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A legújabb te l je s  magyar Lexikon.

A Z  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 pénzügy, 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. így-a 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.
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X . FEJEZET.

— Nagyszerű egy élet ez, mondhatom, monda 
Dick pár nap múlva. Torp elutazott, Bessie gyű
löl, a Melancholiának nem tudom megadni a kellő 
kifejezést; Maisie levele erőltetett s azt hiszem, 
hogy egészségem sincs rendén. Mondd csak Bin- 
kie, mitől fáj úgy az ember feje, mitől vannak 
mindig sötét foltok a szeme előtt ? Hátha májlab
dacsokat szednénk ?

Épen most az imént volt egy heves jelenete 
Bessievel. A  leány legalább is ötvenedszer vetette 
a szemére, hogy miért küldte el Torpenhowot. 
Megmondta Dicknek tartózkodás nélkül, hogy 
gyűlöli s kimondta világosan, hogy csakis a pén
zéért ül.

— Torpenhow ur százszor jobb ember, 
mint ön.

— Az bizony. Azért is ment el. É n itt ma
radtam volna s beleszerettem volna önbe.

A leány kezére támasztva a fejét, mogorván 
nézett maga elé.

— Belém! No azt szerettem volna látni. Ha
Kudyard: Elborult világ. II. köt. 1
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nem félnék attól, hogy fölakasztanak, megölném 
önt. Ezt tenném. Hiszi-e ?

Dick fáradtan mosolygott. Bizony nem kel
lemes ily körülmények közt)élni ; a festés nem 
akar haladni, a hü borzeb nem tud beszélni, de 
annál többet beszél ez a leány. Felelni szeretett 
volna, de abban a pillanatban fátyolba borult a 
műterem szöglete. Mintha valami rendkívül finom 
fátyolszövettel takarták volna el.

— Ez már kellemetlen baj. Orvoshoz me
gyünk Binkie. Nem lehet tréfálni a szemünkkel,, 
mert ezzel keressük a kenyerünket, meg a bárán}^ 
esontokat is a kis kutyának.

Az orvos fehér hajú, nyájas emberke volt 
aki addig nem tudott semmit sem mondani Dick 
bajáról, mig le nem irta, hogy mily szürke ködöt 
látott a műteremben.

— Időről-időre mindnyájunknak foltozga- 
tásra, javítgatásra van szükségünk, csacsogá. Akár 
csak a hajónak, kedves uram, akár csak a hajónak. 
Néha a haj ót estnek van baja s akkor a belgyó
gyászhoz fordulunk; néha a kötélzetnek s akkor 
én rendelek; néha a gépnek s akkor az elmegyó
gyászhoz kell fordulni, néha pedig a kapitány táv
csöve van elhasználva s akkor szemorvoshoz kell 
menni. Azt ajánlanám, hogy forduljon szemor
voshoz. Időnként mindnyájunknak tatarozásra 
van szükségünk. Mindenesetre jó lesz, ha szemor
voshoz fordul.
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Dick szemorvoshoz ment — London legelső 
specziálistájához. Bizonyos volt benne, hogy a 
nyájas öreg orvos semmit sem értett a dologhoz s 
abban még bizonyosabb, hogy Maisie elnevetné 
magát, ha szemüveget kellene hordania.

— Gyomor uramnak figyelmeztetéseit jó  so
káig nem vettem figyelembe. Innen van aztán, 
Binkie, hogy ködfo ttokat látok a szemem előtt. 
Hiszen oly jól látok, mint akármikor.

Mikor a rendelő-szobába vezető sötét csar
nokba lépett, egy ember támolygot felé. Azalatt, 
mig elsietett, szemügyre vehette az arczát.

— Valóságos iró-tipus. Homloka szakasztott 
olyan alakú, mint Torpé. Nagyon betegnek lát
szik. Valószinüleg valami kellemetlen dolgot hal
lott az orvostól.

Hogy ezt elgondolta, őt is akkora félelem 
fogta el, hogy egy mélyet lélekzett, mikor belé
pett a szemorvos várótermébe, mely nehéz fara
gott bútorokkal és sötétzöld kárpittal volt búto
rozva, a falakon néhány józan színárnyalatú nyo
mattal, melyekben Dick saját vázlatának a repro- 
dukcziójára ismert.

Előtte már több ember várt a bebocsátta- 
tásra. Szeme egy arany vágású vörös könyvön akadt 
meg. A szemorvoshoz kis gyerekek is jártak, s 
ezeket el kellett mulattatni a váróteremben.

— Micsoda bálványimádó alávaló művészet 
ez, mondá magában, a könyvet maga elé vonva.

i*



4

»Az angyalok anatomiájáról« — Németországban 
csinálták.

Gépiesen fölnyitotta, s elolvasott egy vörös 
nyomásu verset, mely arról szólt, liogy a kis 
Marynek legnagyobb öröme az volt, mikor azt 
olvasta, hogy Jézus Krisztus meggyógyította a 
vakokat. Dicsértessék a szentháromság, az atya, 
fiú és szentlélek, örökkön örökké!«

Addig olvasta folyton ezt az egy verset, 
mig csak rá nem került a sor. Az orvos lenyomta 
egy karos-székbe. Nagyon huny őri tott, mikor a 
gáz-mikroszkop lángja a szemébe ért. Az orvos 
megtapogatta az Egiptomban kapott kardseb be
forrt helyét, s Dick röviden előadta, hogy mint 
jutott hozzá. Mikor a lámpát tovább tolták, s az 
orvos arczába tekintett, újra elfogta a félelem. 
Az orvos homályos szavakba burkolta diagnózisát, 
s Dick csak ezeket a szavakat jegyezte meg: 
> sebhely «, » homlokcsont«, »látó-ideg «. »lehető 
legnagyobb óvatosság«, »el kell kerülni minden 
lelki szorongást

— S mi a véleménye orvos ur ? kérdé bá
gyadtan, festő vagyok, s nem szabad időmet elfe
csérelnem. Mit kell tennem?

Az orvos ismét homályos szavakkal felelt, 
de értelmük most már átlátszóbb lett.

— Nem adhatna valamit innom?
Sok halálos Ítéletet mondtak már ki ebben 

a sötét szobában, s azért a foglyok iránt előzé-
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kénynek kellett lenjhi. Dick végre egy pohár bran- 
dyt talált.

— H ajói sejtem, mondá, leöntve a szeszt, a 
látó-ideg sorvadásában szenvedek, vagy ityesvala- 
miben, s azért állapotom reménytelen. Mennyi 
időm van még orvos ur, ha minden testi fáradsá
got s lelki bajt elkerülök ?

— Talán még /egy esztendőt remélhet.
— 0  istenem,! S ha nem vigyázok magamra, 

akkor ?
— Azt már nem tudnám megmondani. Mert

az ember nem tudhatja biztosan, hogy mennyiben 
okozta ezt a kardvágás. A forradás meglehetős régi 
é s ------- amint ön mondja, sokáig volt kitéve a si
vatag meleg napjának ? Igazán nem tudom meg
mondani.

— Engedjen meg, de minden előjel nélkül 
jött, egyszerre. Leülök egy kicsit, ha megengedi, 
mielőtt távoznám. Nagyon kegyes volt, hogy meg
mondta az igazat. Minden előjel nélkül jött, min
den előjel nélkül. Köszönöm.

Lement az utczára, hol Binkie kitörő öröm
mel fogadta.

— Nagyon rosszul állunk szegény ebem. 
Rosszabbul már nem is állhatnánk. Gyerünk a 
Parkba s gondoljuk meg a dolgot.

Egy oly fa felé irányozták lépteiket, melyet 
Dick igen jól ismert. Leült a fa alá, mert alig áll
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hatott lábain a nagy remegéstől s gyomorüregét 
szorongás fogta el.

— De hogy jöhetett ez m inden előjel nélkül ? 
Oly hirtelen a dolog, mintha agyonlőnék az em
bert. Ez a tetszhalál Binkie. Ha vigyázunk ma
gunkra, egy esztendő múlva megvakulunk, nem 
fogunk látni senkit, nem szerezhetünk meg sem
mit, amire szükségünk lesz.

Binkie vidáman csóválta a farkát.
— Próbáljuk meg Binkie, milyen állapot az, 

ha az ember vak.
Lehunyta a szemeit, mire tüzkarikákat és 

lángcsóvákat kezdett látni lehunyt pillái mögött. 
Azután végignézett a Parkon; teljesen jól látott, 
de szemgolyóján mintha forgó rakéták tüze vonult 
volna végig.

— Nem vagyunk egészen jól, Binkie. Gye
rünk haza. Csak már legalább Torp térne vissza.

— De Torpenhow Dél-Angolországban csa- 
vargott a Nilghai társaságában, egymásután szem
lélvén meg a hajómühelyeket. Levelei rövidek és 
titokteljesek voltak.

Dick soha senkit sem szólitott föl, hogy örö
mében, vagy bánatában résztvegyen. Úgy gon- 
golkodott műtermének magányában, melynek 
egyik szögletében ezentúl mindig finom szürke 
ködöt látott, hogy, ha az a sorsa, hogy megvakul
jon, a világ minden Torpenhowja sem mentené 
meg tőle.



— Csak nem t^ivhatom vissza utjából, hogy 
itt üljön mellettem s részvétet mutasson irántam. 
Magamnak kell dolgaimat ellátnom.

Lefeküdt a szofára, a bajuszát rágta, s azon 
képzelődött, hogy milyen is lesz majd az az éjsza
kai sötétség. Azután egy különös élmény jutott 
eszébe, melyben Szudránban volt része. Egy kato
nát majdnem ketté metszett egy széles pengéjű 
arab dárda. A katona az első pillanatban semmi 
fájdalmat sem érzett. Arczának ostoba meghökke
nése oly komikus volt, hogy ő és Torpenhow, bár 
elkeseredetten harczoltak a maguk életéért, han
gosan felkaczagtak, amelyben — úgy látszott — 
a katona is részt akart venni, de mikor ajkai 
bárgyú vigyorgásra húzódtak, egyszerre rájött a 
halálküzdelem, s hörögve hullott a lábaik elé.

Most megint nevetett Dick, visszaemlékez
vén erre a rémületre. Annyira hasonlított az ő 
esetéhez.

— No de nekem legalább több időm van, 
mondá magában.

Kezdetben nyugodtan járkált föl-alá a szo
bában, de később a félelem megkettőztette lépteit.

Mintha egy sötét árny állt volna mellette, s 
folyton előre űzte volna. Pedig csak sötét karikák 
s foltok czikáztak a szeme előtt.

— Legyünk nyugodtak Binkie, legyünk 
nyugodtak, mondá magában, hogy elszórakozzék. 
Igaz, hogy nem kellemes a dolog. Mit tegyünk ?

i



8

Tennünk kell valamit. Időnk rövid. No ezt még 
nem hittem volna ma reggel, de most már egészen 
más a helyzet.

Binkie úgy vigyorgott, /hogy majd a füléig 
ért a szája, de nem felelt.

— Csak ne hallanáín mindig a hátam 
megett . . . .

S végighuzta a homlokát, melyet kivert a 
vérit ék.

— Mit tehetek ? Mit tehetek ? Nincs helyén 
az eszem. Nem tudok összefüggőleg gondolkozni. 
Pedig tennem kell valamit, különben elvesztem a 
fejemet.

S újra kezdé gyors járkálását, minden percz- 
ben megállt, majd egy-egy rég elfeledett vásznat, 
majd egy vázlatkönyvet húzott elő. Osztönszerü- 
leg nézte át ismét dolgait, mintha nem lett volna 
szabad elmulasztania.

— Ezt nem fogom kidolgozni, meg ezt semr 
mondá minden egyes vászonra. Nem festek többé 
katonákat. Nem tudom többé megfesteni őket. 
Rám jön a hirtelen halál; elég csata és küzdelem 
ez nekem.

— A nap lealkonyult s Dick egy pillanatra 
azt hitte, hogy a vakság sötét köde borult hirtelen 
szemeire.

— Mindenható A llah! kiáltott föl kétségbe
esve, segíts keresztül a várakozásnak s csüggedés- 
nek e napjain s nem fogok jajgatni, ha büntető-
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sem elér. Mit tegyek addig, mig szemem fénye ki 
nem alszik ?

Ki felelt vol[na erre a magányos szo
bában ?

Dick addig várt! mig ismét ura lehetett ke- 
délyállapotának. Kézéi remegtek, bár büszke volt 
önuralmára; ajkait reszketni érzé s arczán hideg 
veríték csurgott végig. Elfáradt a félelemben s a 
vágy mégis arra sarkalta, hogy most nyomban 
kezdjen bele valamibe s végezzen valamit. Majd 
megbolondult, hogy agyveleje nem volt képes 
másra, mint annak az ismétlésére, hogy nemsokára 
megbolondul.

— Szánalmas helyzet, gondolá magában. 
Örülök, hogy Torpenhow nincs itt s nem láthatja. 
Az orvos azt mondja, hogy kerüljem a lelki izgal
makat, ne erőltessem meg agyamat. Gyere ide Bin- 
kie, hadd simogassalak!

— Allah irgalmas, Binkie. Nem ugyan oly 
jóságos, mint aminők óhajtanok, dehát erről majd 
később beszéljünk. Azt hiszem, hogy már látom a 
hozzá vezető utat. Mindaz a tanulmány, amit 
Bessie fejéről vettem, ostobaság, s az uradat majd
nem páczba vitték. Most már oly tisztán áll előt
tem ez a fogalom, mint a kristály: »Az emberi 
észen fölülálló Melancholia.« Maisie lesz ebben a 
fejben, mert Maisiet sohasem nyerhetem el más
kép, s természetesen Bessie, mert ő egész Melan
cholia, bár nem tudja, hogy az. Vájjon kaezagjon-e



a fej, vagy csak mosolyogjon.? Nem. Nevetni fog 
a vászonról. Minden ember és asszony, akinek
csak valaha valami bánata v ^ lt ,-------mit is mond
a költő ?

Szavát megérti s részvétét megérzi 
Az élet minden végletes harczában.

— ,Minden végzetes harczában ?’ Ez jobb, 
mintha az ember csak azért festené meg a képet, 
hogy Maisiet bosszantsa. Most már meg tudom csi
nálni, mert meg van egészen, a lelkemben. No 
Binkie, fölemellek a farkadnál fogva. Valóságos 
ómen vagy. Jer ide.

S Binkie egy perczig fejjel lefelé függött, 
a nélkül, hogy megmoczczant volna.

— Akárcsak tengeri-malaczot tartana az 
ember. Derék kis eb vagy, nem ugatsz, ha a far
kadnál fogva lógatnak. Ez jó ómen.

Binkie föltelepedett a székre, s valahányszor 
fölnézett, Dicket föl-alá sétálni látta, kezeit dör
zsölve, s elégülten mosolyogva.

Azon az éjszakán Dick levelet irt Maisienek, 
a leggyöngédebb gondoskodással kérdezősködött 
egészsége felöl, de nagyon keveset beszélt a maga 
bajáról, s a Melancholiáról gondolkozott, melyet 
megfestendő volt. Csak reggel jutott eszébe, hogy 
hiszen aközben még történhetik is vele valami.

Serényen nekifogott a munkának, gyakran 
fütyörészve. Fönt szárnyalt a teremtés tiszta, vilá
gos légkörében, ami nem sokszor fogja el az em-
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bért, nehogy egyelőnek érezze magát az istennel
s vonakodjék meghalni akkor, mikor eljön a vég- 
, ,. \ oraja.

Megfeledkezett Maisieről, Torpenhowról, a 
lábainál heverő Binkieről, s csak az forgott az 
eszében, hogy Bessiet, - aki különben is könnyen 
ingerelhető volt, borzasztó dühig fogja ingerelni, 
hogy lássa szemeiben az alig palástolható harag 
fényét, melyre festményéhez szüksége volt. Min
den utógondolat nélkül ült a munkához, s nem 
gondolt a fölötte lebegő végzetre; egészen képze
letének élt, s ilyenkor a földi tárgyaknak nem 
volt hatalmuk fölötte.

— Ma jókedvű, — mondá Bessie.
Dick misztikus köröket rajzolt a levegőbe 

festőpálczájával, azután odament a mellékasztal- 
hoz, egy-egy pohár szeszre.

Este, mikor a napközben rájött exaltáczió 
kissé alább hagyott, megint odament a mellékasz- 
talhoz, s pár pohár fölhajtása után arról győződött 
meg, hogy a szemorvos hazudott, mert hát eddigeló 
minden tárgyat tisztán lát. Annak a gondolatnak 
adta magát, hogy még fészket is fog rakni Maisie 
számára, s akár akarja a leány, akár nem, de a 
felesége lesz.

Jó kedve másnap elpárolgott, de a mellék
asztal, a rajta levő italokkal együtt megmaradt az 
ő erősitésére. Ismét nekifeküdt a munkának, s 
szeme előtt ismét mindaddig foltokat, korongokat,
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fényczikkázásokat látott, mHg csak újra a likőröd 
asztalhoz nem folyamodott tanácsért, mire mind a 
vásznon levő, mind a lelkében élő Melancholia 
kedvesebbnek tűnt föl nekj., mint azelőtt. Nagyon 
jól esett neki a felelősséggel nem tartozás érzete; 
mint ahogy azok éreznek,/ akik embertársaik közt 
azzal a tudattal járnak, hogy ki van rájuk mondva 
a halál szentencziája. Az ilyenek zajos boldogsá
got mutatnak, mert hiszen ha félnek, ezzel csak 
még hátralevő kevés idejüket pazarolják.

A napok minden nagyobb esemény nélkül 
múltak. Bessie mindig pontosan beállitott, s bár 
úgy tetszett Dicknek, mintha hangja messziről 
jönne, de arczát meglehetős közel látta. A Melan
cholia csak úgy égett a vásznon, s olyan asszony
hoz hasonlított, ki a világ minden szomorúságát 
érzi ugyan, de nevet fölötte.

Igaz, hogy a műterem sarka mindig finom 
szürke ködben úszott, homályba merült, hogy a 
szeme előtt elvonuló foltok s az agyán át-átnyi- 
lalló fájdalom nagyon zavarta s az is igaz, hogy 
Maisie levelét alig bírta kibetüzni, s még nehe
zebben esett felelni rá. Nem szólhatott neki 
semmit a bajáról, s nem élczelődhetett a lány 
által festett Melancholiáról, mely már befejezésé
hez közeledett. A  likőrös asztal volt a legjobb 
barátja.

Bessie különös mogorva volt. Mindig fölkiál
tott dühében, valahányszor Dick rábámult félig
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lecsukott pillái alól. Durczáskodofct, vagy kellet
lenül nézett rá s nagyon keveset beszólt.

Torpenhow hat hétig volt távol. Visszatéré
sét laza összefüggésü levéllel jelentette be.

— Nagy, nagyon nagy újság! — irá Dick- 
nek. — A Nilghai tudja, a Keneu is. Csütörtökön 
valamennyien otthon leszünk. Készíttess villás
reggelit s takarittasd ki minden holmidat.

Dick megmutatta a levelet Bessienek, aki 
megint azzal állt elő, hogy miért küldte el Tor- 
penhowt, s miért tette tönkre az ő életét.

