tudod úgy megcsinálni, 
hogy két ecsethuzással s három vakaritással úgy 
elálljon a fejtől ?, kérdő Torpenhow, ki előtt Dick- 
nek akvarelláló modora mindig uj volt.

— Attól függ, hogy kit festek. Ha Macla- 
gan is tudta volna, hogy kiről ir, hát jobban csi
nálta volna a dolgát.

A Nilghait csakugyan bántotta, hogy Dick 
érdekében oly fiatal embernek a tollát bérelte ki, 
akinek szabad idejében nem volt más gondja, 
mint szőrszálhasogató elmélkedésekbe bocsátkozni 
a művészet vógczélja fölött, mely szerinte egy és 
oszthatatlan művészet.

— No most hadd látom, mire megyek az 
asszonyok proczessziójával. Úgy látszik, Nilghai, 
hogy ugyancsak gyakoroltad a házasságot . . . 
bele kell nagyolnom valamit czeruzával is . . . 
ide jönnek a méd, párthus, edomita asszonyok . . . 
És most eltekintve mindentől, meg vagyok elé
gedve azzal a tudattal, hogy eddig mindig meg-
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tettem a magamét, ahogy tőlem telt, s ilyeneket 
nem fogok többé tenni évek múlva sem. Valószi- 
nüleg soha. . . . Most tegyünk ide még pár asszonyt, 
a Square északi részére. Nézd csak, mily erényes 
rémülettel néznek rájuk a Nelson-oszlop crosz- 
lánai.

Dick becsapta a vázlatkönyvet.
— Ez a szoba oly meleg, mint a pokol. Nyis

suk ki valamelyik ablakot.
Kihajolt a sötétbe, maga fölött London el

terülő homályával. Ez a szoba magasabban feküdt 
London többi házainál, amelyekből száz meg száz 
kürtő meredt fölfelé. Észak felé a Piccadilly-czir- 
kusz és a Leicester Square világossága rézsziníi 
fénynyel vonta be a házak tetejét, dél felé pedig 
a Themse-part lámpái ragyogtak. Valamelyik vas
úti hidon vonat robogott keresztül s egy perezre 
elnyelte az utczák zsongó moraját.

A Nilghai órájára tekintett s mondá:
— Ez a Párisból jövő éjszakai vonat. Innen 

Pétervárig mehetsz egyfolytában, ha tetszik.
Dick egészen kihajolt az ablakon s áttekin

tett a folyamon. Torpenhow is odament, mig a 
Nilghai nyugodtan a zongorához ment s fölnyi
totta. Binkie kényelembe helyezvén magát, oly 
látszattal nyúlt véjgig a szófán, mint akit nem 
lehet egykönnyen nyugalmából kizavarni.

— Mintha bizony még sohasem láttátok
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volna ezt a tájat, mondá a Nilghai az ablakon ki
hajoló két vállhoz.

A folyamon egy gőzbárka dohogott, amint 
terhét a kikötőbe vontatta; a sürgés-forgás zaja 
becsapott az ablakon.

Binkie, akinek tarkóját a hűvös éjszakai 
levegő nagyon csiklandozta, fájdalmasan nyö- 
szörgött.

Meghütjük a Binkie-dögöt. Jertek be, mondá 
Torpenhow, fejüknél fogva huzva be őket. Meg- 
hütöd magadat Dick s a napokban el fognak té- 
metni a Kensal Greenbe, ha addigra be nem csuk
ják, mikorra oda kell jutnod.

— Allah őrizzen! Inkább előbb elmegyek, 
mintsem ezt az időt bevárjam. Adj az ember
nek helyet Binkie, hadd nyujtózkodhassék el.

Dick levágta magát a kerevetre s Binkie 
bársonyos füleit simogatta, miközben ez nagyo
kat ásitott.

— Ez az öltözködési ügy már nagyon elcsé
pelt dolog, mondá Torpenhow a Nilghainak. Senki 
sem hozná föl, ha csak te nem.

— Elég furcsa passzió, mondá Dick. Nilghai 
mindig csak akkor jön ide, mikor én távol vagyok.

— Azaz, hogy azért, mert mindig távol 
vagy. Ordits valamit, Nilghai, hadd halljuk.

A Nilghai élete ezer baj, harczolás,
Amit papirra tesz, mind Dickens-majmolás.
De ha hangját hallja a magasba szállni,
A Mahdieh vigan kész halálra válni.
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Dick ezt Torpenhow verseiből vette, a Nun- 
gapunga-könyvből.

— Hogy is hivják a jávorszarvast Canadá- 
ban, Nilghai?

A Nilghai elnevette magát. Az ének volt 
egyike azoknak a dolgoknak, amiben valamire 
vitte.

— Mit énekeljek ? kérdé megfordulva a 
székén.

— »Moll ítoe in the Morning«, mondá Tor- 
penhow találomra.

— Ne ezt! mondá Dick élesen, mikor a Nil
ghai nagyra nyitotta a szemét.

Ez a régi dal, mely egyike volt azoknak a 
keveseknek, melyeknek szövegét egészen birta, 
nem volt valami szép. Dick már hallotta azelőtt is 
néhányszor.

Minden bevezetés nélkül belekezdett abba a 
hatalmas dalba, melyre a tenger czigányainak 
szive egyszerre elszorul s elfogódik.

Az isten véletek Spanyolhon hölgyei.
Spanyolhon hölgyei az isten véletek !

Dick kényelmetlenül feszengett a székén, 
mert azt vélte hallani, hogy mint fúrja be orrát a 
zöld tengerbe a »Barralong«, mely most éppen 
Délnek tart.

Azután jött a kar:
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Harsogjon hát szavunk, mint brit hajósoké,
Harsogja át szavunk a tágas Oczeánt,
Mig horgonyt nem vetünk csatornánk partjain ;
Scillytől negyvenöt derék mérföld Ushant.

— Harminczöt, harminczöt, monda Dick kö
tekedve. Ne avatkozzál bele a szentirásba. No de 
folytasd, Nilghai.

Deadlean az első föld, hol hajónk kikötött.

S végig éneklé elég derekasan.
— No most valami mást, Nilghai. Ma este 

benne vagy a bőgésben, akárcsak a ködkürt.
— Fújd el a »Gangeszi haj ókalauzt«. Ezt 

daloltad az el-maghribi csata előtt való este is a 
négyszögben. Apropos, szeretném tudni, hogy még 
hányán élünk az akkori dalos kompániából, mondá 
Dick.

Torpenhow egyideig gondolkodott.
— Bizony, azt hiszem, csak ti és én. Kaynow 

Yickery és Deenes, mind meghaltak. Vincent him
lőbe esett Kairóban, elhozta magával ide s itt 
belehalt. Bizony, csak te meg én, meg a Nilghai 
vagyunk életben.

— H m ! S még azt mondják azok az emberek, 
akik egész életüket jól fütött dolgozószobában 
töltik, minden sarkon egy-egy rendőrrel, hogy ón 
nagyon sokat kérek a festményeimért.

— Hja, lelkem, azok nem a te életbiztositási 
bárczádat veszik meg, hanem a müveidet, mondá 
a Nilghai.
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— Az egyiket nem szerezhetem meg a másik 
nélkül. S most ne papolj, hanem halljuk a »gan
geszi kalauz«-t. Ugyan hol szerezted ezt a dalt?

— Egy sirkőről Írtam le, monda a Nilghai. 
Egy sirkőről, valami isten háta mögötti országban. 
Elláttam basszus-kísérettel is.

— Micsoda hiúság! No kezdd e l !
S a Nilghai rákezdett:

Fölszedtem horgonyom,
Hord lefelé az ár 
S mig utat keresek,
Hajótok veszteg áll.

Miót» sorsom üz 
A tágas tengeren,
Nem volt nyaratszakán 
Ily bájos reggelem.