— Jól van, — mondá Dick durván. — Job
ban is teszi, mintha valami utczai ittas baromba 
szeret bele.

Úgy erezte, hogy Torpenhowt valami nagy 
kisértéstől mentette meg.

— Nem tudnám, hogy mennyivel rosszabb 
dolog ez, mint ha az ember a műterembe ül mó
déit egy ittas baromnak. Hiszen három hót óta 
mindig részeg. Az egész idő alatt el volt ázva, s 
még ön meri mondani, hogy jobb nálam ?

— Mit akar ? — kérdó Dick.
— Hogy mit akarok? — Majd meglátja, ha 

Torpenhow hazajön.
Erre nem sokáig kellett várni. Torpenhow 

a lépcsőn találkozott a leánynyal, s nem igen in
dult meg látásán. Oly hireknek volt a birtokában, 
melyek becsesebbek voltak előtte, mint akármi
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lyen Bessie. A  Keneu, meg a Nilghai mögötte bak
tattak, s Dick után kérdezősiödtek.

— Iszik, mint a csap, — suttogá Bessie. Majd 
egy hónap óta egyebet sein tesz.

S lopva utánuk osont, hogy meghallja Tor- 
penhowék véleményét is.

Beléptek a műterembe. Összezsugorodott, bo- 
rotválatlan roncs fogadta őket, akinek orra kör
nyéke halványkék volt, válla meggörnyedt, s te
kintete ideges tétovasággal járt ide-oda.

A szesz is épp oly hatásosan dolgozott Dick- 
nél, mint Dick a festményen.

— Te vagy az ? — kérdé Torpenhow.
— Amennyi még meg van belőlem. TJlj le. 

Binkienak kutyabaja. Magam is végeztem némi 
jó dolgot.

S álló helyében megtántorodott.
— No ez egyike legrosszabb dolgaidnak, 

amit az életben valaha végeztél. Te ember, hi
szen — —

Torpenhow kérőleg fordult társaihoz, mire 
ezek máshová mentek reggelizni.

S azután beszélni kezdett. De mivel egy barát
nak dorgálásai szentebb és bizalmasabb dolgok, 
semhogy ki lehetne nyomtatni, s mivel Torpen
how úgyis oly költői figurákban és metaforákban 
szokott beszélni, melyek valószínűtlenek, s vissza- 
adhatlanok, sohasem fogjuk megtudni, hogy ez 
alkalommal voltaképpen mit is beszélt Dickkel,



15

aki csak hunyorgatott, pislogott, s a kezeivel bab
rált. Egy idő múlva azután a bűnös szükségét 
érezte annak, liogy önérzetet tanúsítson. Egész 
bizonyos volt abban, hogy nem tért le az erény 
útjáról, nagyon is kézzel fogható okokból, melyek
ről Torpenhow nem tudott semmit.

S ez okokat kifejtette neki.
Fölkelt, vállait kiegyenesíteni igyekezett s 

ahhoz az arczhoz beszélt, amit alig birt kivenni.
— Igazad van, — mondá. De nekem is iga

zam van. Azóta, hogy eltávoztál, szembajt kap
tam. Elmentem egy szemorvoshoz, aki gasogennel 
nézte meg a szemem.,Kardcsapás okozta sebhely a 
fejen, s látóideg-sorvadás/ Ezt jegyezd föl. így  
hát megvakulok. Még volna nehány tennivalóm 
vakságom előtt; azt hiszem, meg kell tennem. 
Most nem sokat látok, de jobban látok, ha iszom. 
Nem is tudtam, hogy ittas vagyok, mig meg nem 
mondták. De hát be kell fejeznem a dolgomat. Ha 
látni akarod, hát itt van.

S a már-már kész Melaneholiára mutatott, 
várva Torpenhow elismerését.

Torpenhow semmit sem szólt.
Dick gyöngén nyöszörgött, részint afölött 

való örömében, hogy Torpenhowt ismét láthatja, 
részint a fölött érzett lelkiismeretfurdalásában, 
hogy azt a bűnt követte el — ha ugyan bűn volt — 
hogy Torpenhowt eltávolította Londonból; részint 
pedig gyerekes hiúságának megsértése miatt, mert
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Torpenliow egy dicsérő szóval sem adózott a cso
daszép festménynek.

Bessie egy hosszú szünet után benézett a 
kulcslyukon, s látta, hogy Torpenhow és Dick föl- 
alá járkálnak, s Torpenhow szokás szerint Dick 
vállára nyugtatja kezét.

Erre oly illetlen kifejezéssel élt, hogy még 
Binkie is meghökkent bele, amely türelmesen 
nyöszörgött az ajtó előtt, abban a reményben, 
hogy nemsokára újra meglátja a gazdáját.



XI. FEJEZET.

A harmadik napon volt Torpenhow vissza
térése után, akinek oly nehéz volt a szive.

— Azt akarod mondani, hogy nem látsz dol
gozni, ha csak whyskyt nem iszol? Mindenesetre 
különös.

— Megesküdhetik-e egy iszákos ember a be
csületszavára ? kérdé Dick.

— Meg, ha különben oly jó ember, mint 
te vagy.

— No hát, becsületszavamat adom, hogy 
máskép nem tudok dolgozni, mondá Dick, ivástól 
száradt ajkairól gyorsan ejtvén a szót. Bizony 
öreg, az arczodat is alig birom most kivenni. Két 
nappal ezelőtt józannak láttál, ha ugyan egyálta
lán voltam valaha részeg, de nem is tudtam dol
gozni. Ne is tarts többé vissza tőle. Nem tudom, 
hogy mikor borul el a szemem világa. Szemem 
előtt a foltok, a pontok jobban szaporodnak, fej
fájásom nagyobb, mint azelőtt. Esküszöm neked, 
hogy egészen jól látok, ha — mérsékelten el va
gyok ázva, amint te mondád. Csak még háromszor

Rudyard : Elborult világ. II. köt.
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engedd Bessiet ülni s adj meg hozzá mindent s a 
festmény kész. Három nap alatt csak nem fogom 
tán magamat tönkretenni.

— S ha még három napot adok, megigóred-e, 
hogy azután nem dolgozol s nem iszol többet, akár 
kész a kép, akár nem ?

— Nem ígérhetem meg. Nem is sejted, hogy 
mi ez a kép nekem. De azt megteheted, hogy se
gítségül hívhatod a Nilghait; legyűrhettek, meg
kötözhettek. A whiskyért nem fogok harczolni, 
de azért igen, hagy a képet befejezhessem.

— Jó, legyen. Adok három napot, hanem 
majd megszakad a szivem.

Dick hozzálátott a képhez, úgy gyötrődvén 
mellette, mint valami ördögszállta ember. De mel
lette állt * a whisky sárga ördöge s elűzte szeme 
elől a fekete foltokat. A Melancholia már majd
nem kész volt, egészen • úgy, vagy majdnem úgy 
sikerülvén, mint ahogy ő remélte. El-el tréfált Bes- 
sievel, aki mindig azt mondta neki: »részeg ba
rom«, de föl sem vette ezt a korliolást.

— Nem érti ezt maga. Már látjuk a révpar
tot, nem sokára kikötünk s visszagondolunk vég
zett munkánkra. Három hónapi fizetést kap, ha 
a képet bevégzem s azután másikba kezdek, — de 
hát ez nem tartozik ide. Ugy-e, nem fog annyira 
gyűlölni, ha három havi fizetést kap ?

— De igen. Gyűlölöm önt s fogom is gyű
lölni. Mr. Torpenhow nem is akar hozzám szólni.
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Mindig csak térképeken s vörös kötésű könyveken 
kutat.

Bessie arról nem szólt, hogy Torpenhowt 
ismét ostromolta, hogy Torpenhow az ö szenve
délyes plaidoyerja végén fölkapta, megcsókolta s 
azután azzal a tanácscsal tolta ki az ajtón, hogy 
ne legyen kis bohó. Idejének legnagyobb részét a 
Kilghai társaságában töltötte s a jövő háborúról, 
a  nagy csapatszállitásokról és a hajómühelyek kö
rül észlelhető titkos előkészületekről beszéltek.

Addig nem is igen vágyott Dicket látni, 
mig a festménye készen nincs.

— Kitűnő képet fest, — mondá a Nilghai- 
nak, csakhogy teljesen eddigi modorának ellenére. 
Osak ne innék mellette oly ördögien.

— Sohse törődjél vele. Hagyd magára. Majd ha 
ismét visszanyeri regi kedélyállapotát, elviszszük 
innen messze, egy kis üde levegőre. Szegény Dick. 
Ko nem irigyellek Törj), ha megvakul.

— Az a legrosszabb a dologban, hogy nem 
is tudjuk, mikor fog megtörténni. Azt hiszem, 
hogy ha valami, úgy ez a bizonytalanság és szó- 
xongó várakozás leginkább az oka annak, hogy 
Dick rászokott a whiskyre.

— Hogy vigyorogna az az arab, akinek kardja 
azt a sebet okozta, ha megtudná!

— Vigyoroghat már, ahogy akar. Hiszem 
meghalt. Dehát ez sovány vigasztalás.

2*
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A harmadik nap délutánján Dick bekiabálta 
magához Torpenhowt.

— Egészen elkészült! Befejeztem. Gyere 
b e ! Ugy-e, hogy szép ? Ugy-e hogy pompás ? ? 
Mondhatom, a pokolban jártam érte, de ugy-e ér
demes volt ?

Torpenhow rátekintett a nevető asszonyfejrer 
a tele-ajku, üreges szemű asszonyra, aki lenevetett 
a vászonról, oly kaczajjal, ahogy Dick akarta.

— Kitől tanultad, hogy igy fess ? — kérdé 
Torpenhow. A kép fölfogásának és tárgyának 
semmi köze eddigi modorodhoz. Micsoda arcz í 
Micsoda szemek, micsoda arczátlan nevetés!

Osztönszerüleg visszakapta a fejét s a vász
non levő asszonyfejjel versenyt nevetett.

— Ugy-e körülbelül azt az eszmét akartad 
kifejezni, hogy ez az asszony kijátszotta utolsó 
kártyáját, még pedig csak az imént s most nem 
törődik semmivel ?

— Azt.
— Honnan vetted ezt a szájat s ezt az 

arczot? Ez nem a Bessie-é.
— Valaki másé. De ugy-e hogy jó ?  Ugy-e 

hogy ördögien jó ? Mit nem tesz a whisky! En 
festettem. Egyedül én festettem, eddig legjobb 
festményem.

Azután mélyen fölsóhajtott:
— Istenem, mire nem vinném tiz esztendő>
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múlva, ha már most is igy festek. Hát ön Bessie 
mit tart e képről ?

A leány az ajkába harapott. Gyűlölte Tor- 
penhowt, mert ez észre sem vette.

— Azt hiszem, hogy ily borzasztó, utálatos 
festményt még soha életemben sem láttam.

S elfordult tőle.
— Nem egy ember fog igyr gondolkozni róla. 

mint ön, — mondá Torpenhow. De nem értem 
Diók ennek a fejnek tárházában nyilvánuló gyil
kos, viperaszerü gondolatot.

— Fogás, barátom, mondá Dick, aki roppan
tul örült azon, hogy Torpenhow teljesen megérté 
őt. Nem tudtam megállni, hogy kissé ne henczeg- 
jek. Franczia művészi fogás barátom, amit te nem 
értesz. Úgy csináltam, hogy a fejet elfordítottam 
kissé, az arcz egyik felét roppant kevéssé előre- 
huztam megrövidített állásban, az arezcsonttól a 
bal fülig. Azután megmélyitettem az árnyékot a 
fülleppentyü alatt. Tiszta fogás volt, nem egyéb, 
de már meglévén állapítva a megfestendő fölfogás, 
azt hittem, jogom van élni vele. — 0  te gyö
nyörű kép.

— Ámen. Gyönyörű kép. Érzem.
— így  fog érezni mindenki, akinek csak meg 

van a maga bánata, mondá Dick, nagyot ütve a 
lábszárához. Mindenkit meg fog zavarni a kép s 
éppen mikor a bánatot érzi, vissza fogja kapni a 
fejét s nevetni fog, mint ahogy ez a kép ne
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vet. A szivem verésével, a szemem fényével fes
tettem s nem törődöm a többivel, jöjjön, aminek 
jönni kell. . . Fáradt vagyok, iszonyúan fáradt. . ... 
Azt hiszem, hogy mindjárt elalszom. Vidd el in
nen a whiskyt, megtette a kötelességét s adj Bes- 
sienek harminczhat quied-et s azonfelül még hár
mat jutalmul. Takard be a képet.

S álmosan dőlt egy karszékbe, fehér arczczal, 
révedező tekintettel.

Bessie meg akarta ragadni Torpenhow
kezét.

— Nincs több mondanivalója hozzám ?
De Torpenhow csak Dickre figyelt.
— Mekkora hiúság van ebben az emberben l 

Majd előveszem holnap s csinálok vele valamit 
Megérdemli. — Eh, mi volt az Bess ?

— Semmi. Csak egy kicsit össze akarok ta- 
karitani s azután megyek. Nem adhatná most meg 
azt a három havi fizetést ? Dick azt mondta, hogy 
öntől kapom.

Torpenhow egy che^puet adott neki s azután 
szobájába ment. Bessie hűségesen takaritott a mű
teremben, azután félig nyitva hagyta az ajtótr 
hogy észrevétlenül elszökhessen, majd terpentint 
öntött egy törlőtxágyra s alávaló módon ledör
zsölni kezdé a képtől a Melancholiát. A  festék 
nem jött le elég gyorsan; fogta hát a vakarókést,, 
s levakarta, minden vonást a terpentines rongy- 
gyal követve. Öt perez múlva a kép formátlan^
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kivehetetlen színfolt volt. A festékfoltos rongyot 
bedobta a kandallóba, nyelvet öltött az alvó 
Dickre, így szólván hozzá felhangon: »meg va
gyok bőszülva!« s aztán lement a lépcsőn.

Igaz, hogy Torpenhowt nem látja többé, de 
legalább megbosszulta magát azon az embe
ren, aki közéjük állt s aki mindig csak gúnyt 
űzött belőle. Azzal végzé tréfáját, hogy beváltotta 
az utalványt. Minek végeztével a kis magányzónő 
átment a Themzén, hogy elmerüljön a South-the- 
icater külváros szürke vadonában.

Dick majd estig aludt s ekkor Torpenhowaz 
ágyba vitte. Szeme nagyra nyílt, hangja re
kedt volt.

— Nézzük meg még egyszer a képet, monda 
makacsul, akár csak egy gyerek.

— Feküdj le ! mondá Torpenhow. Nem vagy 
egészen magadnál, bár nem tudod. Olyan bágyadt 
vagy, mint egy beteg macska.

— Holnapig majd magamhoz jövök. Jó é jt!
Mikor Torpenhow keresztülment a műter

men, meglebbentette a képet takaró vászonlepelt.
— Le van törülve! Le van vakarva, terpen

tinnel leetették. Ha ezt Dick az éjjel meg tudja 
egészen megbolondul. Ez az ember egészen az 
örvény szélén van. Ezt Bess cselekedte, az ádáz 
kis ellenség. Csak asszony képes ilyesmire. S még 
meg sem száradt a tinta az utalványán. Dick ör- 
jöngeni fog holnap. De az én hibám, miért vagyok
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könyörületes utczai démonok iránt. 0  én szegény 
Dickem, az Ur nagyon ver téged!

Dick egész éjjel nem tudott aludni, részint 
az örömtől, részint pedig azoktól a tüzkarikáktól, 
melyek szempilláin belül keringtek, s azután sok- 
szinü kitörő vulkánnak adtak lielyet.

— Csak sziporkázzatok, — mondá hangosan. 
*— A dolgomat befejeztem, most azt tehettek, 
amit akartok.

Ott feküdt nyugodtan, a szoba menyezetére 
bámulva, ereiben az iszákosság deliriumával, égő 
agyában egymást kergető gondolataival, száraz, 
bágyadt kezével. Úgy képzelte, hogy a Melancho- 
liát millió fénytől berovátkolt forgó kupolára 
festette, s csodás gondolatai száz lábnyira az áll
vány alatt testet öltve, az ő dicséretét hangoztat
ták, mikor egyszerre csak valami megroppant a 
templomban, mint mikor a túlfeszített ij elpattan, 
a fényben úszó dóm beomlott, s ő egymagára 
maradt a sötét éjszakában.

— Aludni megyek. Ez a szoba nagyon sötét. 
Hadd gyújtsunk meg egy lámpát, s nézzük meg, 
hogy milyen a Melancholia. Már egy hónapja, 
hogy nem láttam.

Ekkor Torpenhow a nevet hallá említeni oly 
hangon, melyre nem ismert rá, oly rekedt volt a 
lialálsejtelem-szerü félelemtől.

— Bizonyosan észrevette a levakart képet, 
— volt első gondolata. Berohant a szobába, ott
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találta Dicket a széken ülve, kezeivel levegő után 
kapkodva.

— Torp! Torp! Hol vagy! Az isten szerel
mére, jöjj ide !

— Mi baj ?
Dick belekapaszkodott a vállaiba.
— Hogy mi baj ? Négy órája, hogy itt fekszem 

•a sötétben, a nélkül, hogy a szavamat meghallanád. 
Torp, öregem, ne távozzál mellőlem. Olyan sötét
ség vesz körül. Mondom neked, teljes sötétség.

Torp alig egy lábnyira tartotta a gyertyát 
Dick szemeitől. Nem volt bennük semmi fény. 
Megnyitotta a gázcsapot, még Dick jól hallotta a 
gáz kiömlését. Ujjait annyira belemélyeszté Tor- 
penhow vállaiba, hogy meggörnyedt belé.

— Ne hagyj el. Ugy-e nem fogsz most el
hagyni? Nem birok látni. Megértettél? Minden 
fekete körülöttem, teljesen fekete, s úgy érzem, 
mintha egy mérhetlen feketeségbe esném lefelé, 
folytonosan.

— A fáradság teszi.
Torpenhow Dick köré fűzte karját, s elkezdte 

szeliden ide-oda rázni.
— Ez jót tesz. De most ne beszélj. Ha egy 

ideig teljes nyugalmat érezek, akkor ez a homály 
eltisztul. Már is úgy látszik, mintha oszladoznék. 
Hess!

Fölnyitá szempilláit, s kétségbeesetten me-
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reszté rá szemeit. Az éjszakai levegőtől Torpen
how lábai dideregni kezdtek.

— Ha igy maradhatnál pár perczig — mondá 
Dicknek. — Csak addig, mig fölhúzom hálókabá
tomat és papucsba buvok.

Dick mind a két kezével belekapaszkodott 
az ágy fejébe, s várta, hogy a sötétség oszoljék el.

— Jaj beh soká voltál, — mondá a visszatérő 
Torpenhownak. — Csak olyan sötét most is, mint 
az előbb. Mivel zörögtél az előcsarnokban ?

— Long-chaiset, gyapottakarót és vánkost 
hoztam. Melletted akarok aludni. Most feküdjél le;, 
holnapra jobban leszesz.

—■ Dehogy leszek.
S elkezdett jajgatni.
— 0  istenem! Megvakultam! Yak vagyok t 

Ez a sötétség nem akar szűnni tőlem.
Ki akart ugrani az ágyból, de Torpenhow 

visszatartotta, átkarolta, arczát a vállára szorította. 
Dick csak annyit tudott kinyögni, hogy megva
kult s hiába akart kibontakozni Torpenhow kar
jaiból.

— Nyugodjál meg, Dickie, nyugodjál meg — 
mondá tompán a fülébe.

Mind a kettőnek a melle hevesen pihegett.. 
Dick jobbra-balra húzta a fejét, s nyögött.

— Hadd, megyek. Hiszen betöröd a bor
dáimat.

— Feküdjél le, már múlik.
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— Igen, lefekszem, — monda Dick engedel
mesen. — De nem nyugtatnád rajtam a kezedet? 
Olyan jó, ha valamit érzek magamon nyugodni. 
Valami oly különösen szűrődik át a sötétségen.

Torpenhow a long-chaiseből odanyujtotta 
széles, szőrös kezét. Dick erősen belekapaszkodott, 
s fél óra múlva elaludt. Ekkor Torpenhow 
elvonta a kezét, s fölállva a székről, gyöngéden 
homlokon csókolta, mint ahogy az ember néha 
megcsókolja haldokló baj társát, hogy megköny- 
nyitse távozását az életből.

S a szürke félhomályban Torpenhow hallotta,, 
hogy Dick valamit beszél lázas álmában. Nagyon 
gyorsan beszélt, ahogy a delirium hullámzása 
késztette:

— Kár, nagy kár; de már segitve van rajta. 
Eltekintve minden Méláncholiától s hamis humor
tól, szembeszökő köztudomású — mint az én ese
temben például — hogy az asszony nem tehet 
rosszat. Ezt Torp nem tudja. Majd elmondom neki, 
ha kissé beljebb haladtunk a sivatagban. Milyen 
kontárul kezelik ezek a hajósok a hajóköteleket! 
Mondtam nekik, hogy úgy menni fog. Fehér taj
ték zöld vizen s a gőzös megfordul. Milyen pom
pás látvány. Le fogom vázolni. De nem, nem bi- 
rom. Ophthalmiám van. Ez volt egyike Egyiptom 
tiz csapásának. H ah! ez ám a tréfa Torp. Nevess 
szürke kép . . . Beleesel a vizbe s bepiszkitod a* 
ruhádat, édes Maisie.
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— Oh, — mondá Torpenhow. Ez előbb tör
tént. Azon az éjszakán, a folyamon.

— O bizonyosan megmondja, hogy az én hi
bám, ha bepiszkítod a ruhádat. Hiszen elég közel 
állsz a molohoz. Maisie, ez nem járja. Ah, tudtam, 
hogy elhibázod. Alacsonyabban és balra lőjj, édes 
Maisie. De hisz neked semmi meggyőződésed sincs. 
Mindened van a világon, csak éppen meggyőző
désed nincs. Ne bosszankodjál, lelkem! Levágnám a 
jobb kezemet, ha másról lenne szó, mint makacs
ságról. Levágnám a jobb kezemet, ha ezzel szol
gálatot tehetek.

— Ne hallgassunk ide! Olyan sziget ez, 
melyről a félreértés tengerén kiabálnak keresztül. 
De azt hiszem, hogy igazat kiabálnak, — mondá 
Torpenhow.

Dick tovább beszélt. Mindig csak Maisieről. 
Néha megátkozta magát, hogy mért volt oly bo
lond s mért engedte magát a leány rabságába ke
rülni. Azután csókot kért Misiétől, csak egyetlen
egy csókot, mielőtt elbúcsúznának egymástól s azt 
kérte tőle, hogy jöjjön vissza Vetry-sur-Marneból. 
De mindeme lázas nyilatkozatok közt az éget és a 
földet hívta föl tanúnak, hogy a leány nem 
hibás.

Torpenhow figyelmesen hallgatott s minden 
részletet megtudott Dick életéből, amit pedig min
dig titkolt előtte.

Három napon át vissza-visszatérő lázas ál
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mában végigment egész múltján, de azután álma 
nyugodtabb lett.

— Milyen gyötrelmeken kellett keresztül
mennie szegény gyereknek ! — mondá Torpenhow. 
Úgy bánt sajátmagával, mint egy kutyával s én 
még arrogancziával vádoltam! Tudnom kellett 
volna, bogy egy embert sem szabad fölületesen 
megitélni. Pedig én úgy tettem. Micsoda démon 
lehet az a lány! Dick az életét adta oda neki — 
az isten verje meg — ö meg, amint látszik, csak 
egy csókot adott viszonzásul.

- -  Torp, — mondá Dick az ágyból, eredj 
egyet járni. Nagyon sok időt töltöttél mellettem. 
Fölkelek. Jaj ! Beli bosszantó ! Nem tudok magam
tól felöltözni. Abszurdum!

Torpenhow felöltöztette, azután odavezette 
a festőszékhez, a műterembe. Fölizgatott idegek
kel bár, de mégis csendesen várta, hogy a sötétség 
majd eloszlik körülötte. Nem oszlott el sem aznap, 
sem másnap. Körutat próbált tenni a fal mellett. 
Térdcsontját beleütötte a kályhába, mire arra a 
gondolatra jött, hogy négykézláb mászik s egyik 
kezét maga elé tartja.

Torpenhow a folyosón találta.
— Meg akarom állapítani uj birodalmamnak 

a földrajzát, — mondá Dick. Nem érkezett levél 
a számomra? Add ide azokat, melyek szürke bo
rítékban érkeztek, olyan koronaféle monogram
mal a boríték leífentyűjén.
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Torpenhow odaadott neki egy levelet, me
lyen fekete »M« betű volt. Dick a zsebébe dugta. 
Semmi olyas nem volt ugyan benne, mit Torpen- 
how nem olvashatott volna, de hát csakis ő rá 
tartozott és Maisiere, arra a Maisiere, aki sohasem 
lesz az övé.

— Ha azt tapasztalja, hogy nem irok, akkor 
ő is fölhagy az Írással. De jobb is igy. Mi haszno
mat veheti még ezentúl? — mondá Dick, s a ki
sértő ördög arra ösztönözte, hogy tartson szemlét 
a maga helyzete fölött. Minden idege lázongott.

— Már is elég nagyot buktam. Nem fogok 
szánalmáért könyörögni, mert ez amúgy is kegyet
len próbára tenné.

S azon igyekezett, hogy Maisiet kiverje a 
gondolatából. Csakhogy a vak embernek számos 
alkalma nyilik az elgondolkozásra, s mikor a tét
lenségben eltöltött halálsötétsógü napok elkövet
keztek, Dick lelke a fenekéig föl volt dúlva.

Maisietől másik, majd harmadik levél érke
zett. Dick ott ült az ablaknál, szívta a levegőt, 
melyben már a nyár lehellete jelentkezett s elkép
zelte Maisiet, amint egy másik, nálánál derekabb 
férfi meghódítja. Képzelete, melyet a sötét háttér 
még élesebbé tett, ismét működött s nem kí
mélte meg oly egyes részletektől, amelyekre 
szeretett volna fölpattanni, bódultán járni föl-alá 
a műteremben s megbotlani a kályhában, melyet 
egyszerre négy helyen is látott.
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S ami mindennél rosszabb volt, a dohányzás 
csehogysem Ízlett a sötétben. A férfi arrogancziája 
eltűnt, helyébe kétségbeesés lépett, melyet Torpen
how csakhamar tapasztalt nála s vak szenvedély, 
melynek titkát Dick éj ént e a vánkosának pana
szolta el. Az e paroxysmusok közt levő idő türel
metlen várakozással telt el, miközben elviselhe
tetlen sötétség súlya nehezedett rá.

— Jer a Parkba, —‘'mondá Torpenhow. Hi
szen ki sem mozdultál azóta, hogy ez a bajod kez
dődött/

— Minek mozdulnék ? A sötétségben nem le
het mozogni s különben is — mondá tétovázva 
a lépcsőnél — valami bajom eshetik.

— Nem addig, mig én veled vagyok. Óvato
san fogunk járni.

Az utczai zaj oly ideges félelemmel töltötte 
el Dicket, hogy Torpenhow karjába kapaszkodott.

— Azt képzelem, mintha a te lábaddal po
csolyába kellene lépnem — mondá pajzánul, mikor 
n park felé tartottak.

— Jönnek a testőrök, — mondá Torpenhow.
Dick arcza földerült.
— Jerünk közel hozzájuk. Jeriink a parkba. 

Fussunk keresztül a pázsiton. Már érzem a fák 
szagát.

— Talán még csak a sövényét, — mondá 
Torpenhow, egy hantot feszítve föl a sarkával. — 
Érzed ezt ? Ugy-e, hogy pompás.
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Dick gyönyörködve szíttá a fü-illatot.
— De most vegyük elő a lábunkat s siessünk.
Lehető közel mentek az ezredhez. A szuro

nyok csörömpölésére Dick orrczimpái remegni 
kezdtek.

— Jerünk közelebb. C o 1 o n n e-ban mennek,, 
ugy-e ?

— Igen. Honnan tudod ?
— Ereztem. 0  én katonáim, szépséges ka

tonáim.
S előrehajolt, mintha látni bírta volna Őket.
— Valamikor le tudtam festeni, de most ki 

fogja rajzolni őket.
— Mindjárt megindulnak. Valahogy aztán 

meg ne ijedj, ha a banda rákezdi.
— Nem vagyok ujoncz az ilyesmikben. Hi

szen jobban sért a csend. Közelebb, Torp, — köze
lebb ! 0  istenem, mit nem adnék érte, ha csak egy 
perezre is láthatnám őket, — csak egy félperezre t

Világosan hallotta, bogy már egész közel 
van hozzájuk. Hallotta, hogy mint zörög a katona 
széles mellén a vállszíj, mikor a nagy dobot föl
emelte a földről.

— Az ezred-dobos jelt ad a botjával, — sut- 
togá Torpenhow.

— Tudom, tudom. Ki tudná, ha én nem tu
dom?

A dob verő lecsattant, s a katonák előre len- 
dűltek a zene hangjaira. Dick érezte, hogy mint
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csapja meg arczát a mozgó hadoszlop által okozott 
légáramlat s hallotta az egyenletes lépések zaját.

— Mi bajod? — kérdé Torpenhow, mikor 
látta, hogy Dick az utolsó katona elvonultával 
lehorgasztja a fejét.

— Semmi. Csak egy kissé kijöttem a sodrom
ból. Ez az egész. Vigy vissza, Torp. Miért hoztál el 
magaddal ?

Rúd yard: Elborult világ. II. köt. 3



X II. FEJEZET.

A Nilghai megharagudott Torpenhowra. 
Dicket az ágyba erőszakolták, — vak embereknek 
nem igen tetszik, ha egészséges emberek kényétől 
függenek — s mióta visszatért a parkból, folyto
nosan szidta Torpenhowt, hogy miért egészséges 
az egész világ s miért lát mindenki, mig őt a va
kok éjszakája veszi körül, kik legjobb esetben is 
csak terhére vannak embertársaiknak.

A vastag, temérdek testű, aggressziv Nilghai 
ott volt Torpenhow szobájában. Mögötte ült Ké
nén, a »nagy hadi sas«, előttük hatalmas térkép 
feküdt, teletűzdelve fehér és fekete fejű gom
bostűkkel.

— Ami a Balkánt illeti, nem volt igazam, 
mondá a Nilghai. De ezt az ügyet illetőleg igazam

* volt. Dél-Szudánban ismét újra kezdhetjük dol
gainkat. A közönség persze nem bánja, de a kor
mány igen s nyugodtan teszik meg az előkészüle
teket. Hiszen ép úgy tudjátok, mint én.

— Emlékszem, hogy mint átkozott bennün
ket a nép, mikor csapataink visszavonultak Omdur-
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inanból. Föl kellett vonulni, előbb-utóbb. De én 
nem mehetek, monda Torpenhow.

S kimutatott a nyitott ajtón. Meleg nyári 
^éjszaka volt.

— Ezért csak nem szólhattok meg ?
A Keneu úgy szortyogtatta a pipáját, hogy 

egészen úgy hangzott, mint egy kövér s magával 
megelégedett kandúr dorombolása.

— Legkevésbbé sem bántalak érte. Rendkí
vüli jóság tőled, de hát minden embernek a maga 
dolgával kell törődni, — neked is Torp. Brutáli
san hangzik — tudom —> de hát Dick már nem 
tartozik a czéhbe, letört, gastados, elvégezte, befe
jezte. Yan egy kis pénze. Nem fog elveszni s ő vé
gette nem zökkenhetsz ki a rendes kerékvágásod
ból. Gondolj a magad reputácziójával is.

— Dické tízszer nagyobb volt, mint az enyim 
s a tietek összevéve.

— De csak azért, mert mindenhova odaírta 
a nevét, amit csak rajzolt. Most tökéletesen befe
jezte. Helyezd készenlétbe magad, hogy indulhass. 
Magad szabhatod meg dolgaidnak az árát, s job
bat produkálhatsz, mint akármelyikünk.

— Ne adj utasításokat, hogy mint tegyem. 
Itt maradok s gondját viselem Dicknek egyideig. 
Igaz, hogy olyan kedves, akárcsak egy sebesült 
medve, de hát nagyon szereti, ha mellette vagyok

A Nilghai lágy fejű bolondokról dörmögött 
valamit, akik a maguk carriérejét tönkreteszik

3*
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inás bolondok kedvéért. Torpenhowt elöntötte a 
bosszúság pírja. A Dickre való állandó felügyelet 
úgy elkinozta, hogy idegei ingerlékenyebbek 
lettek.

— Yan még egy harmadik választás is, mon
dá a Keneu elgondolkodva.

— Gondold meg s ne légy kelleténél na
gyobb bolond. Dick vonzó külsejű, s meglehetős' 
adag merészséggel ellátott ember, vagy 'legalább
az volt.

— Ohó!, mondá a Filghai, aki visszaemléke
zett a kairói esetre. Sejtem már. Sajnálom.

Torp elnézőleg intett.
— Jobban sajnáltad a dolgot akkor ugy-e7 

mikor kitúrt? Folytasd Keneu.
— Valahányszor láttam, hogy egy-egy em

ber elhal ott a sivatagban, mindig azt gondoltam^ 
hogy, ha a szállítási eszközök gyorsabbak volná
nak s gyorsabban hírül lehetne adni, minden em
bernek jutna egy ápoló asszony.

— Micsoda furcsa nyilatkozatok történné
nek!, mondá a Nilghai. Köszönjük meg, hogvm y 
is megvagyunk.

— Vizsgáljuk csak kissé, hogy csak éppen 
Torp hü gondoskodására van-e szüksége Dicknek. 
Mi a te véleményed, Torp?

— Tudnom, hogy Dicknek más is kellene. 
De mit tegyek ?

— Terjeszd az ügyet itélőszékünk elé. Mind-
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nyáján jó barátai vagyunk Dicknek, de te voltál 
mindig a legjobb barátja.

— En vettem pártfogásom alá, mikor el
vesztette a fejét.

— Annál valószínűbb, amit mondtam. Hol 
az a lány ?

S ekkor Torpenhow nyíltan s oly tömören 
mondta el a helyzetet, amint ezt egy »külön tu
dósító « csak el tudja mondani. A többiek félbe
szakítás nélkül hallgatták.

— Lehetséges-e, hogy egy férfi évek múltán 
is visszatérjen gyerekkori süldő-szerelméhez? 
mondá a Keneu. Lehetséges-e ?

— Tényeket mondok. Dick semmit sem be
szél ugyan róla, de három levelet szorongat tőle 
mindig, mikor azt hiszi, hogy nem látom. Mitévő' 
legyek ?

— Beszélj Dickkel, mondá a Kilghai.
— Hogyne! írjak a leánynak, akinek nénr 

is tudom a teljes nevét és czimét s könyörögjek 
neki, hogy fogadja el Dicket szánalomból. Ha jól' 
emlékszem, azt mondtad egyszer Dicknek Milghai, 
hogy sajnálod. Emlékszel-e, hogy ez mikor volt ?

* Mohát eredj be hozzá, bírd teljes vallomásra s arra, 
hogy forduljon ahhoz a Maisie lányhoz, vágy * 
hogy hívják. Azt hiszem, hogy képes lenne meg
ölni, mert a vakság és az elkeseredés még több * 
•erőt kölcsönöz neki.

— Torpenhow teljesen tisztában van azzal,;
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hogy mit kell tennie. Elmegy Vitry-sur-Marneba?, 
mely a béziéres-landesi vasút mellett fekszik, egy 
ugrásnyira Tourgastól. Egy század lovasság van 
oda bekvártélyozva, vagy legalább kellene lenni.. 
De hogy merre van az a műterem, melyről Torp 
beszél, nem tudnám megmondani. Az a Torp dolga* 
lesz megkeresni, az utat megmutattam neki. A 
leány előtt minden himezés nélkül le fogja festeni 
a helyzetet, mire a leány visszajön Dickhez, fő
kép azért, mert — hogy Dick szavaival éljek — 
úgyis csak átkozott megátalkodottsága tartja őt 
távol.

— S négyszázhusz fontjuk lesz évente, ha 
összeteszik. Dick mindig fogékony volt a számok 
iránt, még deliriumában is. No most már csöpp 
mentséged sem lehet az ittmaradásért, mondá a 
Nilghai.

Torpenhow nagyon kényelmetlenül érezte- 
magát.

— De képtelenség! Lehetetlen. Csak nem 
húzhatom ide a leányt hajánál fogva!

— Az a mi mesterségünk, hogy abszurd ég- 
lehetetlen dolgokat végezzünk — ezért kapjuk a 
pénzt — minden ok és czél nélkül s a kö- m 
zönséget mulattassuk. De most van rá okunk. A  
többivel ne törődjünk. Ezekbe a szobákba letelep
szem addig a Nilghaival, mig Torpenhow vissza
tér. Egy kicsit befészkeljük magunkat ide, ez lesz.
a mi főhadiszállásunk. S azután van még egy ok
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Torpenhow elküldésére. A Gondviselés úgy segíti 
meg az embert, amint másokon segít, de — .itt a 
Keneu ünnepélyesen kezdett beszélni — nem köt
hetünk a lábadnál fogva Dickhez, ha a zavarok 
kitörnek. Nincs más választásod, mint hogy utaz
zál e l; s Diek hálás lesz érte.

— Mit tehetek mást? Megyek, megpróbá
lom. Nem bírom megérteni az olyan asszonyt, aki 
Dicket visszautasítja.

— Ezt beszéld meg a leánynyal. Láttam én 
már azt is, hogy addig tudtál hízelkedni egy arab 
asszonynak, mig csak meg nem kínált datolyával. 
Itt tizedrész oly nehéz sem lesz a dolgod. Jobban 
teszed, ha holnap délután már nem leszesz itt, 
mert a Nilghai és én úgyis el fogjuk foglalni a 
szobáidat. Ez parancs. Engedelmeskedjél.