Szivem reményre kelt,
A lelkem földerült;
A tiszta öntudat 
Arjába elmerült.

Föl Joe ! Föl gyermekem,
Törjünk előre hát,
Hajónk a kék vizet 
Mint ék hasitsa á t . ..

És Charnock szót emel:
»Brahmin két asszonyán,
Szépséges gyöngyein 
Megosztoznánk talán!



Tiéd a barna lány 
— Ha tetszik — czimborám ;
A halvány özvegyet 
Magamnak tartanám.« . . .

Fiam, Joe, monddsza csak,
Az arczod mért sötét ?
Oly kék a Kate szeme,
S mért éjfél a tiéd ?

De csitt! « . . . .

Mindhárman dalolták; Dick úgy kiereszté 
mély basszus hangját, mint mikor a vihar bömböl 
a sik tengeren az ember füle mellett.

A Gangeszt mérem én,
Hömpölyg az ár velem 
Holwell, vigyétek el 
Katenek üdvözletem!

— Mi van ebben az ostobaságban, ami az 
embert fölizgatja? — kérdezé Dick Binkienek 
torkát és lábait simogatva.

— Az mindig az illető embertől függ — 
mondá Torpenhow.

— Attól, hogy az illető lent járt-e a tenger
nél — mondá a Nilghai.

— Nem tudtam, hogy ennyire kihoz a nyu
galmamból.

— Ezt az olyan emberek szokták mondani, 
kik az imént voltak együtt valami asszonynyal. 
Sokkal könnyebb három asszonytól megszabadulni, 
mint az ember életének egyéb körülményeitől.

158
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— Csakhogy egy asszonynak lehet ám.......—
bökkente ki Dick elég vigyázatlanul.

— Része az ember életében, befolyása körül
ményeire — folytatá Torpenhow. — Nem, nem 
lehet.

S arcza elkomorult egy pillanatra.
— Azt mondja, hogy szüksége van arra, mi

szerint veled rokonszenvezzen, hogy munkádban 
segítségedre legyen, s más minden egyébben, amit 
az embernek magának kell elvégeznie. S azután 
napjában ötször is firtatja, hogy mi a manót nem 
fecsérelted el v e l e  az idődet.

— Ne beszélj általánosságban -  mondá a 
Nilghai. — Ha már ötször kérdez ilyet napjában, 
kell, hogy okot adtál, s úgy viselted magad légyen 
irán}^ában, hogy erre joga legyen. Nem kellene 
ilyesmikkel kezdeni, fiam.

— Nem kellett volna lemennem a tengerhez 
— mondá Dick, egy kissé másfelé igyekezvén te
relni a társalgást. — Neked pedig nem kellett 
volna énekelned.

— A tenger nem kérdezősködik utánad nap
jában ötször — mondá a Nilghai.

— Nem, de már nagyon hozzá vagyok kötve. 
Makacs egy vén boszorkány, bánom, hogy valaha 
is találkoztam vele.

— Hallod, hogy gyalázza az első szerelmét ? 
Ugyan miért nem hallgathatnál rá ? — kérdezé 
Torpenhow.
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Mielőtt Dick felelhetett volna, a Nilghai 
újra kiereszté hangját, oly hatalmasan, hogy meg
rezegtek bele az ablakok. »A tenger fiai«-ra kez
dett rá, mely köztudomás szerintigy kezdődik: »a 
tenger gonosz vén banya,« s melynek nyolcz soros 
versszakai e refrainnel végződnek:

»Ó én szülő anyám,
Hadd térek vissza már ;
Kiért szivem dobog:
A tenger síkja vár.«

A Nilghai ezt a versszakot kétszer is eléne
kelte, hogy Dick meghallgassa, de Dick azt a vers
szakot várta, melyben a tengerészek feleségeiktől 
búcsúznak e l :

»Szerelmed meg se hat,
Drágább szivemnek ő ;
Ott álmánk csendesebb 
S édesb a pihenő.«

A zord szavak úgy csapkodták szivét, mint 
a hullám taraja annak a rozoga hajónak az olda
lát, melyen Limából elindult. S a barangolási láz, 
mely sokkal valódibb a doktorok sok betegségénél, 
föltámadt benne elemi erővel, s őt, aki Maisiet 
mindennél jobban szerette a világon, arra bujto- 
gáttá, hogy menjen ismét világgá, kóstolja meg 
ismét a régi heves, rendetlen életet, verekedjék, 
hazard játékot játszszék, káromkodjék, s ledér 
szerelembe keveredjék czimboráival együtt. Hogy
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hajóra szálljon, még egyszer megismerkedjék a 
tengerrel, mely őt festésre inspirálja; hogy még 
egyszer összekerüljön Binatval, s azalatt a »Sárga 
Tini« italt készítsen elő. Hogy még egyszer hallja 
a puskák ropogását, nézze a fölgomolygó füstöt, 
mely majd elszéled, majd megint összeverődik, 
mig csak föl nem tűnnek a fényes fekete arczok 
— ahol minden ember a maga fejéért, a maga 
életéért felelős, s hol szokatlan, rendetlen fegyve
rekkel, rendszer nélkül küzdenek. De lehetetlen 
volt, infámisul lehetetlen.

— Ugyan mi akadályoz meg benne ? — kér- 
dezé Torpenhow, a dalt követő hosszú csöndet 
megtörve.

— Hiszen még nem régen azelőtt azt mond
tad, Torp, hogy nem jönnél el világkörüli útra.

— Az hónapokkal ezelőtt volt, s akkor csak 
az volt az ellenvetésem, hogy szerezz pénzt az 
utazási költségekre. Eredj, csinálj valamit, nézz 
valami után.

— Utazzál le valamit a kövérségedből; rop
pantul kijöttél a kondiczióból, — mondá a Nilghai, 
megfordulva székén, s jól megmarkolva Dick bor
dáján a húst — Olyan lagymatag, mint a háj 
tiszta faggyú a túlsók evéstől. Trainirozd le.

— Egyforma hustömegek vagyunk Nilghan 
Ha legközelebb táborba szállsz, le fogsz ülni, egy- 
kettőt pislogsz, egyet-kettőt lélekzel, s azután egy 
roham hirtelen csak megöl.

Rudyard: Elborult világ. 11
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— Sohse törődjél vele. Csak hajózzál el Li
mába, vagy Braziliába. Dél-Amerikában mindig 
forrong valami.

— Hát azt hiszed, mástól kell tanácsot kér
nem, hogy hova menjek ? Menybéli hatalmak! 
Hiszen csak az az egyedüli nehézség, hogy nem 
tudom, hol álljak meg. De itt maradok, mint már 
azelőtt is mondtam nektek.

— Akkor oda fogsz jutni a kensal-greeni 
temetőbe, s zsírrá válsz a többiekkel együtt, — 
mondá Torpenhow. S ami a műkereskedők megbí
zásait illeti, fizess büntetéspénzt, s menj. Hiszen 
annyi pénzed van, hogy úgy utazhatol, ha tetszik, 
akár egy király.

— No, ugyan utálatos fogalmaid vannak a 
szórakozásról, Torp. Elképzelem, hogy micsoda 
mulatság az, ha ott ülök egy hatezer tonnás úszó 
hotel első osztályában, s azt kérdezem a harmadik 
hajómérnöktől, hogy miért forog a gép, s hogy 
vájjon nincs-e nagyon meleg lent a kazánnál. 
Hohó! Ha valaha hajóra szállók, hát csak mint 
csavargó teszem; de nem szállók hajóra. Valamit 
engedek ebből a nagy utazásból, s kisebbel kezdem.

— Mindenesetre ez is valami. Hova szándé
kozol ? — kérdé Torpenhow. — Nagyon jót fog 
tenni neked, öreg.

A Nilghai észrevevén, hogy Dick hunyorított, 
magába folytóttá mondanivalóját.

— Először is elmegyek a Rathray-istállóba,
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ott egy lovat bériek, s szép óvatosan kilovagolok 
Richmond Hill-ig. Ha pedig esetleg már tajtékot 
kezd hányni, akkor visszaviszem, nehogy fölbosz- 
,szántsam Rathrayt. Mindjárt holnap megteszem, 
egészségügyi szempontból s levegőt szivni.

— Ugyan ne izélj !
Dicknek alig volt annyi ideje, hogy karját 

fölemelje, s elháritsa magától a kerevetvánkost, 
melyet a dühbe jött Torpenhow vágott a fejéhez.

— Egészségügyi szempont és levegő! No 
persze! — móndá a Nilghai, Dickre támadva.

— Rakjuk meg, Torp. Add csak ide a fuj-
tatót.

S itt a társalgás némileg megakadt, mert 
Dick, kinek az orrát a Nilghai szorongatta, nem 
akarta kinyitni a száját, úgy, hogy az nem tudta 
fogai közé tenni a fújtató csövét. S mikor végre 
beleerőszakolta is, Dick hatalmas fuvássál dolgo
zott ellene a fújtató erejének, fakadásig telesziván 
a két arczát. Mikor ellenfelét a nagy kaczagás 
gyámoltalanná tette, fölkapta a szófa-vánkost, s 
úgy a fejéhez vágta, hogy menten kirepedt, s a toll 
szétszóródott belőle. Binkiet, aki Torpenhownak 
segítségére sietett, belenyomta a meglappadt ván
koshéjba, hadd jöjjön ki, ha tud.

Mikor Binkie kikászolódott a vánkos szaka- 
dékán, az ő világának három oszlopa a tollat sze
degette egymás hajából.

— Egy prófétának sincs becsülete a maga
11*
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hazájában, — mondá Diek siralmasan, térdeit 
leporolva.

— Nagyon jót tett ez neked, — mondá a 
Nilghai. — Hiszen nem volt egyéb, mint egy kis 
levegöszivás és testgyakorlat.

— Nagyon jó ez neked, mondá Torpenhow, 
minden vonatkozás nélkül az iménti clown- 
kodasra. Legalább nem mállasz el ebben a me
legházban, mint aminő ez a város. Nem mállasz 
el öreg. Nem beszéltem volna igy hozzád, ha 
nem gondolkoztam volna igy. Csakhogy te min
den dologból tréfát üzesz.

— Isten a tanúm, hogy nem, mondá Diek 
hirtelen és komolyan. Nem ismersz, hogy ilyet 
tételezesz föl rólam.

— Nem tételezek, mondá a Nilghai.
— Olyan emberek, mint te, akik mégis 

csak tisztában vagytok azzal, hogy mi az élet, 
hogy mertek tréfát űzni valamiből ? Tudom, 
hogy attól akarunk megmenekedni, hogy le ne 
törjünk, vagy hogy a másik végletbe ne essünk. 
Tán nem látom, öreg, hogy mindig aggodalmas 
figyelemmel vagy irántam s arra akarsz rábirni, 
hogy csináljam jobban a dolgomat? Hát azt hi
szed, hogy magamnak nincs erre eszem? De- 
hát te ebben nem lehetsz segítségemre, — de 
még te sem. Egyedül kell megjárnom a saját 
magam útját.

— Halljuk, halljuk! mondá a Nilghai.
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— Mi az az egyetlen esemény a Nilghai- 
mondakörben, amit nem rajzoltam le a Nunga- 
punga-könyvbe ? kórdezé Dick Torpenhowtól, a 
kit kissé meglepett ez a kifakadás.

Volt egy fehér lap az említett vázlatkönyv
ben, amit Dick nem rajzolt tele semmivel a 
Nilghai élményeiből. Az az élmény volt az, mi
kor a Nilghai még fiatal korában, megfeledkez
vén arról, hogy teste-lelke le van kötve an
nak a lapnak, mely haditudósítóul alkalmazta, 
nap-perzselte síkos mezőn vágtatott végig Bredow 
dandárénak utóhadában, azon a napon, mikor a 
lovasság Ganrobert tüzérségére vetette magát, hogy 
az ott levő húsz zászlóalj daczára megmentse az 
•összetört 24. német gyalogezredet, hogy időt adjon 
Vionville sorsának eldőlésére, s hogy igy az utó- 
liadnak Flavignyba visszaérkezése előtt bebizo-:; 
nyitsák, hogy a lovasság képes megtámadni, s 
-összetörni a még rendületlen gyalogságot. Bár
mennyiszer gondolt is a Nilghai pályájára, hogy 
jobb is lehetett volna, jövedelmére, hogy ez bőveb
ben is csuroghatott volna, mindig azzal a tudat
tal vigasztalta magát, hogy hiszen ő Bredow dan
dárjában lovagolt Vionvillenél.

— Tudom, mondá komolyan. S mindig örül
tem, hogy ezt az eseményt kihagytad.

— Azért hagytam ki, mert a Nilghai megta
nított rá, hogy mit tanult akkor a német hadsereg. 
Nem tudok németül. Mi az : »Vigyázz az időre* a
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többi magától jön.« A magam során kell haladnom 
a magam czéljához, öreg.

— Tempó ist Richtung. Jól megtanultad lecz- 
kédet, rnondá a Nilghai. Egyedül kell járnia a 
maga útját. Igazat beszél, Torp.

— Lehet, hogy tévedek, hogy borzasztóan 
tévedek. Sokkal jobban bánt, mintsem gondoljá
tok, hogy nem mehetek, de nem tehetem. Egysze
rűen nem tehetem. Nekem kell végeznem a magam 
dolgát, s leélnem életemet a magam útján, mert én 
vagyok felelős mind a kettőért. Azt ne gondold va
lahogy, Torp, hogy frivolul veszem a dolgot. Meg
van a magam kanócza s a magam kénköve, majd 
megrakom én magam is a magam poklát. . . .

Kellemetlen szünet állt be.
Dick fölkapta a még duzzogó Binkiet s> 

gyengéden megrázta.
— A vánkosba dugtak ugy-e, kis dögöm,, 

hogy vaktában forgolódj ide-oda, minden ok 
nélkül, ami bizonyára bántotta a te kis szive
det. Föl se vedd. Sic volo, sic jubeo, stat pro ra
tione voluntas De ne tüsszögj azért a szemembe,, 
mert latinul beszélek. Jó éjt.

S eltávozott.
— Kellett ez neked ? rnondá a Nilghah 

Mondtam, hogy hiába is avatkozol a dolgába. 
Nincs jól hangolva.

— Czudarul összeszidott volna, ha nem 
lenne jól hangolva. Nem tudom ezt az embert.
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megérteni. Elfogta a csavargás láza s még sem 
akar elutazni. Csak az a reményem, hogy ha 
nincs szüksége a bolyongásra, akkor nem is fog 
elmenni, mondá Torpenhow.

•5f

Mikor Dick visszatért a szobájába, azzal a 
kérdéssel tépelődött , hogy a világ, mindennel 
együtt, ami benne él és történik s az a vágy, 
mely az embert a világ megismerésére sarkalja, 
megéri-e összevéve azt a három pennys pénz
darabot, amit ö a Themzébe dobott.

— Attól van, hogy a tengert láttam. Hun- 
czut legyek, ha rágondolok, határozá el végre 
magát. — Ez az utazás majd nászutazásunk lesz, 
— föltéve persze; de . . .  de nem képzeltem volna, 
hogy a tengernek oly erős a vonzóereje. Nem 
éreztem annyira, mikor Maisievel voltam. Az az 
átkozott dal okozta. Es már megint kezdik.