*
— Dick, mondá Torpenhow másnap reggel 

tehetek-e érted valamit ?
— Semmit. Hagyj magamra. Hányszor figyel

meztesselek, hogy vak vagyok ?
— Senkit se keressek föl, vagy hívják el 

vagy hozzák el ?
— Senkit. Ugyan tedd valahová ezeket az 

ördögi csikorgásu czipőidet.
— Szegény gyermek! mondá Torpenhow 

magában. Majd később beszélek a lelkére, óvato
sabban kell vele bánni.

— No jól van, mondá aztán fenszóval. Mi-
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után oly független vagy, hát négy-öt napra eluta
zom. Mondj legalább egy istenhozzádot. Mr. Beefon’ 
majd gondot visel rád, a Keneu pedig addig az én 
szobámban lakik.

Dick arcza megnyúlt.
— Ugy.e nem maradsz tovább távol egy hét

nél? Tudom, hogy hirtelen indulatit vagyok, de 
nélküled nem tudok meglenni.

— Nem tudsz ? Nemsokára nélkülem is meg- 
leszesz, sőt örülni fogsz neki.

Dick visszabotorkált a karosszékéhez s azon 
gondolkozott, hogy mire czélozhatott Torpenhow. 
Nem akarta, hogy Mr. Beeton viseljen rá gondot, 
akinek már Torpenhow szakadatlan figyelmessége 
sem tetszett. Maga sem tudta, hogy voltaképen 
mi lett volna neki jó. A sötétség csak nem akart 
elmúlni mellőle s Maisie fölbontatlan levelei már 
egészen össze voltak gyűrve a sok forgatástól. Ma
gától ugyan nem olvashatta volna el őket soha 
többé, de majd küld Maisie másikat, újabbat, hogy 
legyen mivel töltenie a napot.

A Nilghai ajándékot hozott neki, vörös min
tázó viaszt. Azt gondolta, hogy Dicket szórakoz
tatni fogja, ha az ujjaival babrálhat.

Dick megtapogatta pár pillanatig az anyagot.
— Mi ez ? kérdé megijedve. Vidd el. A  va

kok finom tapintását csak öt év múlva sajátithat- 
nám el. Nem tudod, hogy hova ment Torpenhow?

A Nilghai nem tudott róla semmit.
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— Itt fogunk lakni az ő szobáiban, mig 
visszatér. Kern lehetünk valamiben segitségedre ?

— Kérlek! Jobb szeretném, ha magamra 
hagynátok. Ke gondolj hálátlannak, de hát leg  ̂
jobb, ha magamra maradok.

A Nilghai elhallgatott, Dick pedig tovább 
zsörtölődött sorsa ellen. Már rég nem gondolt arra 
hogy miket dolgozott a múlt napokban, s nem 
bántotta többé a dolog utáni vágy. Teste, lelke 
Maisie után sóvárgott, Maisie után, aki őt bizo
nyára megértené. Elgondolta magában, hogy 
Maisie, el lévén foglalva a maga munkájával, nem 
is törődik vele. A tapasztalat megtanította arra, 
hogy ha az embernek elfogy a pénze, akkor az 
asszonyok elhagyják, ha pedig kizökken eddigi 
kerékvágásából, ha föl kell hagynia eddigi fog
lalkozásával, akkor többi társai keresztülgázolnak 
rajta.

— Végre majd arra használhat föl, monda 
magában, amire én Binat-t, tanulmányt festhet 
rólam. Kern kérek többet, csak annyit, hogy kö-, 
zelében lehessek, ha mindjárt tudnám is, hogy 
más szereti. Huh! mily kutya-természetű az ember.

A lépcsőn valaki jókedvűen éne kló :
Ita innen távozunk,
Ha messze elmegyünk 

El, el:
A jó  hitelezők 
Jajára hült helyünk 

Felel.



A hajukat tépik 
Utczahosszant végig,
Hej pedig hiába:
Angliából elszeleltünk 
Kelet-Indiába.

A lábcsoszogást s Torpenhow ajtajának meg- 
kopogtatását követőleg valaki igy nyivákolt:

— Nézzétek csak, czimborák, uj tábori pa
la ck ot találtam, elsőrendű patent. Nyissátok ki.

Dick fölugrott. Ezt a hangot nagyon jól is
merte.

— Ez Cassavetti, most jött vissza a konti
nensről. Most már tudom, hogy Torp mért ment 
el. Valahol verekedés van s én nem lehetek ott.

A Nilghai hiába intette csendre.
— Ez értem történik, mondá Dick keserűen. 

A madarak el vannak készülve a vándorlásra s 
nekem nem akarják mondani. London hadi tudó
sitóinak fele ott van s nekem itt kell maradnom.

Atbotorkált a folyosón s bebotlott Torpen- 
how szobájába. Erezte, hogy teli van emberekkel.

— Hol zavarognak ? — kérdé. A Balkánon ? 
Miért nem mondta meg valaki ?

— Azt hittük, hogy nem fog érdekelni, 
mondá a Nilghai, elszégyelve magát. A Szudánban 
zavarognak, mint rendesen.

— Szerencsés kutyák! Hadd ülök le ide, 
hadd hallgatom, mit beszéltek. Hadd legyen benne^
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részem nekem is, — Cassavetti hol vagy? Még 
mindig nem tudsz becsületesebben angolul ?

Dicket egy székhez vezették. Hallgatta a 
térképek zörgését, s amint gyorsan beszéltek, őt 
is magukkal ragadván. Mindenről volt ott szó 
egyszerre, sajtóról, vasúti menetrendről, a hadse
reg vizzel ellátásáról, a tábornokok képessegéről, 
oly szavak kíséretében, amelyektől az égnek állt 
volna a haja a vezérekben vakon bizó közönség
nek. Mindegyik egyszerre állított, tagadott, vitat
kozott s nevetett.

Abban mindegyik megegyezett, hogy a szu- 
dáni háború minden pillanatban kitörhet. A  Nil- 
ghai mondta. S jó is, hogy mindegyik elkészült 
rá. A  Keneu lovakért táviratozott Kairóba; Cassa
vetti megkeritette az előrekíildendő csapatoknak 
meglehetősen hiányos jegyzékét s fölolvasta min
denféle profán megjegyzések kíséretében, Keneu 
pedig néhány ismeretlen embert mutatott be 
Dicknek, akiket a központi déli szindikátus rajzo
lóknak szerződtetett.

— Első szereplésük, mondá a Keneu. Majd 
megtanítjuk őket tevén lovagolni.

— 0  azok a tevék, dörmögött Cassavetti. 
Megint csak meg kell tanulnom, hogyan kell raj
tuk lovagolni, pedig már egészen el vagyok pu- 
hulva hozzá. Halljátok csak, czimborák ! Meglehe
tősen értesülve vagyok katonai előkészületeitek
ről. Először is elmegy a R o y a l  A r g a l s h i r e
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-Siit h e r l a n d  ezred. így hallottam ezt a lehető 
legjobb forrásból.

Szavait kitörő nevetés fogadta.
— Ülj csak le. monda a Nilghai. Azt a listát 

nem is a hadügyminisztériumban állították össze.
— Hát Szuakinban lesz-e valami haderő? 

kérdezte valaki.
Erre még fokozottabb lett a zaj, amint min

denki egyszerre kérdezett és felelt: »Mily egyip
tomi csapatokat vonnak be a hadműveletekbe ? — 
Ko az isten őrizze a felláhkat! — Legalább a 
szuakin-berberi vonalat ki fogják építeni! — A 
kanadai utazók nagyon óvatosak. — Ki a parancs
noka a szaharai hadoszlopnak ? — A ghinehi ka
nyarodásnál sohasem fogják fölrobbantani a nagy 
sziklát. Majd megint föl kell rá másznunk, mint 
eddig. — Ha meg nem mondja valaki, hogy lesz
nek-e ott indiai csapatok is, hát betöröm a fejét 
mindegyiteknek. — Ke szakitsd el a mappámat! 
— Mondom nektek, okkupáczionális hadjárat lesz, 
hogy érintkezésbe léphessünk a dél-afrikai társu
latokkal. — Azon az utón minden lépten-nyomon 
meggyűlik az ember baja a guineai sodorka- 
féreggel«.

A Kilghai, akit ez a nagy zaj már szinte két
ségbe ejtett, elkezdett bőgni, mint a gőzkürt s 
mind a két öklével nagyot ütött az asztalra.

— De mi lesz Torpenhowból ? kérdé Dick az 
ezt követő csendben.



— Torpenhow jelenleg rendelkezési állapot
ban van. Azt Íriszem, hogy valahol valami sze
relmi ügyben sántikál, monda a Nilghai.

— Azt mondta, hogy haza megy, monda a 
Kenem

— 0 ?  monda Diók káromkodva. Nem! Nem 
vagyok ugyan egészen magamnál, de ha ti és a 
Nilghai leviszitek oda magatokkal, addig fogok raj
ta taposni, mig ésrre nem tér. 0  itt marad ! 0  a leg
jobb ember valamennyitek közt. Nehéz munka 
lesz Omdurmannál. Szeretnék veletek tartani.

— Magunk is szeretnők azt Dickie, mondá a 
Keneu.

— Én legjobban, mondá a központi déli
szindikátus újonnan szerződtetett rajzolója. Nem 
mondhatná meg nekem, h o g y -------

— Adok önnek egy jó tanácsot, mondá Dick. 
az ajtó felé indulva. Ha megesik önnel, hogy va
lami csetepatéban fejbe vágják, ne törődjék vele. 
Mondja meg annak az arabnak, hogy csak üsse 
tovább. Meg fogja látni, hogy ez a legolcsóbb 
halál.

— Dickben motoz valami, — mondá a Nil
ghai egy óra múlva, mikor a szobából mindenki 
távozott, a Iveneut kivéve.

— A hadi trombita varázshivása ! Hallottad, 
hogy mit felelt rá ? Szegény gyerek. Nézzük meg, 
mondá a Keneu.

Dicket már nem bántotta az imént lefolyt
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beszélgetés okozta izgalom, lecsendesett. Ott ült 
műtermében, az asztal mellett, fejét kezére tá
masztva, mikor a két férfi bement hozzá. Úgy ma
radt, ahogy találták, meg sem mozdult.

— Fáj, nagyon fáj, — nyögé. Isten bocsássa 
meg, de kegyetlenül fáj. Láthatom-e Torpot, mi
előtt elutazik?

— Hogyne láthatnád, mondá a Nilghai.



X III. FEJEZET.

Már két órája, hogy lement a nap. 
Házamhoz tartok ; bánt a gondolat ] 
Ha nappal nem találtam ösvényt, 
Hogyan találok, hogy ha jő az éj ?

Régi dal.

— Maisie, jer aludni.
— Nagyon meleg van, nem tudok aludni. 

Ne haragudjál.
Maisie kikönyökölt az ablakpárkányra, s a 

holdas éjben kitekintett a nyárfákkal szegély- 
zett országutra. Meleg nyár terült el Vitry-sur- 
Marne fölött, melytől minden elaszott. A réten 
megsült a fü, a folyó zátonyain az agyag megre
pedezett, a parti virágok rég elfonnyadtak, a kerti 
rózsák levelei pedig mind elhulltak. A kis háló
szoba fülledt levegője szinte elviselhetetlen volt.

ü gy  látszott, mintha a teli hold fénye, mely 
Kaminak az ut túlsó felén levő műterme faláról 
visszasugárzott, még melegebbé tette volna az éj
szakát, s sötétebbé azt a tintafeketeségü árnyékot, 
melyet a bezárt kapu csengetyüjének húzója ve-
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tett a földre, s mely Maisie tekintetét egészen le- 
bilincselte, s bosszantotta.

— Hihetetlen! Egész fehér lesz mindenr 
mormolá. S a kapu sincs a fal közepén. Ezt azelőtt 
nem is vettem észre.

Maisienek nagyon rossz kedve volt. Mert 
egyrészt a múlt hetek iszonyú hősége egészen el
csigázta, másrészt, mert az a női tanulmányfő, 
melyet a Melancholiához akart volna felhasználni, 
s mely nem készült el a szalon megnyitásának 
idejére, nem sikerült kellőleg; harmadszor, mert 
azt megmondta neki Kami két nappal ezelőtt; 
negyedszer, mert — s ez volt a legfőbb — Dick,. 
az ő Dickieje, már hat hete nem irt neki.

Bosszankodott a forróságra, bosszankodott 
Kamira, bosszankodott a saját festményére, de 
legjobban bosszankodott Dickre.

Háromszor irt neki, — mindannyiszor újabb 
terveket közölvén vele, s tanácsot kérvén festmé
nyét illetőleg. Elhatározta, hogy nem ir többet. 
Majd ha az Őszszel visszatér Angliába — büszke
sége nem engedte volna, hogy előbb menjen haza 
— majd akkor beszél vele. A vasárnap délutáni 
értekezletek hiányát jobban érezte, mintsem 
gondolta.

Kami nem mondott egyebet, mint hogy min
dig azt hajtotta: »Continuez, mademoiselle. con- 
tinuez t’oujours* s monoton tanácsát az egész me
leg nyáron keresztül ismételte. Dick pedig mes
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terhez méltó öntudattal járkált föl-alá az ő lon
doni kis műtermében, a Hyde-park északi részén, 
s százszor rosszabb dolgokat mondott neki annál, 
hogy »continuez«, mielőtt kikapta a kezéből az 
ecsetet, s megmutatta, hogy hol a hiba a képen. 
Eszébe jutott Maisienek, hogy utolsó levelében 
mily közönséges tanácsokat osztogatott neki : hogy 
a verőfényen sohase fessen, s hogy ne igyék vizet 
az utszéli házakban. S ezt nem is egyszer irta, de 
háromszor is ismételte, mintha bizony ő nem tudna 
magára vigyázni.

De ugyan mit mivelhet az a Dick, hogy még 
az Írásra sem tud magának időt szakítani ? Az 
utón csendes suttogás hallatszott, mire visszavonult 
az ablaktól. A kis helyőrség egyik lovas katonája 
beszélgetett Kami szakácsnéjával. A holdfény 
megcsillant kardjának hüvelyén, melyet kezével 
fogott, hogy csörgése ne alkalmatlankodjon nekik. 
A főkötő mély árnyékot vetett a szakácsné ar
czára, melyet odaszoritott a katona fejéhez. A  lo
vas a nő dereka köré fűzte a karját, s csókolózni 
kezdett vele.

— Huh! mondá Maisie, visszaugorva.
— Mi az ? kérdé a vöröshaj u lány, kiugorva 

az ágyból.
— Csak egy katona csókolta meg a szakács- 

nét, — mondá Maisie. — De már elmentek.
Ismét kikönyökölt az ablakon, shawlt téve 

hálóköntöse fölé, hogy meg ne hűljön. Könnyű
Kudyard: Elborult világ. II. köt. 4
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éjszakai fuvalom suhant át a tájon, s az utszélen 
egy hervadt rózsa bólingatott, mintha el nem árul
ható titkokat tudna. Lehetséges-e, hogy Dick ne 
törődött volna többé az ő festményével s a magáé
val, s a katona és a szakácsné színvonalára alacso- 
nyodott volna le ? Ezt Dick nem teheti. A rózsa 
újra bólintott, s egyik hervadt levele megbil
lent. Mint mikor valami csintalan kis ördög he
gyezi a fülét.

— Dick nem lehet olyan, — gondolá Maisie 
magában, — mert az enyim, enyim, enyim, 0  
mondta maga, hogy az enyim. Bizonyos, hogy 
nem törődöm vele, hogy miket müvei. Csak a 
maga dolgát fogja vele elrontani, — meg az 
enyimet is.

A rózsa tovább bólingatott. Miért ne szóra
kozhatnék Dick úgy, ahogy csak a kénye tartja, 
kivéve ha a Gondviselés azt nem akarja, hogy tá
mogassa Maisiet munkájában. Ami abból állt, hogy 
angol provincziális kiállítások számára festett ké
peket, mint ahogy ezt Maisie kritikai albuma mu
tatta. Oly képeket, melyeket a Szalon visszautasí
tott volna.

A vörös haja lány nyugtalanul forgolódott 
ágyában.

— Nagyon meleg van, nem tudok aludni.
Igen, Maisie úgy tenne. Eveit megosztaná

angliai kis műterme s Kami nagy, tekintélyes mű
terme közt, Vitry-sur-Marneban. De nem; másik



mesterhez menne, aki belesegitenó őt a sikerbe, 
melyhez joga van, ha ugyan a türelmes gyötrődés 
és kétségbeesett szorgalom jogot ad valamihez. 
Azt mondta neki Dick, hogy tiz évig kellett dol
goznia, mig rájött saját erejének a tudatára. Ő is 
tiz éve dolgozott már, s ez a tiz év annyi volt, 
mint a semmi. Dick mondta ezt, de csak rá vonat
kozólag. Azt mondta neki — az az ember, aki még 
csak arra sem talál időt, hogy neki Írjon — hogy 
tiz évig is elvár érte, s hogy előbb vagy utóbb, de 
bizonyosan vissza kell térnie Dickhez. Megírta ezt 
abban a képtelen levelében, melyben napszurástól 
és diptheriától óvja, amire egyszerre csak abba
hagyta a levelezést. Bizonyosan föl-alá sétál hol
das éjszakákon a világos utczákon s szakácsnékat 
•ölelget. Hej csak itt volna, beh szeretne leczkét 
tartani neki, persze hogy nem hálóköntösben, ha
nem illendő toiletteben, szigorúan, kimérten. De 
ha más leányokat csókolgat, akkor bizonyosan 
nem törődik az ő szemrehányásaival. Legfölebb 
nevetne rajta. No jó, nagyon helyes. Akkor ő be
húzódna műtermébe, s az elküldendő képeket ké
szítené elő, stb.

így  forogtak gondolatai szép lassan, csende
sen, mint a malomkerék, mig a vöröshaju leány 
köhögve forgolódott ágyában ide-oda.

Maisie tenyerébe hajtá a fejét, s megállapo
dott abban, hogy Dick alávalóságához a legcse
kélyebb kétség sem fér. S hogy magát igazolj a,

4 *
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nőhöz nem való módon kezdé mérlegelni az eshe
tőségeket és a körülményeket.

Yolt egy gyerek, aki azt mondta neki, hogy 
szereti. Azután megcsókolta — az arczát -— egy 
sárga kökörcsin szemeláttára, amely úgy bólint- 
gáttá a fejét, mint az imént a fonnyadt rózsa a 
kertben. Ekkor egy kis szünet állt be, de néhány 
ember megmondta neki, hogy az a fiú szereti, — 
megmondta épen akkor, mikor legjobban el volt 
foglalva a festészettel. Azután a fiú visszatért s 
másodszor is megmondta neki, hogy szereti. Az
után — — végé-hossza nincs annak, hogy mi min
dent nem tett az a fiú. Föláldozta neki idejét, te
hetségét. Beszélt neki művészetről, háztartásról, 
tehnikáról, teáscsészékről, konzervekről. fekete 
hajecsetekről — odaadta neki a legjobb ecsetjét, 
mindennap azza festett. Azután ellátta jó taná
csokkal, utbaigazitásokkal, miknek nagy hasznát 
vette. S ezzel szemben mit adott neki ő ? Semmit; 
kivéve, hogy — száját megtörölte háló köntösének 
bő ujjával — megengedte neki, hogy egyszer meg
csókolja. Még pedig a száját. A hálátlan! Hát nem 
volt ez elég? nem volt-e több az elégnél? S ha 
nem is volt, nem egyenlitette-e ki ezt az adósságot 
azzal, hogy nem ir neki s hogy — valószinüleg 
más lányokat csókolgat ?