A Nilghai Herricknek »Eji dal Juliához« 
dalát énekelte s mielőtt bevégezte volna, Dick is
mét megjelent a küszöbön, nem ugyan felöltözve, 
de rendes kedély állapotában, szomjasan, békés 
hangulatban.

Kedélyállapota úgy hullámzott, mint a ten
ger apálya és dagálya Fort-Keeling mellett.



IX . FEJEZET.

A hót folyamán egyátalában nem dolgozott 
semmit. Azután jött a másik vasárnap. Mindig 
félt ettől a naptól s várva várta, de mióta a vörös- 
hajú leány vázlatot vett a fejéről, inkább félt a 
vasárnaptól, mintsem vágyott utána.

Úgy találta, hogy ugyan hiába akarta rábirni 
Maisiet arra, hogy inkább rajzoljon. A leány kép
telen képzelődéssel volt eltelve egy tanulmány
feje után. Dicknek nem kis erejébe került ural
kodni magán.

— Mi haszna, ha az ember valakinek taná
csot ad? kórdezé élesen.

— Jaj ! de ez festmény lesz, igazi festmény. 
Tudom, hogy Kami a Szalonba küldeti velem. 
Mit gondolsz?

— Nem hiszem. De nincs is időd a Szalonra.
Maisie habozott. Ez a megjegyzés kissé kel

lemetlenül érintette.
— A kép miatt egy hónappal korábban fo

gunk Francziaországba menni. Itt fogok róla váz
latokat venni, s Kaminál fogom kidolgozni.
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Dick szive elszorult s Maisie, kiről nem tette 
volna föl ezt, lehangolta.

— Mikor már azt gondolom, hogy némileg 
őzéit érek, akkor ő lepkékre megy vadászni. Meg
bolondul az ember.

Nem mondhatta végig, mert a vöröshaju 
leány lépett a szobába s csak néma feleletet vár
hatott MaisietŐl.

— Bánt, mondá Dick, s azt hiszem, hogy 
helytelenül cselekszel. S mi a tárgya uj festmé
nyednek ?

— Egy könyvből merítettem.
— No ugyan rosszul kezded. Könyvekből nem 

szokás képtárgyakat meríteni. S azután . .
— Itt van, mondá mögötte a vöröshaju leány. 

A  minap olvastam föl valamit Maisienek »A bor
zasztó éj várossá«-ból. Ismeri ezt a könyvet ?

— Egy kicsit. Leirások vannak benne. S 
melyik ragadta meg Maisie képzeletét ?

— A Melancholia leirása :
»Szárnyai mint a hatalmas sasé, de mégsem 

elég hatalmas, hogy elbirják föld szülte erélyének és 
büszkeségének királyi terhét.«

S azután tovább. (Maisie lelkem, add föl 
a teát.)

»A borongó gondolatokkal és álmodozással ter
hes homlok : a háztartás kulcsai: a házi zubbony, s a 
durva czipőii lábak, melyek mintha minden gyöngesé- 
get maguk alá tipornának. . . .«

De hisz ezt már megfestette valamikor egy
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Dürer nevű obskúrus festő. Hogy is végződik ez 
a költemény ?

»Ezelőtt háromszázhatvan évvel alkotta ezt meg 
sajátságos szellemének fantáziájával.«

— Hiszen ez annyi lenne, mint H a m 1 e t-et 
átirni. Tiszta időfecsérlés.

— Nem az, mondá Maisie, zajosan tévén le a 
teáscsészéket. S meg is fogom csinálni. Nem látod 
be, bogy milyen pompás dolgot lehet ebből 
festeni ?

— Hogy fecsérelheti el az idejét oly valaki,, 
kinek nincs meg a hozzávaló előgyakorlata és 
készültsége? Gyakorlat kell ahhoz, ha az ember 
ilyet keresztül akar erőszakolni, — gyakorlat és 
meggyőződés, s nem kell mindjárt a legelső fan
tazmagórián kapni, — mondá Dick, alig fojthat
ván vissza izgatottságát.

— Mit tudod te azt, mondá Maisie. Azt 
hiszem, meg tudom festeni.

A vöröshaju leány ismét olvasni kezdé: 
»Kedvét vesztve, elnyomva csendesen dolgozik 

s annál többet, mennél betegebb a lelke, mert hajtha
tatlan akarata föntartja. Minden szomorúságát a do
logba öli.«

— Te persze nem sokat adsz a tanulmány- 
fejekre, mondá Maisie Dicknek. Nem is hiszemr 
hogy képes lennél ilyeneket festeni, mert csak 
véres jelenetekben leled kedvedet.

— Ez már egyenes kihivás. Ha oly me- 
lancholiát tudsz festeni, ami nem egyéb, mint
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egy gondte-rhes női fej, akkor jobban megfestem 
én ezt. S meg is fogom festeni. Mit tudod te, hogy 
mi az a Melancholia ?

Dick szentül meg volt arról győződve, hogy 
a világ összes szomorúságának a háromnegyed ré
sze az ő szivében lakozik.

— Asszony volt, mondá Maisie, és sokat 
szenvedett, mindaddig, mig végre már nem birta. 
Akkor aztán nevetni kezdett mindenen. Ekkor 
lefestettem s elküldtem a Szalonba.

A  vöröshaju leány fölkelt s nevetve ment ki 
a szobából.

Dick alázatosan s vesztett reménynyel né
zett Maisiere.

— Hagyjuk már abba a festészetet. Hátiga
zán egy hónappal előbb fogsz Kamihoz menni ?

— El kell mennem, el kell a képet készí
tenem.

— S csakis erre van szükséged ?
— Persze, hogy erre. Ne légy ostoba.
— De nincs hozzá tehetséged. Csak eszméid 

vannak, meg egy kis ösztönöd. Hát igazán egy hó
nappal előbb elmégysz, mint szükséges ?

— El kell végeznem a magam dolgát.
— A magad dolgát . . . hm ! . . . Nem igy 

gondoltam. Nagyon helyesen teszed, kedves Maisie.. 
Persze, hogy el kell végezned a magad dolgát,, 
s — — azt hiszem, hogy erre a hétre elbúcsú
zom tőled.
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-— Nem akarsz teára maradni ?
— Köszönöm, nem. Ugy-e hagytam, hadd 

távozzál. No hát ennyit én is megkövetelek a ma
gam számára.

— Szeretném, ha maradnál: majd később 
beszélünk a képről. Ha csak egyetlen egy kép arat 
is sikert, ez fölkelti a figyelmet a többi iránt is. 
Tudom, hogy képes vagyok jót is alkotni ; szeret
ném, ha a közönség is látná. Nem kellene oly ri
deg fölfogással lenned felőlem.

— Sajnálom. Egyik-másik vasárnap még fo
gunk a Melancholiáról beszélni. Még négy vasár
nap van hátra, — igen, egy, kettő, három, négy — 
elutazásodig. Isten veled, Maisie.

Maisie gondolkozva állt az ablaknál, mikor 
a vöröshaju leány belépett. Szájszögletei valami
vel halványabbak voltak.

— Dick elment, mondá Maisie. Épen akkor, 
mikor a festményről akartam volna vele beszélni. 
Nem önzés ez tőle?

A vöröshaju leány ajkai megnyíltak, mintha 
szólani akart volna valamit, de azután ismét 
összeszoritotta s a ^Rettenetes éj városa« olvasá
sába merült.

Dick a parkban volt s körül-körülj árt a azt 
a fát, melyet bizalmasává avatott, néhány va
sárnap ott tűnődvén el élményein, Maisie tői jö 
vet. Hangosan káromkodott s ha az angol nyelv
ben nem talált erre megfelelő szavakat, akkor
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az arabhoz fordult vigasztalásért, mely az elke
seredett ember használatára különösen alkalmas 
ily esetekben.

Nem volt sehogysem megelégedve türelmes 
szolgálatainak ilyetén való viszonzásával, de nem 
volt megelégedve saját magával sem.

— Hazárdjáték! mondá magában. Nem tu
dok semmitsem kivinni, ha az ő szeszélyének 
teljesülése forog szóban. Ha az ember Port-Szaid- 
ban játszik hazáidul, legalább megkettőztetheti 
a tétet, s a játékot folytathatja. Melancholiát 
festi! Sem tehetsége nincs hozzá, se nem érti, 
sem elökészültsége nincs. Csak az a vágya van 
meg, hogy megfesse. Nem akar rajzolni, mert 
hát ez már valami pozitiv dolog. S mégis erő
sebb nálam. Meg fogom neki mutatni, hogy meg- 
szégyenitem a saját Melancholiájával, megmuta
tom, hogy mint kell megfesteni. Azt mondja,, 
hogy csak vért s csontokat tudok festeni. Nem 
hiszem, hogy az ő ereiben vér csörgedezne. S 
mind ennek daczára szeretem; ezután fogom sze
retni s ha megalázhatom üres hiúságát, hát meg 
fogom alázni. Olyan Melancholiát fogok festeni, 
ami azután igazán Melancholia lesz, olyan Me
lancholia, »ami tnlhalad minden értelmet.« Rög
tön hozzá fogok kezdeni, hogy az ördög . . . .  ó 
áldott, drága Maisie.

Képzelősereje azonban nem akart a rendes 
kerékvágásban működni s azt vette észre, hogy'
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elméje rövid fél órára sem bir megszabadulni 
Maisie elutazásának gondolatától. Mikor Maisie 
a következő héten megmutatta neki a Melancho- 
liához tett vázlattanulmányokat, nagyon csekély 
érdeklődést tanúsított iránta.

A vasárnapok gyorsan teltek, s már szinte 
maga előtt látta azt az időt, mikor London va
lamennyi harangjának a szava sem tarthatta 
vissza Maisiet az elutazástól. Egyszer-kótszer 
elővette a Binkie-kutyát, s a hermafroditaság- 
ról beszélt neki, de a kis dög már annyira hozzá 
volt szokva úgy Torpenhow, mint Dick bizal
maskodásaihoz, hogy nem igen zavartatta meg 
magát s oda sem hallgatott tulipán-füleivel.

Dick abban az engedélyben részesült, hogy 
jelen lehessen a leányok bucsuzásánál. A doveri 
éjszakai hajóval voltak menendők, s azt remél
ték, hogy augusztusban visszatérnek.

Akkor február volt. Maisie annyira el volt 
foglalva holmijai összeszedésével, vásznai össze
csomagolásával, hogy ideje sem volt egyébről gon
dolkodni. Dick lement Doverbe, ott várta be a bu- 
csunapot, azon töprengve, hogy ugyan beáll-e az 
a csodálatos lehetőség, hogy Maisie megengedje 
magát búcsúképpen csókolni. Elgondolta, hogy 
mint tudná erős karjaiba szorítani, mint tudná 
elrabolni, mint ahogy a Szudánban szokás az asz- 
szonyokat rabolni, s mint tudná elhurczolni ma
gával. Elgondolta képzeletében, hogy mint fogna
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Maisie ellenkezni, mint függesztené rá szürke 
szemeit, s mondaná: »Mily önző vagy Dick!« 
Amire azután elhagyná a bátorsága. Minden
esetre jobb lesz, ha szépen fogja ezt a csókot kérni.

Mikor Maisie az éjsza kai vonatból a szele- 
doveri kikötőbe lépett szürke waterproofjában s 
szürke úti sipkájában, sokkal enni valóbbnak, sok
kal csókolnivalóbbnak látszott, mint egyébko.r. 
A  vöröshaju leány már nem volt oly kedves. 
Zöld szemei be voltak esve, ajkai ki voltak szá
radva.

Dick a málhákat föladta a hajóra, s azután 
a sötétben visszament Maisiehez. A vöröshaju 
leány azt nézte, hogy mind dobálják le a posta
csomagokat a hajó üregébe.

— Nagyon zivataros időtök lesz az éjjel, 
mondá Dick. Kíint nagy szél fu. Ugy-e majd át
mehetek hozzád meglátogatni.

— Nem szükséges, el leszek foglalva. S lia 
netalán szükségem lesz rád, majd hivlak. De fo
gok Írni Vitry-sur-Marneból. Egész sereg dolog
ban kell kikérnem véleményedet és tanácsodat. 
0  Dick, mily jó voltál mindig hozzám, mily jó  
voltál!

— Köszönöm, édes Maisie. Még mindig semmi 
változás a szivedben ?

— Minek áltassalak ? Még mindig semmi, 
— legalább a r r a  a dologra vonatkozólag. Ne 
gondold, hogy nem érzek hálát irántad.
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— Ördög vigyen el minden háladatosságot, 
monda Dick.

— Mirevaló ez az ingerültség? Tudod jól, 
hogy a dolog jelen állásában, s ily körülmények 
közt csak megrontanám az életedet, te meg az 
enyimet. Emlékszel-e, hogy mit mondtál egyszer 
a Hyde-Parkban, mikor oly ingerült voltál ? Azt, 
hogy egyikünknek meg kell törni. Miért nem 
várod be ennek a napnak bekövetkeztét ?

-— Nem várom be édes Maisie. Egészben 
akarlak a magam számára.

Maisie a fejét rázta.
— Szegény Dickem! Mit feleljek erre ?
— Ne feielj semmit. Nem adnál egy csókot? 

Csak egyetlen egy csókot, Maisie. Esküszöm, hogy 
nem fogok venni többet egynél. Megtelhetnéd, 
hogy igy bizonyos legyek arról, hogy hálás vagy.

Maisie odanyujtotta az arczát, s Dick a sö
tétben átvette a hála bizonyítékát. Csak e g y  
csók ugyan, de mivel nem volt megszabva, hogy 
meddig tartson, hát meglehetős hosszú volt. Mai
sie boszusan fejtődzött ki karjai közül. Dick szé- 
gyelte magát s egész testében remegett.

— Isten veled, drága. Nem akartalak meg
ijeszteni. Nagyon sajnálom. Vigyázz jól magadra, 
s dolgozzál derekasan — különösen a Melancho- 
lián. Magam is festek egyet. Említsd föl neve
met Kami előtt, s nagyon vigyázz, hogy mily 
vizet iszol. Az ivóvíz mindenütt rósz a vidéki
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városokban, de seholsem rosszabb, mint Fran- 
cziaországban. írj, ha valamire szükséged lesz. 
Isten veled, isten veled, és — — nem adhatnál 
még egy csókot ? Nem. Igazad van. Isten áldjon 
m eg-----

Mikor a hajó elindult, Dick a kikötőben 
állt s lelkét a távozó hajó vitte magával.

— Pedig nincs semmi, de semmi e széles 
világon, ami egymástól távol tartana bennünket, 
egyedül csakis az ő makacssága. Ezek a calaisi 
éjjeli hajók nagyon kicsinyek. Meg fogom mon
dani Torpnak, hogy Írjon róluk a lapokban.

Maisie a hajón még mindig azon a helyen 
állt, hol Dick elbúcsúzott tőle, mikor mögötte el
fojtott köhögést hallott. A vöröshaju leány sze
mében hideg fény lobogott.

— Megcsókolt! mondá. Hogy engedhetted 
meg neki, mikor még senkid se ? Hogy fogadhat
tál el tőle csókot ? Jeríink le Maisie a női kabin
ba. Beteg vagyok, — nagyon beteg.

— Még nem vagyunk kint a nyilt tengeren. 
Menj le lelkem, én még itt maradok. Nem szere
tem a forró gépolaj szagát . . . Szegény D ick ! 
Csak egy csókot kapott, — egyetlen egyet. De 
nem gondoltam volna, hogy úgy megijeszt.