— Meghütöd magad, Maisie! Feküdjél le, 
kérlek, monda a vöröshaju leány fáradtan. Addig 
nem tudok elaludni, mig az ablaknál virasztasz.



Maisie vállat vont s nem felelt. Dick aljas
ságaira gondolt s más aljasságokra, melyekhez 
Dicknek nem volt semmi köze. A kegyetlen hold
fény nem engedte aludni. A műterem fekete ár
nyékot vetett az ezüstszürke útra, a csöngetyü- 
huzó árnyéka majd megrövidült, majd meghosz- 
szabbodott a falon, végre egészen föl oszlott, mikor 
a hold lebukott a rétek mögött, épen mikor egy 
nyúl baktatott keresztül az utón. A hajnali szellő 
végig szántott a mezőn, hüs áramlatot hozva ma
gával, a tehenek pegig bőgni kezdtek a szárazság
tól megsekélyedett folyó előtt.

Maisie feje lehanyatlott az ablakpárkányra, 
úgy, hogy fekete haja egészen beborította karjait.

— Kelj föl, Maisie. Meghütöd magadat.
— Igen, lelkem, igen.
Úgy vánszorgott ágyához, mint egy beteg 

gyermek s mikor betemeté arczát a vánkosokba, 
•ezt suttogá:

— Azt hiszem — azt hiszem . . , de hát vá
laszolnia kellett volna.

A nappal együtt megkezdődött a rendes mű
termi foglalkozás s érzett a festéknek és terpen
tinnek szaga, hallatszott Kami monoton bölcses
sége, aki gyönge művész volt ugyan, de aranyos 
tanító, de csak ha a tanítvány rokonszenvezett vele.

Maisie e napon nem rokonszenvezett vele s 
alig várta, hogy fölhagyjanak a festéssel. Tudta 
jól, hogy ez jaz dőpont mikor következik be. Ak-
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kor, mikor Kani összehajtja fekete felöltőjét se 
maga mellé teszi, s fáradt, halványkék szemeivel,, 
mikkel sem a vásznakat, sem a tanítványokat nem 
látta meg, visszatekint a múltba, hogy fölidézze- 
Binat emlékezetét.

— Valamennyien meglehetősen csináltátok,, 
szokta mondani. De meg kell jól gondolnotok,, 
hogy nem elég ám csak a tehnika, a művészet, a 
tehetség, de még az érzés sem. A meggyőződés a 
fő, ezzel lehet csak valamire vinni. A közt a sok 
tanítvány közt (itt a tanulók rendesen össze szok
ták szedni festéktömlőiket, s ki szokták szedni a 
rajzszögeket a táblákból), a közt a sok tanítvány 
közt, kik kezem alól kikerültek, legjobb, legtehet
ségesebb volt Binat. Mikor eltávozott, mindent 
meg tudott volna alkotni, ami színnel, rajzzal és> 
tudással csak megalkotható, mert ezzel mind ren
delkezett. Hanem — nem volt meggyőződése.. 
Most már hírét sem hallom Binatnak, aki legjobb* 
tanítványom volt, — ez előtt régen. C o n t i n u e zr 
m e s d e m o i s e l l e s ,  s mindenek fölött legyen: 
művészi meggyőződésük.

Lement a kertbe egyet szivarozni s elszo- 
morkodni az eltűnt Binat fölött,, mig a tanulók 
vagy hazaszéledtek, vagy a műteremben maradd 
tak, hogy a következő napi dolgokhoz szükségese
ket előkészítsék.

Maisie megnézte szerencsétlen Melancholiá- 
ját, azután keresztülsietett az. utón, hogy levelek
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írjon Dicknek, mikor egy férfit látott maga felé 
tartani, fehér szolgálati lovon.

Hogy mint tudott Torpenhow húsz óra alatt 
eljutni a vitry-sur marnei helyőrség tisztikarának 
színe elé, akikkel Francziaország dicsőséges re- 
vanche-háborujáról beszélt s az ezredest szinte kö- 
nyekig meghatotta s hogy mint tudta kölcsön
kapni a helyőrség legjobb lovát, hogy annál gyor
sabban juthasson el Kami műterméig, oly titok, 
melyről csak egy »saját külön levelező« adhatna 
föl világosit ást.

— Bocsánatot kérek, mondá. Abszurd kér
désnek fog ugyan látszani, de ha nem tudom a 
másik nevét. Nincs itt egy fiatal lady, akit Maisie- 
nak hívnak?

— En vagyok Maisie, mondá a leány a széles 
karimáju szalmakalap alól.

— Be kellene magamat mutatnom, mondá, 
mialatt lova ficzkándozni kezdett a vakító fehér 
verőfényen. Torpenhow vagyok. Heldar Dick a 
legjobb barátom és — és —- úgy áll a dolog, hogy 
megvakult.

— Megvakult! mondá Maisie elképedve. Le
hetetlen !

— Innen-onnan két hónapja tökéletesen vak.
Maisie föltekintett. Arcza oly fehér volt, mint

a kréta.
— Nem, nem; lehetetlen, hogy megvakult 

volna!
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— Akarja meglátogatni ?, kérdé Torpenhow.
— Most — mindjárt ?
— 0  nem. A  párisi vonat csak este nyolcz 

órakor megy itt keresztül. Addig még van idő elég.
— Mr. Heldar megbízásából keresett föl ?
— Bizonyára nem. Dick ilyenre nem hatá

rozta volna, el magát. Ott ül a műtermében, s foly
ton néhány levelet forgat a kezében, miket nem 
tud elolvasni, mert vak.

A nagy szalmakalap alatt valami meg
rendült.

Maisie lehajtotta a fejét, s bement lakásába. 
A vöröshaju lány a szofán feküdt s nagy fejfájás
ról panaszkodott.

— Dick megvakult!, mondá Maisie s lihegve 
támaszkodott egj  ̂ szék hátához. Az én Dickem 
vak !

— Mi történt ?
A vöröshaju lány egyszeriben fölugrott a 

szofáról.
— Egy ember mondja, aki most jött An

gliából. Hat hete, hogy nem kaptam tőle levelet.
— S elmégysz hozzá?
— Azt hiszem, el kell mennem.
— Azt hiszed! Rögtön visszamennék Lon

donba, fölkeresném, s addig csókolnám szemeit, 
mig ismét meg nem javulnak. Ha nem mégysz, 
hát majd elmegyek én. Jaj istenem, mit össze nem
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beszélek! 0  te egy ügy ü ! Siess hozzá rögtön! 
Menj!

Torpenhow nyakán hólyagokat szitt a forró
ság, azért a végtelen megilletődés mosolya vonult 
el arczán, amikor Ma isié hajadonfővel jelent meg 
a meleg napon.

— Jövök, mondá, földre sütött szemekkel.
— Szíveskedjék hát ma este hétkor a vitry-i 

állomáson lenni.
Szinte parancs volt ez attól az embertől, aki 

ahhoz volt szokva, hogy engedelmeskedjék. Maisie 
nem szólt semmit, de örült, hogy nincs ok bővebb 
értekezésbe elegyedni ezzel az emberrel. Vissza
tértek a vöröshaju leányhoz, aki keservesen sirt, 
A rekkenő délután csomagolás, sirás, bucsucsók 
közt telt el. Maisie Kamitól is elbúcsúzott. A töb
bit majd meggondolja, de most az volt a legelső 
kötelessége, hogy minden utógondolat nélkül 
Dickhez siessen, akinek ily csodálatos barátja 
van, mint a jövevény s aki ott ül a sötétben s föl- 
bontatlan leveleket forgat a kezében.

— Hát te mit fogsz művelni ?, kérdé Maisie 
a vöröshaju leánytól.

— Én ? 0  ón itt maradok s — bevégzem 
Melancholiádat, mondá fájdalmas mosolylyal. De 
irj ám pár nap múlva.

Azon az éjszakán legenda kelt szárnyra 
Yitry-sur-Marneban egy bolondos angolról, aki 
valószínűleg napszurásban szenvedvén, asztal alá
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itta az egész helyőrség tisztikarát, kikölcsönzött 
tőlük egy lovat s azután — angol szokás szerint — 
elszökött azoknak a bolondos lányoknak egyiké
vel, kik festeni tanulnak a jó Monsieur Kami ve
zetése alatt.

— Nagyon bolond dolog volt, mondá Suzan- 
ne a katonának, mikor az esti holdvilágnál megint 
a műterem kerítése körül sétáltak. Tágra nyílt, 
semmitmondó nagy szemekkel járkált föl-alá, 
végre megcsókolta mind a két arczomat, mintha 
nővérek lennénk, s azután tiz frankot adott. 
Nézd e !

A katona sarczot vett magának mind a két 
ajándékból, mert hát sokat tartott arra, hogy igazi 
katona.

Torpenhow a Calais-ig vezető utón nagyon 
keveset szólt Maisiehez, de nagy figyelmet tanú
sított minden óhaja iránt; ahol csak tehette, kü
lön kupét szerzett a számára. Nagyon örült, hogy 
ezt a dolgot oly könnyen nyélbe ütötte.

— A legbölcsebb dolog, magára hagyni, hadd 
gondolkozzék a dolog felöl, vélé Torpenhow. Amint 
Dick magatartásából kivettem — mikor nem volt 
magánál — úgy látszik, hogy nagy uralmat gya
korol a fiú fölött. Kiváncsi vagyok, mint fog a 
leánynak tetszeni az alárendelt szerep.

Maisie nem szólt semmit az egész utón. Otk 
ült egymaga a kocsi sarkában, néha-néha behunyva 
szemeit, hogy némi fogalma legyen a vakság
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hozzá a födélzetre, s minden bevezetés nélkül elő
adta neki Dick vakságának történetét, el-elhagyva 
némely részletet, de nagyon kiemelve a delirium 
alatti állapotot. Mielőtt elbeszélésének végére ért 
volna, hirtelen félbehagyta, mintha már nem ér
dekelte volna tovább a dolog, s szivarozni kezdett.

Maisie nagyon dühös volt úgy rá, mint saját 
magára.

Sietve kellett rohannia Doverből Londonba, 
mielőtt reggelizhetett volna. A méltatlankodás 
érzete támadt föl benne, mikor Londonban egy 
csarnokban röviden meghagyta neki Torpenhow, 
hogy addig várjon, niig ő a lépcsőn fölmegy tuda
kozódni. Az a tudat, hogy úgy bánnak vele, mint 
holmi kis növendéklánynyal, pírral öntötte el ha- 
lavány arczát. Dick az oka, ha oly esztelen volt,, 
hogy megvakuljon.

Torpenhow kinyitott egy nesztelenül járó 
ajtót s Maisiet bevezette Dick műtermébe. Ott ült 
Dick az asztalnál, tenyerére hajtván arczát. Há
rom levél volt a kezében s ide-oda forgatta. A. 
termetes ember, aki az utón oly fölénynyel bánt 
Maisievel, most nem volt a leány mellett, kiosont 
s a műterem ajtja bezáródott utána.

Mikor Dick a zajt hallotta, zsebébe rejtó a 
leveleket.

— Halló Torp! te vagy az ? úgy el voltam, 
hagyatva.
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Hangja határozatlan volt. mint a vakoké 
szokott, Maisie megvonult a műterem egyik sar
kában. Szive hevesen vert s egyik kezét pihegŐ 
keblére szorította, hogy lenyugasztalja. Dick te
kintete egyenesen rámeredt s a leány látta, hog}r 

-csakugyan vak. Az, mikor a vasúti kocsiban le
hunyta a szemét s akkor nyitotta föl, mikor akarta, 
gyerekjáték volt ehhez képest. Ez az ember tökéle
tesen vak volt, bár szemei egészen nyitva voltak.

— Te vagy az Torp ? Azt mondták a többiek, 
hogy megjösz.

S mikor kérdésére csak hallgatás felelt, te
kintete zavart s tétova lett.

— Nem Torpenhow; csak én vagyok, mondá 
Maisie vontatott suttogással. Alig birta az ajkait 
megnyitni.

— H m ! mondá Dick komolyan, anélkül, 
hogy megmozdult volna. Uj jelenség. A sötétség
hez hozzászoktam, de hangokat nem találgat
hatok.

Épp oly bolond ez az ember, mint amilyen 
vak, hogy igy beszélt magában?

Maisie szive még szilajabban vert, keble még 
hevesebben emelkedett. Dick fölemelkedett s o- 
torkálni kezdett a szobában, útközben minden 
asztalt, és széket megtapogatva. Megbotlott egy 

^szőnyegben, mire káromkodva bukott térdre, meg
tapogatni, hogy mi az az akadály. Maisienek 
«eszébe jutott, hogy mint sétált Dick a Parkb an
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mintha övé lett volna az egész világ, mint járkált- 
föl-alá műtermében ezelőtt két hónappal s mint 
futott a csatornái hajóállomáshoz vezető utón... 
Szivének verése már szinte elbágyasztotta s Dick 
mindig közelebb ért hozzá, keble pihegósének 
nesze után. Gépiesen tolta előre karjait, magaséin 
tudván, hogy miért; azért-e, hogy Dicket távol 
tartsa magától, vag}T hogy magához vonja. Meg
érintette a mellét, mire Dick visszahökkent, 
mintha golyó érte volna.

— Hisz ez Maisie! — mondá szinte fuldo
kolva. Mit keressz te itt ?

— Azért jöttem — kérlek —-----azért jöttem.
hogy láthassalak.

Dick összeszoritotta az ajkait.
— Ülj le kérlek. Látod, valami baj támadt a 

szememen, úgy, hogy — —
— Tudom — — tudom. Miért nem tudattad 

velem ?
— Nem bírtam írni.
— Megkérhetted volna Torpenhowt.
— Mi köze neki az én dolgaimhoz ?
— Hiszen — — ő hozott el magával Vitry- 

sur-Marneból. Azt hitte, megkell, hogy látogas
salak.

— Ugyan! Hogy történt ez? Mit tehetek 
érted ? Semmit.

— - 0  Dick, úgy sajnállak. Ezt jöttem meg—



62

mondani, és — — Hadd vezesselek vissza a szé
kedhez.

— Köszönöm. Nem vagyok gyerek. Úgyis 
csak szánalomból teszed. Magamtól sohasem szól
tam volna semmit. Most már nem vagyok jó em
ber. Odavagyok, végem van. Hagyj magamra!

Visszabotorkált székéhez s mikor leült, melle 
lihegett.

Maisie tekintete rajta függött s a félelem el
múlt szivéből, hogy a szégyennek adjon helyet. 
Dick kimondá igazán, hogy voltaképpen mily álla
potban van, amit Torpenhow gondosan titkolt az 
utón, mert hát csakugyan vége vo lt; nem volt 
többé mester, hanem egy nyomorult lény, nem 
volt többé művész s nem volt oly férfi, aki magára 
vonja a tekintetet. Nem volt egyéb vak embernél, 
aki ott ül a széken s aki jajgatni szeretne. Maisie 
roppantul sajnálta, sohasem álmodta, hogy valaha 
igy sajnálhasson valakit az életben, de még sem 
volt oly szomorú, hogy megczáfolhatta volna 
Dicket. Némán megszégyenítve állt ott s némileg 
boszankodott, mert szétfoszlott az a terve, hogy 
francziaországi tartózkodása diadalmasan, sikere
sen végződjék. Szivét nem töltötte el egyéb szá
nalomnál, ami még roppant messze volt a szere
lemtől.

— Nos? kérdé Dick, lassan elfordulva. Nem 
volt szándékom, hogy háborgassalak többé. Hogy

-állunk ?
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Hallotta Waisie nehéz lélekzetét, de a fölin
dulásnak ezt követő árjára épp oly kevéssé volt 
elkészülve, mint maga Maisie. Azok az emberek, 
kik nem szoktak könnyen sírni, föltartóztathat- 
lanul szoktak zokogni, ha mély bánatuk túlárad.

Maisie lerogyott egy székre s arczát kezeibe 
rejtve zokogott.

— Nem tehetem, — nem tehetem, — kiáltá 
kétségbeesve. Igazán nem tehetem. Nem az én hi
bám. Úgy el vagyok keseredve.

Dick kiegyenesedett, mert e szavak úgy ha
tottak rá, mint a vesszőcsapás. Maisie tovább zo
kogott csendesen.

— Utálom magamat, — nagyon utálom. De 
nem tehetem. 0  Dickie, ugy-e nem követeled, — 
— vagy követeled ? kesergett a leány.

Föltekintett e pillanatra, s szeme története
sen találkozott Dickével. Borotválatlan arcza e- 
hér, merev volt s ajkait mosolyra igyekezett 
erötetni. Maisie megijedt az elborult szemektől. 
Az ő Dickje megvakult, s olyanná fogyott le, akire 
alig birt ráismerni.

— Ki kér tőled valamit Maisie ? Hiszen meg
mondtam, hogy mint áll a dolog. Mi haszna a keser- 
gésnek ? Az istenre kérlek, ne sírj igy. Nem érdemes.

— Ha tudnád, hogy mint gyűlölöm maga
mat ! 0  Dick, segíts------- segíts!

Kesergése annyira tulcsapott a korláton,,
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hogy Dicket egészen fölizgatta. Odabotorkált 
hozzá, átölelte s a leány feje a vállaira hanyatlott.

— Csendesedjél, lelkem, csendesedjél. Ne 
sírj ! Teljesen igazad van. Miért illeted magadat 
szemrehányással olyan miatt, amit nem tettél L 
Elcsigázott kissé az utazás s nem hiszem, hogy 
reggeliztél volna valamit . Micsoda oktalanság volt 
Torptól téged idehozni!

— El kellett jönnöm, igazán el kellettr 
rnondá a leány.

— Nag3̂ on szép. Hát most itt vág}' s láthatsz.. 
Végtelenül hálás vagyok érte. Ha magadhoz térszr 
távozni fogsz s reggelizel valamit. Minden baj nél
kül tetted meg az utat ?

Maisie csendesebben zokogott, mert először 
életében volt meg az öröme, hogy valakihez hoz
zátámaszkodhatott. Dick gyöngén, de ügyetlenül 
simogatta a leány vállát, mert vak szemével nem 
láthatta, hogy hol van.

Maisie végre kibontakozott karjai közül, s 
remegve, leverten várt. Dick az ablakhoz ment,, 
hogy nagyobb távolság legyen köztük, s hogy 
szive háborgását némileg lenyugtassa.

— Jobban vagy már? kérdé Maisietól.
— Jobban. D e -------nem gyűlölsz ?
— E n ? 0  istenem ! Hogy é n gyűlöllek 

téged ?
— Hát akkor — — nem tehetnék valamit 

érted ? Ha akarod, itt maradok Angliában, hogy
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szolgálatodra lehessek. Talán meglátogathatnálak 
néha ?

— Köszönöm édes Maisie, nem. Jobban ten
néd, ha nem látogatnál meg többé. Jobban ten
néd, ha távoznál.

ü gy  érezte, hogy férfias erélye elhagyja, ha 
ez a jelenet még soká tart.

— Nem érdemiek, Dick, semmit. Távozom. 
0, én oly nyomorult vagyok.

— Ostobaság. Hiszen semmi okod sincs a 
kesergésre; ha lenne okod, hát megmondanám. 
Várj még egy pillanatig, kedves Maisie. Majd el
feledtem valamit, amit neked akartam adni. Neked 
szántam, mielőtt ez a szembaj kezdődött volna. Az 
én Melancholiám; nagyon szép volt, amikor utol
jára láttam. Megtarthatod a számomra, de ha el- 
szegényedel, eladhatod a műkereskedőnek. Pár száz 
fontot minden esetre megér.

S tapogatózni kezdett festményei közt.
— Fekete rámában van. Ugy-e, most fekete 

rámát fogtam meg. Itt van. No hogy tetszik ?
Formátlan, kivehetetlen festék-foltot muta

tott Maisie felé s rámereszté szemeit, mintha látni 
akarta volna a leány csodálkozását és meglepe
tését.

— Nos ?
Erős, határozott hangon kérdezé, mint az 

olyan ember, aki tudja, hogy a legjobb müvé
ről beszél.

Kudyard: Elborult világ. II. köt.
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Maisie rátekintett a bemaszatolt vászonra, s 
a torkát csak úgy fojtogatta a kaczagás ingere. 
De Dickre való tekintetből — bármilyen különös 
volt is az a furcsa fekete folt a vásznon — nem 
árulhatta el magát nevetéssel. Csendesen nézte a 
képet s elfojtott, csukló hangon mondá:

— Nagyon jó kép, Dick.
Dick meghallotta a görcsös, hisztérikus csuk

lást s hódolatnak vette művészete iránt.
— Neked adom, ha tetszik. Ha akarod, elkül

döm a lakásodra.
— Nekem ? Hogyne ! — — Köszönöm. Ha

li aha !
S ha rögtön nem menekült volna ki a szobá

ból, megölte volna a nevetés, amely sokszor gyil- 
kolóbb, mint a köny. Megfordult, vakon lerohant 
a lépcsőn, belemenekült £gy bérkocsiba s a Parkon 
keresztül hazahajtatott. Leült nagy rendetlenség
ben lévő dolgozó szobájában s elgondolkozott a 
megvakult Dickről, akinek semmi hasznát sem le
het venni többé az életben.

Ez volt Maisie története.
Dickre még kinzóbb gyötrelmek várakoztak. 

Kezdetben el nem tudta képzelni, hogy Maisie, 
akit fölszólitott, hogy hagyja el őt, miért távozott 
tőle minden búcsúszó nélkül ? Szilaj düh fogta el 
Torpenhow iránt, aki ezt a megalázást fölidézte 
rá, s megzavarta az ő nyomorúságos békéjét. Az
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után rájöttek a sötét órák; magára maradt saját 
magával s vágyaival.

— Mindenem volt, s most mindent elvesztet
tem, — mondá később, mikor nyomorult állapota 
megengedte, hogy világosabban gondolkozzék. — 
S ez a Torp azt hiszi, hogy oly ördögi ügyességet 
követett el, hogy nem lesz bátorságom megmon
dani. Nyugodtan kell kieszelnem, hogy mint kö
szönjem meg neki.

— Halló í mondá Torpenhow, belépve a mű
terembe, ahol Dick már két órája üdült a saját 
gondolatain. — Visszajöttem. Jobban érzed már 
magadat ?

— Torp, nem tudom, mit szóljak. Gyere ide
<csak!

Fojtó köhögés fogta elő, s azon gyötrődött, 
hogy mit szóljon Torpnak, s mint mondja el ki
mérten.

— Mit mondanál? Ugyan hagyjuk el, érde
mes is. Kelj föl s járkáljunk.

Torpenhow egészen ki volt elégitve.
Föl s alá sétáltak a szobában. Torpenhow, 

szokás szerint, Dick vállán nyugtatta a kezét, 
Dick pedig gondolataiba volt elmélyedve.

— Hogy az ördögbe tudtál rájönni? kérdé 
végre Dick.

— Kedves Dickie, ha titkaidat máskor meg 
akarod őrizni, akkor nem szabad deliriumba esned. 
Igaz, hogy nagy arczátlanság volt tőlem, de elka-

5*
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czagtad volna magadat, ha láttad volna, mint- 
ligettem a perzselő napon egy félig idomított fran- 
czia katonalovon. Ma éjjel nagy felfordulás lesz a 
lakásomban. A másik hét örd ög-------

— T u d o m ------- a dél-szudáni harczosok.
Meglestem őket a minap, amikor tanácskoztak.. 
Nagyon boldogtalanná tett, mondhatom. Tudod 
már, hogy hova mégysz ? Melyik lapnak fogsz, 
dolgozni ?

— Még nem irtani alá semmi szerződést. Meg 
kellett várnom, hogy mint dőlnek el a te ügyeid..

— S velem maradtál volna, ha — — az 
ügyek rosszra fordultak volna, kérdé Dick tar
tózkodva.

— Ne kérj tőlem túlsókat. Hiszen csak em
ber vagyok.

— Pedig nagy sikerrel igyekeztél azon, hogy 
angyal légy.

— 0  igen . . . .  ítésztvehetsz ma éjjel az 
előkészületekben? Holnap reggelig félig oda
leszünk. Valamennyi azt hiszi, hogy a háború bi
zonyos.

— Azt hiszem, öreg, hogy nem veszek részt,, 
ha ugyan neked mindegy. Nyugodtan itt fogok 
maradni.

— S morfondírozni? Nem csodálom tőled.
Azon éjszaka nagy zenebona volt a lépcső

kön. A hirlaptudósitók színházból, ebédről, hang
versenyről csődültek össze Torpenhow lakásán,
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liogy megbeszéljék s megállapítsák működésűk 
tervét arra az esetre, ha a hadikészületek bizonyo
san megkezdődnek. Torpenhow, a Nilghai s a 
Keneu mindenkit meghívtak az orgiára, akivel 
valaha csak együtt dolgoztak. Mr. Beeton, a házi
gazda kijelentette, hogy hosszú tapasztalatai alatt 
sohasem látott még együtt ily czifra társaságot. 
Ordítozva, dalolva járkáltak föl-alá a szobákban s 
a legidősebbik csak oly istentől elrugaszkodott 
volt, mint a legfiatalabbik. Mert hát előttük állt a 
háború lehetősége, s mindenki tudja, hogy ez mit 
jelent, mily értékű egy haditudósitóra nézve.

Dick, aki ott ült magányos szobájában, s 
onnan hallgatta a hozzá hatoló zajt, egyszerre csak 
nevetni kezdett magában.

— Ha az ember meggondolja, hát biz* ez 
végtelenül komikus helyzet. Maisienek teljesen 
igaza van, — — szegény kis jószág. Azelőtt nem 
hittem volna, hogy igy tud sírni. Hogy most tu-. 
dóm, hogy Torpenhow mit gondol, bizony nagy 
bolond lett volna, ha itt marad engem vigasztalni,, 
lia ugyan tudott volna. Másrészt az sem szép, hogy 
bevallják, hogy ott hagyják az embert, akár a 
'tört széket. Magamnak kell a magam ügyét elvé
geznem, egyedül, — mint rendesen. Ha nincs há
ború, csak Torp találta ki, akkor bolondnak fogok 
látszani, ez az egész. Ha pedig van, akkor mi szük
ségem mások dolgaiba avatkoznom, másokat aka
dályoznom teendőikben? Amit meg kell tenni, azt
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meg kell tenni; az üzlet üzlet. Magamra kell ma
radnom, magamra. De micsoda pokoli zajt csapnak 
ezek a gyerekek!

Valaki döngetni kezdte a műterem ajtaját.
— Gyere ki, Dickie, mulassunk egyet, monda 

a Nilghai.
— Szeretnék, de nem bírok. Nem vagyok 

mulatókedvemben.
— Megmondom a fiuknak, ha nem jösz, majd 

kihúznak azok az odúdból, mint a borzot.
— Ne tedd azt, öreg. Szavamra mondom, 

jobb szeretném, ha most magamra hagynátok.
— Nem bánom. Küldhetünk-e át valamit. 

Például curagaot ? Cassavetti ép most kezd éne
kelni a »napos délszakiról.

Dick egy pillanatig komolyan fontolóra vette 
az ajánlatot.

— Köszönöm, nem. Már fáj a fejem.
— Erényes gyermek. Ez a következménye, 

ha haragszol a fiatalságra. Fogadd szerencsekivá- 
nataimat. En is bele voltam ártva abba az össze
esküvésbe, amely a te sorsodról tanakodott.

— Eredj a pokolba! Küld be a Binkiet.
A kis eb ruganyos léptekkel sietett be, még 

most is tele lévén a feje az azon este történtekkel. 
O is segített énekelni a karnak; de alighogy bent 
volt a műteremben, rögtön átlátta, hogy itt nincs, 
mit hízelegni. Elhelyezkedett Dick ölében s ott 
maradt lefekvésig. Azután lefeküdt Dickkel együtt,.
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aki minden órát számolt, mikor ütött s reggel fej
fájással fogadta Torpenhowot, aki apróra elmesélte 
az éjszakai élményeket.

— Nem látszol valami nagyon megelégedett
nek, mondá Torpenhow.

— Ne törődjél vele ,------ - meg vagyok a ma
gam dolgával. Nincs semmi bajom. Csakugyan el- 
mégysz ?

— El. Az öreg Központi Déli küld ki, mint 
rendesen. Táviratot küldtek utánam, s jobb fölté
telekkel szegődtem, mint azelőtt.

— Mikor indulsz ?
— Holnapután, Brindisibe.
— Hála i ten !
Dick szive mélyéből mondta e szavakat.
— Ugyan nem szép, hogy igy kimutatod a 

fölött való örömödet, hogy megszabadulsz tőlem. 
De az oly állapotban lévő embernek, mint te, meg
engedhető az önzés.

— Nem igy gondoltam. Nem lennél szives 
száz fontot elhozni a banknál levő pénzemből, mi
előtt elmégysz ?

— Apró háztartási kiadásokra, ugy-e ?
— 0  dehogy, — — csak házassági kiadá

sokra.
Torpenhow elhozta neki a pénzt, leszámolta 

öt- és tizfontosokban, s azután gondosan eltette az 
íróasztal fiókjába.

— Azt hiszem, mielőtt elmegyek, hallok még
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valamit a leány után való bolondulásáról, monda 
Torpenhow magában.

Dick soha egy szót sem szólt sem Maisieről, 
sem házasságáról. Mikor Torpenhow visszament 
szobájába s csomagolni kezdett, Dick ott'állt az 
ajtajában s mindenfélét kérdezett a küszöbön álló 
hadjáratról, úgy, hogy Torpenhow már bosszan
kodni kezdett.

— Rejtélyes egy állat vagy te, Dickie, — 
mondá neki utolsó este, — aki rég megrágott dol
gokon kérődzik.

— Körülbelül. De mond,d csak, mit gondolsz, 
meddig tart ez a háború ?

— Napokig, hetekig, vagy hónapokig. Ki 
tudhatná ezt. Lehet, hogy évekig.

— Én is el szeretnék menni.
— Szent isten! Nincs a világon ily kiszá

míthatatlan teremtmény, mint te. Hát nem úgy 
áll a dolog, hogy házasodni készülsz ? S ezt is ne
kem köszönheted.

— H ogyne! Persze! Házasodni készülök,
------- úgy nézek ki. Hogy én házasodni készülök.
Iszonyú hálás vagyok irántad. Nem mondtam 
még ?

— Ezzel az arczczal akár akasztásra is ké
szülhetnél, mondá Torpenhow.

Másnap Torpenhow elbúcsúzott tőle, s ma
gára hagyta magányában, amelyre úgy vágyott.



X IV. FEJEZET.

— Bocsánatot kérek Heldar ur, de — de 
nem fog valami történni ? kérdezó Mr. Beeton.

— Nem !
Mikor Dick másnap reggel fölkelt, a kétség- 

beesés környékezte s halántéka nagyon hevesen 
lüktetett.

— Mert uram, csak azt mondom, hogy »le
gyen gondod a magad dolgára s hadd, hogy má
sok is gondoljanak a magukéra.« Mielőtt Torpen- 
liow ur eltávozott volna, értésemre adta, hogy ön 
nemsokára abba a házba meg5T, ahova való, t. i. 
egy olyan házba, hol lent is vannak szobák, fönt 
is vannak szobák s ahol önre sokkal jobban vi
gyáznak, bár én egyformán viselek gondot min
den lakómra. Vagy tán nem?

— Ahá 1 Torpenhow valószinüleg a bolondok 
házát gondolta. Nem bánom én, ha oda visz is. 
Hozza ide kérem a reggelimet s aztán hagyjon 
magamra.

— Csak tán nem tettem valami rosszat 
uram, mert remélem, elismeri, hogy amennyit az
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ember csak megtehet, annyit én is megteszek 
minden lakómért, különösen, ha oly súlyosan meg
látogatja a sors, mint önt, Mr. Heldar.

Mr. Beeton eltávozván, Dick maga maradt. 
Torpenhow már rég ideje, hogy elment; a szobái
ban néma csend volt, Dick pedig hozzáfanyalo
dott uj életéhez, mialatt eleget tépelődhetett 
a fölött, hogy nincs jobb a halálnál.

Nagy kin, ha az ember egyedül és a vak sö
tétben, melyben éj és nap egybefolyik s melyben 
délben alszik el csupa bágyadtságtól s a legelső 
pitymallatkor ébred föl. Mikor először fölébredt, 
végigbotorkált a szobák mellett elvivő folyosón s 
hallgatózott, hogy hallja-e még valakinek a lélek- 
zetvételét; mert azt akarta tudni, hogy nappal 
van-e már, vagy nem; azután csüggedten ment 
vissza hálószobájába. Később mindaddig fekve 
maradt, mig csak zajt és mozgást nem hallott a 
házban s mig csak Mr. Beeton föl nem költötte 
öt. S ha már föl volt öltözve — pedig ez, Torpen- 
hew távollétében, hosszadalmas foglalkozás volt, 
minthogy a nyakkendőt, a gallért s ilyeneket a szoba 
különféle szögleteiben kellett keresnie, ez pedig 
azzal járt, hogy székekben, asztalokban megbot
lott s fejét szekrényekbe ütötte — ha már föl volt 
öltözve, akkor nem tudott semmi egyebet csinálni, 
mint hogy csendesen ült s elmotyogott valamivel 
addig, mig délben a három tál ételt nem hozták. 
A reggelitől a villásreggeliig s ettől az ebédig
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szinte századok teltek el s bár arra kérte az istent, 
hogy ezt távoztassa el tőle, nem hallgatta meg. Sőt 
agya élénkebben működött s az egymást kergető 
gondolatok úgy surlódtak egymáshoz, mint a ma
lomkövek, mikor már nincs köztük megőrölni való 
gabonaszem.

Gondolkozni kezdett s mindenféle reminisz- 
czencziák tolultak föl képzeletében. Visszagondolt 
Maisiere, sikerére, a festményre s azután, mikor a 
sok gondolkozástól már egészen elbágyadt, félelem 
fogta el, alaptalan félelem. Úgy kergette egymást 
lelkében a mindenfélétől való rettegés, mint mi
kor hullám hullámra tolul. Attól tartott, hogy a 
szoba mennyezete, melyet nem láthatott, egy
szerre csak rászakad, hogy a szoba lángba 
borul s ő a vörös lángokban leli nyomo
rult halálát s iszonyúbb agóniában fog ki
múlni, mint bármily más halálküzdelem. Ilyen
kor Dick lehajtotta a fejét, s megragadva 
mindkét kezével a széket, addig verte a verejték, 
mig az előtte levő asztalon a tányér csörgés azt 
nem jelentette, hogy valami ennivalót hoztak 
neki. Mr. Beeton mindig elhozta neki az ebédet, 
mikor csak szabad ideje volt, majd ki-kivitte ma
gával — hetenként egyszer-kétszer — a vásár- 
csarnokba, halra, lámpaolajra, mustárra, tapiókára 
stb. alkudozni, mialatt Dick ég}7, helyen maradt, 
váltakozva majd a jobb, majd a bal lábára nehez- 
kedve, s czéltalanul babrált a réz-sulyokkal, vagy
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Mr. Beeton valamelyik barátjával, s addig Dick 
csendesen félreállt, míg Mr. Beetonnak ismét meg
indulni tetszett.

Az idő múlásával együtt nem növekedett 
önbizalma. A borotválkozással, mint veszélyes kí
sérlettel teljesen felhagyott, borbélyhoz pedig 
nem akart menni, nehogy elárulja a baját. Nem 
láthatta, hogy ruhái tisztára vannak-e kefélve, s 
mivel saját külsejére nem fordíthatott s nem is 
fordított semmi gondot, mindene piszkos volt. A 
vak ember nem étkezhetik tisztán, ha csak hóna
pokon keresztül hozzá nem szokott a vaksághoz. 
Ha valamire szüksége volt, bárhogy boszankodott 
is, saját magát kellett igénybe vennie, mert kü
lönben mindenki észrevette volna, hogy vak. A 
vak ember, ha okos, szép csendben ül, s néz. Szó
rakozásból a csiptetővel egymásután szedheti ki a 
széndarabokat a szenes kosárból, a kandallórács 
mögött kis gúlába rakhatja, s azután szép óvato
san, megszámlálva egyenként visszarakhatja. 
Számtani föladatokat adhat föl magának s ezek 
megoldásával foglalkozhatik. Saját magával be
szélgethet, vagy a macskával, ha ez meglátogatja; 
ha pedig művész volt, hát mutatóujjával minden
félét rajzolhat a levegőbe, bár ez oly rajz lesz, 
mint mikor valaki bekötött szemmel akar mala- 
czot rajzolni. Vagy odamehet könyvszekrényéhez, 
megszámlálhatja könyveit, nagyság szerint ren
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öltözékdarabjait, kettesével — hármasával az 
ágyra rakhatja. De bizonyos idő múlva ez a szó
rakozás is fárasztó, mert az idő nagyon, de nagyon 
hosszú.

Dicknek szabad volt abban a ládában koto
rászni, ahol Mr. Beeton kalapácsokat, mindenféle 
csavarokat és szegeket, gázcsődarabokat, olajos 
üvegeket, zsinegeket tartogatott.

— Ha nem tartom minden dolgomat egy 
bizonyos helyen, ahol tudom, hogy ráakadok, akkor 
sohasem találom meg, amikor szükségem van rá
juk. Önnek uram fogalma sincs arról, hogy mi 
minden nem szükséges ennek a szobának a rend
belit artásár a, mondá Mr. Beeton.