Dick másnap Londonba éppen a villásreg
gelire érkezett vissza, melyet táviratilag rendelt 
meg. Csakhogy nagy bosszúságára már üres tá
lakhoz érkezett meg műtermébe. Akkorát ordi-

Rudyard : Elborult világ. 12
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tott, mint a tündérmesék medvéje, mire Torpen- 
how bűnös arczczal lépett a szobába.

— Jaj ne csinálj ekkora lármát! Én vittem 
el. Gyere a szobámba, majd megmutatom, hogy 
miért.

Dick zavarodottan állt meg a küszöbön, 
mert Torpenhow szofáján egy leány aludt, s mé
lyen lélekzett. Olcsó kis matrózkalapja, kék-fehér 
csikós ruhája, mely inkább júniusra, mint feb
ruárra volt alkalmas, sárral befecskendezett szok
nyája, hamis asztrakánnal szegélyzett kabátkája, 
mely a vállon fölfeslett, tizenkét pennys eser
nyője s mindenekfölött zergebőr czipőjének siral
mas állapota mindent megmagyarázott.

— Ohó öreg, ez mégsem járja. Kern szabad 
ilyenféléket fölhoznod, mert mindent ellopnak, 
amihez csak hozzáférhetnek.

— Megengedem, hogy gyanús, de mikor 
villásreggeli után hazajöttem, betántorgott a kapu 
alá. Kezdetben azt hittem, hogy ittas, pedig egé
szen el volt csigázva. Csak nem hagyhattam úgy 
o t t ; fölhoztam ide, s odaadtam neki a villásreg
gelidet. Csakúgy szédelgett az éhségtől. Alig hogy 
elköltötte, szinte nyomban elaludt.

- Némileg ismerem ezt az állapotot. Való
színűleg fölvágottal tengette az életét. Inkább 
egy rendőrnek kellett volna átadnod, semhogy 
egy tisztességes házba hozd. Szegény elzüllőt-t 
leány! Nézd csak ezt az arczot! Egy szemernyi
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erkölcstelenség sincs benne. Hanem csak meg
gondolatlan, szeles könnyelműség. Valóságos ti
pikus fej.

— Egészen el volt gémberedve az éhség
től. Szinte a karjaim közé rogyott s mikor hozzá
ült az ételhez, oly mohón evett, mint a farkas. 
Borzasztó volt.

— Adhatok neki pénzt, amit valószínűleg 
beinna. Meddig fog még aludni?

A leány fölnyitotta szemeit s szégyennel 
vegyes rémülettel bámult a két emberre.

— Jobban érzi magát? kérdé Torpenhow.
— Igen. Köszönöm. Nem sok gentleman oly 

szives hozzám, mint ön. Köszönöm.
— Mikor hagyta oda szolgálatát? kérdé 

Dick, a leány repedezett és forradásos kezeire 
tekintve.

— Honnan tudja, hogy szolgálatban vol
tam ? Igen, szolgálatban voltam. Mindenes. De 
nem tetszett a hely.

— Hát az hogy tetszik, hogy most a maga 
asszonya ?

— Talán azt látja rajtam, hogy tetszik ?
— Nem. Legyen oly szives, forduljon kissé 

az ablak felé.
A leány engedelmeskedett. Dick élesen vizs

gálta az arczát, oly élesen, hogy a leány már 
Torpenhow mögé kezdett húzódni.

— A szemei megvannak hozzá, mondá Dick
12*
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föl-alá járva. Pompás szemek; egészen alkalma
sak a festményemhez. Az ég küldte kárpótlásul 
azért, amit — — amit elvett tőlem. No most 
már nem kell magamat sokáig törnöm, komolyan 
munkához láthatok. Minden bizonynyal az ég 
küldte. Igen. Kérem, emelje csak föl kissé az 
arczát.

— Csak gyöngéden, öreg, csak g3̂ öngéden, 
hiszen egészen kihozod a sodrából, mondá Tor- 
penhow, mikor látta a leány remegését.

— Ne engedje, hogy bántson! Oh ne en
gedjen bántani. Úgyis kegyetlenül megvertek 
ma csak azért, mert egy férfival beszéltem. Ké
rem ne engedje, hogy úgy nézzen rám. Kérem 
ne engedje!

A gyönge testben a túlfeszített idegek meg- 
ernyedvén, a leány sírni s jajgatni kezdett, mint 
egy gyerek. Dick kinyitotta az ablakot, Torpen- 
how pedig kitárta az ajtót.

— Tessék! mondá Dick megnyugtatóig. 
Ez a barátom rendőrt hiv, s ha tetszik, kimehet 
ezen az ajtón. Senkisem akarja önt bántani

A leány pár perczig görcsösen zokogott, 
azután pedig nevetni igyekezett.

— Senkisem akarja önt bántani. De hall
gasson rám egy pillanatig. Én amolyan festő 
vagyok. Tudja mi az a festő ?

— Piros és fekete tintával szép hirdetése 
két rajzolnak a boltok számára.
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— Körülbelül. Csakhogy még nem vittem 
annyira. Ezt az akadémisták szokták tenni. Az 
ön fejét szeretném lerajzolni.

— Miért?
— Mert csinos fej. Ezért el fog jönni he

tenként háromszor, délelőtt tizenegykor. Egy 
hétre három sovereignt kap, csak azért, hogy csen
desen üljön, hogy lerajzolhassam. Előlegül itt van 
egy sovereign.

— Semmiért! O istenem!
A leány megforgatta a souvereignt s nevető 

könnyes szemekkel mondá:
— Nem fél az egyik, vagy másik gentle

man, hogy meg fogom csalni ?
— Nem. Csak rossz lányok tesznek ilyet. 

Gondolja meg s jegyezze meg ezt a helyet. De 
hogy is hivják ?

— Becsiének, — Bessienek. A többit nem 
szükség tudni. Broke Bessie vagyok, vagy ha job
ban tetszik: Stone-Broke Bessie. Hát önöket 
hogy hivják? De ugy-e, úgy sem mondják meg 
igazán ?

Dick Torpenhowra nézett, mintha tőle akart 
volna'tanácsot kérni.

— Az én nevem Heldar, barátomat pedig 
Torpenhownak hivják. De bizonyosan eljöjjön ám. 
Hol lakik ?

— A külvárosban . . . egy szobában__  me
lyért öt shillinget és hat pennyt fizetek naponként.
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Igazán nem tréfál ? Komolyan gondolta a három 
souvereignt.

— Majd meg fogja látni. De ha legközelebb 
eljön, Bessie, ne fesse ki magát. Nagyon ártalmas 
az arczbörre. Nálam minden szint megtalál, amire 
az arczának csak szüksége lesz.

Bessie eltávozott s egy rongyos zsebkendő
vel ledörzsölte az arczát.

A  két férfi egymásra nézett.
— Férfi vagy, mondá Torpenhow.
— Félek, hogy bolondot cselekedtem. Nem 

a mi dolgunk, hogy bejárjuk a földet s a Broke 
Bessi eket megjavítsuk.

— Talán vissza se jön.
— Dehogy nem, ha eszébe jut, hogy itt ételt 

s jó meleg szobát kap. Hanem azt gondold meg, 
öreg, hogy Bessie nem asszony, hanem az én mo- 
delem, azért hát vigyázz magadra.

— Micsoda gondolat! Bessie nem egyéb, 
mint feslett madárijesztő, semmi több.

— Azt hiszed? Várj csak, mig a táplálék 
lábra állítja s leküzdi a félelmet. Az ilyen fajta 
nagyon hamar magához jön. Egy-két hét múlva, 
majd ha ez a feslett szorongás eltűnik a szeméből, 
rá sem fogsz ismerni.