S mikor már a kilincset fogdosta, hogy majd. 
kimegy, igy szólt:

•— Nagyon nehéz az ön élete uram, nagyon 
nehéz. Nem akar valamivel foglalkozni uram ?

— Nem elég, hogy megfizetem a lakást és a 
kosztot ?

— Egy perczig sem. kételkedtem abban, 
hogy ön meg tudja fizetni az ellátását, sir, de sok
szor mondtam az anyjukomnak : »nagyon nehéz 
lehet az élete szegélynek, mert hát még nem öreg 
ember, nem is élemedett korú, hanem egészen 
fiatal gentleman. E z é r t  oly nehéz az ön élete, sir..

— Azt hiszem, mondá Dick szórakozottan.
Idegei jobban el voltak már csigázva, sem
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hogy az ilyen megjegyzések nagyon hatottak 
volna rá.

— Azt gondoltam, folytatá Mr. Beeton, még 
mindig indulásra készen, hogy szivesen venné, ha 
A lf fiam esténként valamit fölolvasna önnek a la
pokból. Pompásan olvas, tekintve, hogy még csak 
kilencz éves.

— Nagyon hálásan veszem, mondá Dick. De 
engedje meg, hogy viszonozhassam szívességét.

— 0  mi nem gondoltunk erre sir, bár persze 
öntől függ. Hej ha hallaná, mikor az én A lf fiam 
ezt énekeli: »A gyermek legjobb barátja a ma
mája !« H e j!

— Majd ezt is meghallgatom. Küldje be ma 
este az újságokkal.

A lf nem volt rokonszenves gyerek; nagyon 
föl volt fuvalkodva jó iskolai bizonyítványára, 
mely példás viseletről tett tanúságot s nagyon 
büszke volt az énekére. Mr. Beeton ott maradt a 
szobában, sugárzó arczczal várva, mig A lf egy 
nyolczsoros versszakból álló verset végignyöször- 
gött, azután pedig otthagyta, hadd olvassa fel 
Dicknek a külföldi táviratokat.

Tíz perez múlva A lf kissé halaványan s ijed
ten tért vissza szüleihez.

— Azt mondta, hogy nem állja ki tovább — 
mondá szüleinek.

— Nem mondta, hogy rossz az olvasásod ? 
kérdezte Beeton mama.
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— Nem. Azt mondta, hogy pompásan olva
sok. Azt mondta, hogy igy még nem olvasott neki 
senki — de azt nem bírta hallgatni, ami a lapok
ban állt.

— Talán sok pénzt vesztett a tőzsdén. A 
tőzsderovatból olvastál föl neki valamit ?

— Nem. Valami hadjáratról volt szó, ahova 
a^katonák mentek. Hosszu-hosszu leírás, tele nehéz 
szavakkal. Fél koronást adott, amiért oly jól ol
vastam s azt mondta, hogy majd értem küld, ha 
megint föl akar olvastatni.

— Ezt már szeretem hallani, de azt hiszem, 
ezért a félkoronásért — tedd csak a szekrénybe 
Alf, majd megnézem, hogy beleteszed-e — tovább 
is magánál tarthatott volna. Hiszen ennyi idő 
alatt nem is győződhetett meg arról, hogy mily 
pompásan olvasol, mondá Beeton mama.

— Jobb, ha magára hagyjuk ; — a gentle
manek mindig lágyszivüek, vélé Mr. Beeton.

Torpenhow haditudósitása, melyet A lf csak 
nagyon korlátoltan értett meg, a nyugtalanság 
ördögét keltette fel Dickben. A gyerek orrhangu, 
éneklő fölolvasásán keresztül is vélte hallani a 
tevék morgását a hadoszlopokban, a katonák mö
gött, ott lent Szuakim előtt; halottá, hogy mint 
sürgölődnek káromkodva a katonák a főzőedények 
körül, s érezte az erdőillatot, melyet a szól keresz
tülhajtott a sivatagon.

Ezen az éjszakán arra kérte az istent, hogy
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vegye el az eszét, amely kegyre nagyon érdemessé 
tette magát az által — úgy vélé — hogy már rég 
agyon nem lőtte magát. Imádsága nem hallgatta
tott meg, pedig szive mélyéből meg volt arról 
győződve, hogy csupán csak valami sóvárgás, s 
nem az ő különös erélye tartotta meg az életben 
Meg volt arról győződve, hogy az öngyilkosság 
egyrészt nevetséges inzultus lenne a helyzet ko
molysága ellen, másrészt bevallaná általa félelmét.

— Már csak csupa juxból is, monda a macs
kának, mely műtermében Binkie helyét foglalta 
ej, — már csak juxból is szeretném tudni, hogy 
meddig fog ez tartani. Egy esztendeig elélhetek 
abból a száz fontból, melyet Torp hozott a szá
momra. Még van vagy két-három ezer fontom a 
Bankban — amivel még kihúzhatnám husz-har- 
mincz évig. Nohát akkor visszatérek az évenkénti 
százhúsz fontra, ami ez idő szerint több is lesz. 
Lássuk csak. Huszonöt-harminczöt — azt mondják, 
hogy az ember akkor még virágjában van — 
negyvenöt — politikushoz való középkor — öt
venöt — »ötvenöt éves korában, tehát aránylag 
még javakorában halt meg«, mint ahogy az újsá
gok szokták mondani. H uh! Milyen halottszaguak 
ezek a keresztények! Hatvanöt — ekkor még csak 
;>öregesek« vagyunk. Hetvenöt . .-. no még ez is 
lehetséges. Tüzes menykőt! még ötven évig élni 
elhagyatott, sötét magányban! Ti meghaltok, 
Beeton meghal, meg Torp meghal, meg Mai . . . .
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mindenki meghal akkoráig, csak én maradok élve 
s unalmamban a lábamat emelgetem. Nagyon saj
nálom magamat. Szeretném, ha helyettem valaki 
más sajnálna. Valószínű, hogy nem fogok megbo
londulni halálom előtt, de fájdalmaim oly kutya 
nagyok, mint még soha. Hej kedves macskám ! 
majdlia a viviszektorok elevenen fölbonczolnak ! 
Kifeszitenek egy kis asztalkára s fölvágják a 
gyomrodat— de ne félj,ugyancsak vigyázni fognak 
rád, hogy meg ne halj. Élni fogsz s majd sajnálni fo
god akkor, hogy most nem sajnáltál engem. Lehet, 
hogy Torp visszajön . . . .  Szeretnék elmenni a 
Torphoz és a Nilghaihoz, még ha utj okban len
nék is.

Pussy, a macska, kiosont, mielőtt ennek a 
monológnak vége lett volna. Mikor A lf belépett, 
Dick még mindig beszélt az üres kandalló felé.

— Levél jött az ön számára, sir, fölolvasom, 
ha parancsolja, mondá a gyerek.

— Add ide egy perezre, majd később meg
mondom.

Kinyújtott keze reszketett s hangja sem volt 
ment minden remegéstől. Emberi számítás szerint 
az a levél — nem Maisietől való volt. Maisie leve
leinek a fogását nagyon is jól ismerte arról a há
rom fölbontatlan borítékról, mely mindig nála 
volt. Az a hiú remény éltette, hogy a leány irt 
neki, mert nem képzelte, hogy^ oly megbántás is 
lehet, mely kizárja a helyrehozás lehetőségét, bár

Kudyard: Elborult világ. II. köt. fi
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a megbántó könnyekkel a szive jobb indulatát 
követve arra törekszik, bogy mindent helyre
hozzon. Legjobb az ily megbántást elfeledni, akár 
okozta az ember, akár pedig másoktól szenvedi el.

— Hát olvasd el, — mondá Dick, mire A lf 
elkezdte az iskolai olvasási szabályok szerint —

» Oly szerelmet tudtam volna ön iránt tanúsí
tani j oly lxü lettem volna önhöz, amilyenről még ál
mában sem lesz fogalma soha. Azt hiszi, törődném 
én azzal, hogy mily állapotban van ön ? De ön csalc 
fütyörész az ember fölött. Csak az menti ezt előttem, 
hogy ön még oly fiatal.«

— Punktum! — mondá Dick, azután meg
fordult s bedobta a kandallóba.

— Mi volt abban a levélben, — ker.de Beeton 
mama a visszatérő Alitól.

— Nem tudom. Valami körlevél, vagy érte
kezés arról, hogy az ember, mig fiatal, ne fütyöl
jön minden dolog fölött.

— Úgy kell lenni, hogy mig egészséges vol
tam, hát akkor valaki belém . . . .  Hacsak nem 
tréfa. De nem ismerek senkit, aki az én bajomat 
arra használná föl, hogy tréfát űzzön belőlem . . . 
Szerelem és hűség semmiért. Elég csábitóan hang
zik. Csak nem veszitettem el valamit tényleg! 
Csakugyan nem vettem volna észre valakit ?

— Dick sokáig elgondolkozott, de sehogy- 
sem tudott rájönni, hogy mikor és hogyan érdé-
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séget.

Ez a levél, mely azokhoz a dolgokhoz tarto
zott, melyekről nem szeretett gondolkozni, megint 
visszalökte őt az őrültség ama rohamába, mely 
egy nap és egy éjjel tartott. Mikor a szive már 
annyira tele volt kétségbeeséssel, hogy szinte túl
áradt, úgy tetszett neki, mintha teste és lelke sza
kadatlanul, folytonosan esne lefelé a sötét űrben. 
Erre elfogta a sötétségtől való félelem s kétségbe
esetten erőködött világosság után. De számára 
semmi fény sem derült föl. Mikor ez a vergődés 
simult róla, csurgó verejtékezés és nehéz lélekzet 
árán, az a sötét űrben való lefelé esést ismét érezte 
mindaddig, mig fölgyülemlett gyötrelmei más kínt 
nem zúdítottak rá, mely épp oly reménytelen volt, 
mint azt előbbi. Azután pár per ezre elaludt, s azt 
álmodta, hogy ismét lát. Majd ismét elvonult előtte 
a látományok raja mindaddig, mig egészen ki nem 
merült.

Mr. Beeton be-benézett hozzá műtermébe s 
ajánlkozott, hogy kiviszi magával a városba.

— De most nem a vásárcsarnokokba me
gyünk, hanem a Parkba, ha önnek tetszik.

— Verjen meg engem az isten, ha tetszik, 
— mondá Dick. Az utczákon járkáljunk föl-alá. 
Szeretem a közönséget körülöttem.

Pedig nem volt igaz. A vak ember, bajának 
első stádiumában ki nem állhatja azokat, kik

6*

8:i
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bátran, szabadon járkálhatnak s mozgathatják a*
karjaikat,__de Dicknek nem volt különös vágya
a Park után

Azóta, hogy Maisie otthagyta, csak egyetlen 
egyszer ment oda A lf vezetése mellett. A lf meg
feledkezett róla s néhány társával együtt lepkéket 
fogdosott. Dick félórai várás után, dühében sírva 
és fogát csikorgatva megkért egy arra menő em
bert, hogy vezesse őt egy barátságos rendőrhöz,, 
aki ismét egy bérkocsihoz vezette az Albert Hall 
elé. Mr. Beetonnak sohasem árulta el A lf köny- 
nyelmü feledékenységét, de ... , nem úgy szokott 
ő azelőtt sétálni a Parkban.

— Hát merre parancsolja, hogy menjünk., 
kérdé Mr. Beeton rokonszenvesen.

A vidám ünnepnapnak az volt előtte az 
ideálja, ha egész családjával együtt letelepedhe
tik a Parkba, fél tuczat csomag élelemmel meg
rakodva.

— derünk a folyamhoz, mondá Dick.
S lementek a Themzéhez, a Blackfriars 

Bridgehez, s onnan bekanyarodva a Waterloo 
Roadba, Mr. Beeton egymásután elmagyarázta 
neki a föl-fölmerülö látképek szépségét.

-— Ha nem tévedek, a járda másik felén az a 
fiatal lány megy, aki önhöz szokott jönni, hogy 
lerajzolja, — mondá Mr. Beeton. Arczokra mindig 
visszaemlékszem, de nevekre soha, kivéve termé
szetesen lakóinkat.
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— Állítsa meg. — mondá Dick. Ő az, Bessie 
Broke. Mondja meg neki, hogy szeretnék vele is
mét beszélni; Gyorsan, kérem.

Mr. Beeton keresztülfurakodott az omnibu
szok közt, s megállitá Bessiet, aki fölfelé tartott. 
Fölismerte Beetonban azt az embert, aki mindig 
ngy rábámult, mikor a Dickhez vezető lépcsőn 
fölhaladt. Első meglepetésében el akart futni.

— Kern volt ön Mr. Heldar modelje? kérde 
Mr. Beeton, szembe kerülvén neki. Az volt, ugy-e. 
Mr. Heldar ott vár a túlsó félen, s beszélni sze
retne önnel.

—  Miért? kérdé Bessie félénken. Mert visz- 
■szagondolt arra, hogy ő kaparta le Dick fest
ményét.

— Azért, mert megkért rá, s mert Mr. Hel- 
tlar kicsit rosszul lát.

— Részeg?
— Nem. Hanem vak. Nem lát semmit. 

Ahol van a.
Dick épen a hid korlátjára támaszkodott, 

mikor Mr. Beeton rámutatott. Egy borostás sza- 
kállu meggörnyedt alak állt ott, piszkos, ma- 
genta-szinü galléros köpenyben, poros, kefét nem 
látott kabátja fölött. Olyan alak volt, akitől nem 
volt mit tartani. Azt gondolta Bessie, hogy ha 
üldözőbe venné is, nem követhetné messzire. Át
ment hozzá. Dick arcza földerült. Rég nem volt 
abban a helyzetben, hogy asszonynyal beszéljen.
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— Remélem, jól érzi magát Mr. Heldar, — 
mondá Bessie, kissé félénken.

Mr. Beeton úgy állt mellettük, mint egy 
nagykövet, s méltóságteljesen szuszogott.

— Jupiterre, nagyon jól érzem magamat.
Örülök Bessie, hogy megint láthatom------- azazr
hogy hallhatom. Azóta, hogy a pénzt megkapta, 
nem is tartja méltónak fölfáradni hozzánk meglá
togatni bennünket. Nem tudnám, mért ne jöhetne. 
Valami különös dologban jár most?

— Sétáltam, — mondá Bessie.
— Nem a régi foglalkozását űzi? kérdé 

Dick vontatva.
— 0  nem! engedélyt váltottam magamnak, 

hogy pinczérnő legyek — mondá büszkén — s 
most teljes hitelem van a rendőrség előtt. Igen 
bizony.

Mr. Beetonnak semmi különös oka nem volt 
hinni az emberi természet méltóságában. Azért 
hát elpárolgott, mint a füst, s minden szó nélkül 
visszatért kedves gázcsöveihez. Bessie bizonyos 
nyugtalansággal nézte távozását, de mivel Dick 
nem látszott tudomással birni arról a sérelemről,, 
melyet Bessie iránta elkövetett, addig . . . .

— Nagyon nehéz dolog a sörös kan csókát 
czipelni, mondá.

— Mr. Beeton, mondá Dick körülnézve.
— Elment.
— Akkor félek, hogy önt kell fölkérnem,,
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hogy vezessen haza. Meg fogom hálálni. Meg 
fogja látni.

Fénytelen szeme Bessie felé fordult, aki most 
jól láthatta.

— De nem tartóztatom föl dolgában ? — 
kérdé habozva. — Mert akkor inkább rendőrt 
hivok.

— Éppen nem. Hétkor szoktam beállni, s 
négykor már szabad vagyok. Könnyű foglal
kozás.

— Jó ég! nekem pedig minden időm sza
bad. Bárcsak én is foglalkozhatnám valamivel. Je- 
riink haza, Bess.

Megfordult, s beleütődött egy emberbe, s el
nézését kérte. Bessie megfogta a karját, de nem 
szólt semmit, — mint ahogy akkor sem szólt, mi
kor azt mondá neki Dick, hogy forduljon arczczal 
kissé a világosság felé. Egy ideig némán haladtak 
egymás mellett. A leány csintalanul nézett rá 
szempillái alól.

— De hol v a n ------- hol van, Torpenhow
ur ? — kérdezé végre.

— Lement a Szaharába.
— Hol van az ?
Dick jobbra mutatott.
— Keletre, a Themze torkolatán túl. Azután 

délre, azután ismét keletre, Európa alatt. Azután 
ismét délre, az isten tudja mennyire.

Ettől a magyarázattól Bessie csöppet sem
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lett okosabb, de nem szólt, csak némán nézett 
Dickre.

— Teázni fogunk pogácsával, — monda 
Dick vidáman. Nem is mondhatom. Bessie, meny
nyire örülök, hogy ismét találkoztunk. Miért tá
vozott akkor oly hirtelen ?

— Mert azt gondoltam, hogy nem lesz többé 
szüksége rám, monda a leány, fölbátorodva azon 
a gondolaton, hogy Dick még nem tud semmit.

— Nem volt ugyan, — — de most mégis 
örülök, hogy találkoztunk. Tudja ugy-e, hogy 
merre van a lépcső ?

Bessie haza vezette s benyitott a műte
rembe.

— Valóságos zsibvásár!, — volt első szava. 
No itt ugyan nem takarított senki, hónapok óta.

— Csak hetek óta, Bess. Csak nem várhatja 
ezt tőlük ?

— Nem tudom, hogy mit vár el tőlük. Hi
szen azért fizeti őket, hogy erről ne feledkezzenek 
meg. Borzasztó poros minden A festőállványon 
egész rétegben ül.

— Nem igen használom mostanában.
— Csupa por minden kép, a föld, a kabátja. 

Szeretnék a takaritólánynyal beszélni.
— Hát akkor csöngessen teáért.
Dick odabotorkált ahoz a székhez, amelyen 

rendesen ülni szokott.
Bessie csak nézte, nézte, s amennyire tőle
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lelt, megindult e jelenetem De csakhamar fölülke- 
Tekedett benne a felsőbbség érzete, melyet a kö
rülmények idéztek elő, s ennek kifejezést is adott 
szavaiban.

— Mióta van ebben az állapotban ? — kér- 
dezé Dicktől haragosan, mintha bizony a vakság 
csak a takaritóné hibája következtében lepte volna 
meg Dicket.

— Milyen állapotban ?
— Hát ebben!
— Akkor jött rám, mikor az utalványnyal 

távozott tőlem: akkor már nem tudtam látni a 
Melancholiát.

— No, akkor ugyancsak csalhatják önt ezek 
az emberek. Ismerem minden fogásukat.

Az asszonyok némely férfit szeretnek, mást 
utálnak, de az általános női jellemvonás, hogy 
minden tőlük lehetőt megtesznek arra, hogy az 
általuk utált férfit meg ne csalhassák mások. 
Szerelmük tárgya úgyis vigyáz magára, de a töb
binek szüksége van az ő pártfogásukra.

— Nem hiszem, hogy Mr. Beeton sokat csal
hatna, — mondá Dick.

Bessie föl-alá lengedezett a szobában. Dick- 
uek nagyon jól esett, hogy szoknyájának suhogá
sát s könnyű lépteinek a zaját hallhatta.