— Persze, csak humanitásból fogadtad föl, 
hogy — a kedvemre tégy.

— Nem szoktam parázszsal játszani, csak 
azért, hogy valakinek kedvére tegyek. Valóság-
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gal az ég küldötte, mint már az előbb is megje
gyeztem, hogy segitségemre legyen Melancholiám 
megfestésében.

— Sohasem hallottam azelőtt, hogy erről az 
asszonyról beszéltél volna.

— Miért van az embernek barátja ? Tudnod 
kellett volna, hogy mit gondolok alatta. Hallottad, 
hogy ordítottam az előbb ?

— Hallottam; de ez okvetlen jelent valamit 
a te nyelveden, a rossz dohánytól kezdve a komisz 
műkereskedőig. S nem hinném, hogy eddig va
lami nagyon bizalmas lettél volna hozzám.

— Tudnod kellett volna, hogy a Melancho- 
liának szólt.

Dick szótlanul járkált föl-alá a szobában 
Torpenhow-val. Azután oldalba bökte.

— Még most sem jöttél rá ? Bessie egész lé
nye s a szemeiben tükröződő rémület, mely itt-ott 
a szomorúsággal volt határos. Némi cadmium és 
fekete, — mindegyikből két csővel. Deháteztnem 
tudom ám kifejteni üres gyomorral.

— Elég bolondul hangzik. Jobb lett volna 
visszatérni katonáidhoz, semhogy most szemekkel, 
tanulmányfejekkel s egyéb kísérletezésekkel törd 
magad.

— Azt hiszed ?
Sarkain kezdett forogni, dalolt hozzá, azután 

pedig leült, hogy Maisie előtt négy oldalas levél
ben öntse ki a szivét, hogy tanácsokkal lássa el,
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hogy bátorítsa s esküvel fogadta, hogy mihelyest 
Bessie visszajön, lankadatlan buzgalommal fog a 
munkához.

A leány megjelent a kitűzött időben, minden 
disz nélkül, kifestetlen arczczal, félénken. Mikor 
látta, hogy nem kell egyebet tennie, mint csende
sen ülni, nyugodtabb lett s a műterem berendezé
sét bátran, s néha találóan birálgatta. Jól esett 
neki a szoba melege, a kényelem, s az, hogy min
den fizikai fáradtságtól meg volt szabadítva. Dick 
két-három tanulmányt festett arczárói monochrom- 
ban, de a Melancholia igazi kifejezése csak nem 
akart sikerülni.

— Mily rendetlenségben tartja a holmijait, 
mondá pár nap múlva, mikor már egészen ottho
ni asan érezte magát a műteremben a leány. Kép
zelem, hogy mily állapotban vannak a ruhái. A 
gentlemanek sohasem gondolnak arra, hogy mire 
szolgál a gomb és a czérna.

— Azért veszek valamit, hogy hordjam, s 
addig hordom, mig le nem rongyollik. Hogy Tor- 
penhow mit csinál, azt nem tudom.

Bessie átkutatta Torpenhow szobáját, s egy 
csomó hibás harisnyával tért vissza.

— Nehányat ezekből ki fogok javítani; el
viszem magammal haza. Mert — tudja — egész 
nap otthon ülök,'-nem csinálok semmit, akár csak 
egy nagyságos asszony, s annyit sem törődöm az 
ott lakó többi lányokkal, mint a kis ujjammal
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Soha nem ejtek ki egy szükségtelen szót sem, 
ele annyit mondhatok, hogy hamar letorkolom 
őket, ha hozzám szólnak. Pompásan telnek a nap
jaim. Becsukom az ajtót, úgy, hogy ők csak a 
kulcslyukon keresztül csufolódhatnak velem. Én 
meg bent ülök, akárcsak egy lady s harisnyákat 
foltozok. Mr. Torpenhow egyszerre kikoptatja 
mind a két végét a harisnyáinak.

— Tőlem egy hétre három souvereignt kap, 
azon fölül társaságomban is gyönyörködhetik, s 
nem foltozza a harisnyáimat. Torpenhow csak 
néha-napján köszön neki, ha találkozik vele a fo
lyosón, s minden harisnyáját kijavitja. Nagyon is 
asszony ez a Bessie, gondolá magában Dick, s 
alattomban szemügyre vette. A táplálás és a nyu
galom annyira átalakította a leányt, mint ahogy 
ezt Dick előre látta.

— Miért néz igy rám? kérdé a leány gyor
san. Kérem, ne tegye. Ugy-e nem sok jót tételez 
fel rólam.

— Ez attól függ, hogyan viseli magát.
Pompásan viselte magát. Az volt az egyedüli

nehézség, hogy a model-ülés után alig lehetett ki
hajtani a szürke utczákra. Inkább ott maradt 
volna a műteremben, egy kényelmes kis székben 
a kályha mellett, ölében egy harisnyával, hogy ké
nyelmét leplezze. Néha bejött Torpenhow, a leány 
mindenféle különös és csodálatos történeteket be
szélt el a múltjából, s azután teát akart főzni

12aRudyard: Elborult világ. II. köt.
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mintha ehhez joga lett volna. Ily alkalmakkor 
Dick rajtakapta Torpenhow ot, hogy szeme a leány 
filigrán kis arczára volt függesztve, s mivel lát
ván Bessie sürgölődésót a műteremben, égő vágy 
fogta el Maisie után, elképzelte, hogy Torpenhow 
gondolatai mily irányban csaponganak. S Bessie 
rendkívüli gondot viselt Torpenhow fehérneműire. 
A műteremben nagyon keveset beszélt hozzá, de a 
folyosón sokszor elbeszélgettek.

— Nagy bolond voltam, gondolta Dick. Bes
sie t nem küldhetem el. Ez a lehető legrosszabb 
kezdet. Az ember sohasem tudhatja, hogy mire 
fog vezetni.

Egy este, mikor az ülés egész a szürkület 
beálltáig tartott, utána nem sokára Dicket töre
dezett hangok riasztották fel, melyek Torpenhow 
szobájából jöttek. Fölugrott.

— Most mit tegyek ? Benyitni nagy ostoba
ság lenne. — Jaj te kedves Binkie!

A kis borzeb orrával kinyitotta Torpenhow 
szobájának ajtaját s kirohant rajta, hogy elfog
lalja rendes helyét Dick székén. Az ajtó kitárult 
s Dick beláthatott a másik szobába, hol Bessie ri- 
mánkodott Torpenhownak. Ott térdelt mellette s 
átkulcsolva tartá Torpenhow lábait.

—- Tudom, tudom, mondá Bessie tompán. 
Igaz, hogy nincs jogom ezt kérni, de nem tehetek 
róla s ön oly szives volt hozzám, de azért mégsem 
vett rólam tudomást. Pedig mily gondosan kija-
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vitottam minden fehérneműjét. Nem azt kérem, 
hogy nőül vegyen. Ilyenre nem is gondolnék, de 
talán — talán élhetne velem addig, mig az igazi 
jön. Tudom, hogy nem vagyok az igazi, de sebesre 
dolgoznám a kezeimet önért. S azután nem is va
gyok oly csúnya. Mondja, akarja?

Torpenhow oly hangon válaszolt, hogy Dick 
alig ismert rá.

— De nézze csak! Nem lehet. Kötelességem 
nyomban indulni, ahova csak parancsolják, ha va
lahol háború tör ki. Abban a nyomban, lelkem.

— Hát aztán ? Csak addig, mig el nem megy, 
csak addig. Hiszen nem sokat kérek s még nem 
is tudja, hogy mily jól tudok főzni.

Átkarolta Torpenhow nyakát s fejét lehúzta 
magához.

— J ó ; tehát addig.
— Torp, mondá Dick a szobán keresztül, 

alig tudván magát türtőztetni. Jer csak be egy 
perezre, öreg.

Bessie annyira megijedt Dicktől, hogy páni 
félelemben rohant le a lépcsőn. Roppant hosszú 
időnek tetszett, mig Torpenhow megjelent a mű
teremben. Odament a kandalló párkányához, fejét 
tenyerébe hajtá s úgy morgott, mint egy megse
besült bika.

— Mi jogon avatkozol bele a dolgaimba ? 
mondá végre Torpenhow.

— Ki avatkozik bele? mibe? Saját magad
b a *
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tói is régen rá kellett volna jönnöd, hogy nem 
szabad ily ostobának lenned ?

— Nem lett volna szabad látnom, hogy mily 
otthonosan mozog ezekben a szobákban, mintha 
mind az övé volna. Ez hozott izgalomba. Ha ma
gányos ember lát ilyet, akkor nagyon elfogja a 
vágyódás, vagy nem? kérdé Torpenhow szo
morúan.

— Most már jól beszélsz. De igen. De mivel 
nem vagy abban az állapotban, hogy a kettős ház
tartás hátrányát tagadhasd, tudod-e, hogy mit 
kell most tenned.

— Nem tudom, de szeretném tudni.
— Hát egy saisonra el kell menned, hogy 

kedélyed visszanyerje a rendes állapotát. El kell 
menned Brightonba, Scarboroughba, vagy Prawle 
Pointba, nézni a jövő-menő hajókat. Pedig rögtön 
el kell menned. Furcsa ugy-e. Binkiere majd gon
dot viselek én, de rögtön kell indulnod. Mert az 
ördög sohasem enged. Menekülj előle. Szedd össze 
a holmidat s menj.

— Azt hiszem, igazad van. Hova menjek ?
— S még »saját külön tudósitó«-nak mered 

magadat nevezni ? Először pakolj össze, s azután 
eszeld ki.

Egy óra múlva Torpenhow nekivágott az 
éjszakának egy bérkocsin.

— Addig, mig a kocsiban ülsz, majd csak 
eszedbe jut egy-két hely, mondá Dick. Eredj
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Eustonba, s azzal kezdd el, h o g y ------- igen, hogy
idd le magad.

Azátán visszatért a műterembe, s még több 
gyertyát gyújtott meg, mert a szobát nagyon sö
tétnek találta.

— 0  te Jezabel! te alávaló kis Jezabel! 
Ezért nagyon meg fogsz gyűlölni holnap. — 
Gyere ide Binkie! — azt mondtam, hogy nem er
kölcstelen leány. Csalódtam. Azt mondta, hogy 
főzni tud. Ez jól megfontolt tervre vall. 0  Binkie, 
ha férfi vagy, hát a pokolé vagy; de ha nő vagy, 
s azt mondod, hogy főzni tudsz, akkor még rosz- 
szabb helyre jutsz.

Rudyard: Elborult világ. 12**





J^thenaeum írod. és nyomdai r. t. kiadásában m e^elen t :

TEGNÉR:

A FRITHIOF-MONDA.
Fordította : Győry Vilmos.

Ekwall Kanut 12 fénynyomatu képével, szerző arczképével 
és mintegy 5o szövegképpel. — Díszes kiállításban. 4-rét. 

Pompás diszkötésben. — A r a  12  f r t .

M ADÁCH:

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA.
Zichy Mihály 20 fénynyomatu képével. — Második kiadás. 

Pompás diszkötésben. — A r a  1 5  f r t .

PETŐFI SÁNDOR

ÖSSZES KÖLTEMÉNYEI.
Hazai művészek rajzaival díszített ötödik képes diszkiadás. 
A költő arczképével. Pompás diszkötésben. — A r a  1 2  f r t .

ZICHY GÉZA :

A LEÁNYVÁR I BOSZORKÁNY.
Költői beszély tizenkét énekben. Zichy Mihály i3 gyönyörű 

rajzával. Pompás diszkötésben. — A r a  10  f r t .

HEINE

D A L O K  KÖNY VE.
Fordította Endrődy Sándor.

(G)humann ^pál 123 rajzával. —  pompás díszítésben.

Ára 6 forint.



Az Athenaeum Kézikönyvtára
egy-egy tudományszak vagy annak egy^es részletének 
feldolgozását felölelő, első rangú hazai és idegen irók 
tollából eredő munkákat fog tartalmazni.

Az Athenaeum Kézikönyvtára tárgya szerint 
2 csoportra oszlik, melyek elseje mint Történelmi és 
Irodalmi, a másik pedig mint Gyakorlati ismeretek 
Kézikönyvei jelenik meg.

Az Athenaeum Kézikönyvtárának minden kötete 
csinos kötésben jelenik m eg; a kötetek ára terje
delmük szerint 60 kr., 90 kr. vagy 1 frt 20 kr.

Eddig megjelentek:

Történelmi és irodalmi sorozat:

I. A  m a g y a r  s z é p iro d a lo m  tö rté n e te  a legrégibb
időktől Kisfaludy Károlyig. Irta Kardos Albert. 
Kötve.........................  ................ Ára 1 frt 20 kr.

II. R ó m a i ré g is é g e k . Irta Wilkens A. S. manches
teri tanár. Nyolcz ábrával. 3. kiadás. Kötve.

Ára 60 kr.

III. A  ró m a i nép tö rté n e te . Irta Creighton, oxfordi 
tanár. Tiz történeti térképpel. Kötve. Ára 60 kr.

IV. A  gö rö g  nép tö rté n e te . Irta C. A. Fyffe, oxfordi 
tanár. Ford. Öt történeti térképpel. Kötve. 60 kr.

V. A z  ó k o ri m ű v é s z e t  tö rté n e te . Irta Ménard Ede.
Francziából. Kötve ......................... Ára 90 kr.



VI. A  g ö rö g  iro d a lo m  tö rté n e te . Irta R. C. Jebb,
glasgowi egy. tanár. Angolból ford. Fináczy 
Ernő. K ötve........................................ Ára 90 kr.

VII. Ó -g ö rö g  élet ( G ö rö g  ré g is é g e k ) . Irta Mahaffy 
I. P., dublini egy. tanár. Két képpel. Kötve.

Ára 60 kr.

VIII. A  n é m e t iro d a lo m  tö rté n e te . Irta J. Sime. An
golból ford. Angyal Dávid. Kötve. Ára 60 kr.

IX. A  n é m e t nép tö rté n e te . Irta J. Sime. Angolból
ford. Angyal Dávid. Kötve............. Ára 60 kr.

X. A z  o la s z  nép és iro d a lo m  tö rté n e te . írták J. A. 
Symonds és A. Bar toli. Angolból. Kötve. 60 kr.

XI. Iz r a e l  n é p én e k  tö rté n e te  Jeruzsálem második
pusztulásáig. Irta J. Wellhausen. Fordította 
Kardos A. Kötve........................... ... Ára 90 kr.

XII. A z  ő s k o r tö rté n e te . Irta Sebestyén Gyula. Kötve.
Ára 60 kr.

XIII. Ó k o ri fö ld ra jz .  Irta H. F. Tozer. Ford. Lauko
Albert. Kötve......................................  Ára 60 kr.

XIV. A z  é s z a k -a m e rik a i E g y e s ü lt -Á lla m o k  története.
Irta Higginson W. T. Angolból. 2 rész. Egy 
tört. térképpel. Kötve..............  Ára 1 frt 20 kr.

Gyakorlati kézikönyvek:
I. A  ró z s a te n y é s z té s  a szabadban és cserepekben. 

Ottó ily czimű munkájának második kiadásából ford. 
Benes János. Átnézte és előszóval ellátta Gillemot 
Vilmos. T íz képtáblával. K ötve...........  Ára 90 kr.