— Teát és teasüteményeket, — mondá pa- 
rancsolólag, mikor a tákaritóleány a csöngetésre
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megjelent. — Két teáskanalat s egy merőt. Azt a 
service-1, amit akkor láttam itt, mikor idejártam.

A takaritólány megbotránykozva távozott 
Dick meg magában nevetett. Azután köhögni 
kezdett, mikor Bessie föl-alá jártában összesöpörte 
a fölgyülemlett szemetet.

— Mit csinál?
— Rendbe hozom ezt a szobát. Hogy lehet 

ily piszkos lakást tűrni ?
— Hát mit tegyek ? Hozza rendbe.
Bessie dühösen takarított. Beeton mama ép

pen akkor lépett be, mikor legjavában szorgos
kodott.

— Kész már a teasütemény ? kérdé Bessie 
csendesen takaritgatva.

Már nem volt többé utczai rongy, hanem oly 
tisztességes nő, aki Dick jóvoltából pinczérnői 
jogosultságot váltott magának s tőle telhető buz- 
gósággal hordta a sörös poharakat. Tisztességes 
fekete ruhában lévén öltözve, merészen szemébe 
nézett Beeton mamának s a két nő oly jelentőség- 
teljes tekinteteket váltott egymással, aminek értel
mét Dick bizonyára fölfogta volna, ha láthatta 
volna.

Bessie jobban kitartotta, mire Beeton mama 
távozott a tealepényeket elkésziteni, nem a leg
szebb szavakkal emlékezvén meg férje előtt a mo- 
delekről, utczai személyekről s más hason fajta, 
lényekről.
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— Ne' avatkozzunk bele Liza semmibe, 
monda neki férje. Eredj A lf az utczára játszani. 
Ha nem bántják a kínok, oly jámbor, mint egy 
gyerek, de ha rá jön a baja, túltesz valamennyi 
ördögön. Nagyon sok apró holmit hordtunkki már 
úgyis a szobájából, mióta vak. Megvallom, én hoz
tam össze azzal a leány nyal, mert magam is na
gyon érző s z í v  vagyok.

— Nagyon is az vagy!
Beeton mama a lepényeket tálba tette s 

azokra a csinos szolgálóleányokra gondolt, kiket 
bizonyos gyanuokokból elkergetett.

— Nem szégyenlem magamat, hogy érző s z í v  

vagyok, s nincs jogunk szigorúan megítélni őt 
mindaddig, mig rendesen, pontosan fizet, mint ed
dig, mondá Mr. Beeton. Elég jól tudok bánni fiatal 
emberekkel, te meg elég jól főzesz neki, a többi
hez semmi közünk. Akkor nem lesz baj soha. Vidd 
]e a süteményt Liza, s össze ne kapj azzal a fiatal 
leánynyal. Heldar ur sorsa úgyis nagyon mostoha, 
s ha a fájdalom gyötri, úgy átkozódik, hogy ezt 
még sohasem tapasztaltam azoktól, akiket kiszol
gáltam.

— Ez már valami, mondá Bessie, leülvén a 
teához. Köszönöm, nem szükség semmire sem vá
rakoznia, Beetonné asszony.

*— Biztosítom, hogy eszem ágában sem volt 
ilyesmi.

Bessie nem felelt e szavakra.



‘92

A vele szemben ülő Dickre tekintett s ez a 
3 át vány visszataszító, lehangoló volt. Az étel vé
gig hullott a kabátján, szája a bozontos, rendetlen 
bajusz alatt fáradtan mozgott, homloka csupa 
váncz, halántékán pedig az összecsapzott haj oly 
meghatározhatatlanul piszkos szinti volt. hogy 
leginkább szürkének tarthatta volna az ember. 
Ennek az embernek nyomorult gj^ámoltalansága 
és el hagyatottsága meghatotta s szive mélyén az 
az érzés támadt föl, hogy ime, mily nyomorult, 
mily sorsüldözött ez az ember, aki valamikor őt 
megalázta.

— O mily jó, hogy magam körül hallom 
mozdulatainak zaját, mondá Dick, kezeit dörzsölve. 
Meséljen el mindent, hogy mint megy a pinezér- 
,nőség s mivel tölti napjait egyáltalában.

— Sohse törődjünk ezzel. Meglehetős jó vi
szonyok közt vagyok, meglehetősen jól érzem ma
gamat. Hanem úgy látszik, hogy ö n nem érzi ma
gát valami nagyon jól. Mitől vakult meg oly hir
telen? Miért nincs valaki ön mellett, hogy gondját 
viselné ?

Dick sokkal hálásabb volt azért, hogy hangját 
hallhatta, semhogy fölfogta volna szavai értelmét.

— Valamikor régen megvágták a fejemet s 
ez tönkretette a szemeimet. Nem hiszem, hogy 
.akárki is érdemesnek tartaná még velem törődni. 
De hát miért is törődnének ? — s Mr. Beeton meg:- 
fesz mindent, amire csak szükségem van.



— Egy gentlemant és ladyt sem ismer abbéi 
az időből, mikor még — egészséges volt ?

— Ismerek néhányat, de azoknak a gyámo- 
litását nem igénylem. Nem törődöm velük.

— Ez azért van, mert szakállt növesztett- 
Vétesse le, nem jól áll önnek.

— Örök Isten! Gyermek, hát azt hiszi, tö
rődöm én azzal, hogy mi áll nekem jól ily na
pokban ?

— Törődnie kellene. Mire ismét eljövök,. 
akkorára vétesse le. Remélem, hogy még többször 
is ellátogathatok?

— Nagyon is hálás lennék érte. Nem hiszem 
hogy valami jól bántam volna önnel a múlt na
pokban. Mindig boszantani szoktam.

— Nagyon is, már az igaz.
— Nagyon sajnálom. Jöjjön, látogasson meg,, 

valahányszor csak teheti. Az isten látja, hogy ezt. 
a szivességet az egész világon senki sem teszi meg 
nekem, kivéve önt és Mr. Beetont.

— El fogok jönni, örülök, ha eljöhetek, de 
meg kell borotválkozni s más ruhát kell öltenie, 
mert ez már nem való önnek.

— Van még valahol egy pár ruhadarabom. 
mondá Dick gyámoltalanul.

— Tudom, hogy van. Mondja meg Mr. Bee- 
tonnak, hogy adjon önre másik öltözetet, én majd 
mindig kikefélem s tisztán tartom. Ha mindjárt 
oly vak lenne is Heldar ur, mint az éjszaka, arczá-



nak még nem kell ám úgy kinéznie, mint egy kopott 
seprő.

— Hát igazán úgy nézek ki ?
— Nagyon sajnálom önt, végtelenül sajná

lom, kiáltá ösztönszerüleg s megragadta Dick 
kezét.

Dick gépiesen lehajolt, mintha meg akarta 
volna csókolni. Ez volt az egyetlen női lény, aki 
szánalmat érzett iránta s abban az állapotban, 
melyben volt, nem volt büszkén érzéketlen egy 
kis szánalom iránt.

Bessie fölállt s menni akart.
— Addig semmi ilyesfélét ne, mig nem néz 

úgy ki, mint egy gentleman. Sokkal könnyebben 
fog menni a dolog, ha meg lesz borotválva s tisz
tább ruhát ölt.

Dick hallotta, hogy mint húzza föl Bessie a 
keztyüit s mint emelkedett föl, hogy elbú
csúzzék.

A leány Dick háta mögé került, merészen 
megcsókolta a nyakát s azután oly gyorsann elsu
hant, mint akkor, mikor a Melancholiát levakarta 
a vászonról.

— Ha meggondolom, hogy azok után, miket 
velem tett, megcsókoltam Mr. Heldart . . . mondá 
a leány magában. De mikor úgy sajnálom s ha 
meg lenne borotválkozva, nem is lenne oly kelle
metlen az arcza, de igy . . .  0  ezek a Beetonék 
mily gyalázatosán bántak vele! Jól tudom, hogy
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ingeit Beeton hordja el. Holnap . . . majd meglá
tom. Képzelem, hogy mily kevés holmija van már 
meg. . . Többet érne, mint a korcsmában lenni al
kalmazva . . . semmit sem szeretnék dolgozni.

Dick nem érzett hálát Bessienek bucsuzás 
közben adott ajándékáért. Egész éjjel érezte azt a 
nedvességet nyakszirtjén, de ugylátszik, hogy több 
más dologgal együtt megérlelte benne azt az elha
tározást, hogy megborotválkozik. Másnap reggel 
meg is borotválkozott, s annál jobban érezte ma
gát. Az uj öltözet, a tiszta fehérnemű s az a tudat, 
hogy valaki érdeklődéssel viseltetik az iránt, hogy 
milyen az ő külső megjelenése, egészen felélénkí
tette. Mert agya megmenekült egy időre attól, 
hogy mindig Maisiere gondoljon, aki ily körülmé
nyek közt nem egyszer, de milliószor megcsókolta 
volna.

—- Lássuk csak! mondá a villásreggeli után. 
A leánynál nem sokat határoz, hogy jőjjön-e, vagy 
nem, de ha pénzzel meg lehet vásárolni látogatá
sát, akkor megvásárlóm. Hiszen az egész világon 
senkisem törődik velem, ha pedig ő törődik, akkor 
meg tudom jutalmazni szívességét. Az olyan lány
nak, mint neki, aki az utcza sarából emelkedett ki 
s pinczérnői engedélyt váltott magának, legyen 
meg mindene, amire csak szüksége van föltéve, ha 
meg-meglátogat.

Borotvált állát kezdó simogatni s az a gon
dolat gyötörte, hogy hátha nem jön el a leány.
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— Azt hiszem nagyon is úgy néztem kir 
mint egy kopott seprő, folytatá. De mi okom lett 
volna máskép nézni ki. Tudom, hogy az étel vé
gig csurgott a ruhámon, de az nem volt baj, nem 
törődtem vele. Nagy kegyetlenség lenne tőle, ha 
nem jönne el. El kell jönnie. Maisie is eljött egy
szer ; elég volt az tőle. Nagyon igaza volt. Mert 
más dolga is volt. Ennek a teremtésnek pedig 
csak sört kell kiszolgálnia, mig be nem fon valami 
fiatal embert, hogy álljon össze vele.. Mondhatom 
mélyre sülyedtünk.

Valami hang megszólalt benne : ,Ez jobban 
fog neked fájni, mint bármi más azelőtt. Eszedbe 
fog juttatni mindenfélét, szuggerál, gyötör, végre 
pedig megbolondit.*

— Tudom, tudom, kiáltá Dick, kétségbeesve 
tördelve a kezeit. De szent isten! a szegény vak 
koldusnak az egész életben ne lehessen más kilá
tása, mint az, hogy napjában háromszor étkezik 
és zsiros kabátot hord ? Beh szeretném, lia eljönne l

Bessie kora délután beállított, azokra a vár
ható anyagi előnyökre gondolva, melyek abba a 
helyzetbe fogják őt hozni, hogy hátralévő napjait 
boldog tétlenségben tölthesse el.

— Alig ismertem volna meg önt, mondá 
Bessie elösmerőleg. Úgy néz ki, mint az olyan 
gentleman, aki — ad magára valamit.

— Hát akkor talán megérdemelnék még egy 
csókot, mondá Dick kissé elpirulva.
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— Nem bánom, de még nem lehet. Üljünk le 
s lássuk, hogy mit tehetek önért. Biztosan tudom, 
hogy Mr. Beeton megcsalja önt, mert nem nézheti 
át minden hónapban a számadásait. Igaz-e ?

— Jobb lenne, ha eljönne Bessie s rendben 
tartaná helyettem.

— Itt ezekben a szobákban nem, ezt csak oly 
jól tudja., mint én.

— Tudom, de hát akkor elmennénk máshová, 
ha azt hiszi, hogy érdemes.

— Mindenesetre gondoznám önt s nem tö
rődném azzal, hogy kettőnkért kell dolgoznom.

Nagyon csábitó dolog volt.
Dick nevetett.
— Emlékszik-e még, hogy hol szoktam tar

tani bankkönyvemet ? Mielőtt Torp elment volna, 
magához vette, hogy a mérleget megcsináltassa. 
Keresse meg.

— Rendesen a dohánydoboz alatt volt. Ahá!
— Nos?
— A h ! Négyezer kétszáztiz font sterling, 

kilencz shilling és egy penny. 0  istenem!
— A pennyt megkaphatja. Ez nem csekély

ség egy esztendei dologért. Elég-e egy évre száz
húsz font ?

Mintha már látta volna Bessie azt a szép 
időt, mikor egész nap henyélhet s csinos ruhákban 
járhat. Nagy ravaszul úgy gondolkodott, hogy ba

Rudyard: Elborult világ. II. keit.
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háziasszony akar lenni, be kell bizonyítania, hogy 
meg is érdemli.

— Elég; csakhogy azt hiszem, hogy ha lel
tárt készitnénk, rájönnénk, hogy Mr. Beeton itt- 
ott kihordott néhány holmit a szobából; mert 
nincs úgy tele mindenfélével mint különben 
szokott.

— Sohse törődjünk vele; legyen vele boldog !
Csakis az aggaszt, hogy hova viszszük azt a ké
pet, melyet Maisienek------- tudja, mikor maga
úgy haragudott rám. Ki fogjuk innen helyezni, 
Bess, oly messzire, amennyire csak lehet.

— Igen, — mondá Bessie némi szorongással.
— Nem tudom, hogy mennyire jutok ma

gamtól, de megpróbálom, s megszerezheti mindazt 
a szép ruhát, amit csak óhajt. No most adja ide azt 
a csókot Bess. Jaj istenem! beh jól esik, hogy az 
ember megint ölelhet asszonyt!

Ha igy karolhatná át Maisiet, s igy váltana 
vele csókot! . . . .  A leányt még jobban magához 
szorította, mert a fájdalom is gyötörte. Bessie 
azon gondolkozott, hogy mint üsse el azt a kis 
bajt, ami a Melancholiával történt. Ha ez az ember 
igazán azt óhajtja, hogy ő az ö társaságával vi
gasztalja — bizonyos, hog}^ visszaesne eddigi 
elhagyatottságába, eddigi közönyébe saját maga 
iránt, ha visszautasítaná — akkor abban a kis 
inczidensben nem látna mást, mint hogy kissé 
megvekszálta őt.
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Idegesen nevetett, s kibontakozott Dick 
karjai közül.

— Ha önnek volnék, nem sokat törődném 
azzal a képpel, — monda, kogy Dick figyelmét 
elterelje.

— Ott van valahol a vásznaim mögött. Ke
resse meg, Bessie, csakúgy tudja, mint én, hogy 
merre van.

— Tudom, hanem . . . .
— Mit hanem? Elég értelmes arra nézve, 

hogy valamelyik műkereskedőnek eladhassa. Az 
asszonyok jobban tudnak alkudni, mint a férfiak. 
Nem volna rossz, ha nyolcz—kilencz száz fontot 
kapnánk érte. Ezelőtt nem is gondoltam arra, hogy 
eladjam, annyira össze volt nőve az életemmel. I)e 
életünk eddigi nyomait el fogjuk tüntetni s meg
szabadulunk mindentől, ami rá emlékeztet. Ugy-e ? 
Kezdjünk neki fürgén, Bess.

A leány ekkor már igazán sajnálni kezdé, 
hogy mit tett a Melancholiával, mert ismerte a 
pénz becsét. De az is valószinü, hogy ez a vak 
ember nagyon is nagyra becsüli festményének az 
értékét. Bessie tudott annyit, hogy a gentlemanek 
sokszor nem tudják megítélni a maguk holmijai
nak a becsét. Úgy kaczagott, mint- egy ideges 
szobaleány, aki el akarja t u s s o l n i  valamelyik 
pipa eltűrésének a jelentőségét.

— Nagyon sajnálom — mondá — de ugy-e
7*



emlékszik, mily haragos voltam azelőtt, hogy Mr, 
Torpenhow távozott?

— Nagyon mérges volt, gyermekem, s sza
vamra, azt gondolom, hogy volt hozzá némi joga,

— Hát biz’ én — — de nem mondott önnek 
Mr. Torpenhow semmit ?

— Mit mondott volna ? De ugyan mit fontos
kodik annyit, mintha csak még egyszer meg 
akarna csókolni ?

Nem most tapasztalta először életében, hogy 
a csók hatványozott méreg. Mennél többet kap az 
ember, annál többre vágyik.

Bessie készségesen megcsókolta, miközben 
ezt suttogta:

— Oly mérges voltam, hogy terpentinnel 
letöröltem az egész festményt. Ugy-e nem ha
ragszik ?

— Mit csinált ? Mondja még egyszer !
S megragadta a kéz csuklóját.
— Letörültem terpentinnel s levakartam a 

vakarókéssel -— hebegé Bessie. Azt gondoltam, 
hogy csekélység önnek ismét megfesteni. Ugy-e 
megint megfestette ? Ereszsze el kérem a keze
met, nagyon szorítja.

— De csak megmaradt belőle valami ?
— Semmi, épen semmi. Nagyon röstellem, 

nem tudtam, hogy oly becsben tartja. Azt hittem, 
hogy tréfadolog az egész. Nem ver meg érte ?

— Megverni önt ? Nem.



A leány kezét folyton fogva, világtalan sze
meit a szőnyegre mer észté. Azután megrázta fe
jét, mint a fiatal bika, melyet botütésekkel terel
nek vissza a vágóhidra vezető útra, ahonnan el 
akar menekülni. Heteken keresztül igyekezett ki
verni eszéből a Melancholiát, * mert része volt le
tűnt életének. Bessie visszatérésével s némely 
egyéb körülmény révén újra feltűnt képzelete 
előtt, sokkal kedvesebben, sokkal vonzóbban, mint 
a vásznon. Segitségével még több pénzhez ju t
hatna, amivel aztán Bessiet mulattathatná, s el
felejthetné Maisiet. Most azonban, Bessie csinyje 
folytán semmi sem volt már belőle látható, s ez
zel az a reménye is eltűnt, hogy Bessiet magához 
köthetné. S ami ennél még rosszabb, mily nevet
séges szinben tűnhetett föl Maisie előtt. Az asz- 
szony szivesen megbocsát annak a férfiúnak, aki 
szereti,, ha mindjárt el is rontja minden dolgát; a 
férfi pedig megbocsát annak, aki megcsalja sze
relmével, de annak soha, aki elrontja a müvét.

Dick csendesen nevetett.
— Ómen Bessie, ómen, s ha egyet-mást te

kintetbe veszünk, hát megérdemlem azért, amit 
f ettem. Ezért rohant hát el Maisie tőlem. Bizonyo
san azt gondolta, hogy megbolondultam . . . .  de 
nem átkozom. Az egész kép tönkre van téve ? Mi 
indította erre.

— Az, hogy nagyon mérges voltam. De most 
nem vagyok mérges, — roppant sajnálom.

101
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— Képzelem. — No, de nem tesz semmit. 
Magam vagyok oka a csalódásnak.

— Micsoda csalódásnak?
— Nem érti azt maga, lelkem. Szent isten, ha 

meggondolom, hogy egy ily kis piszok, mint önr 
ki tudott zökkenteni a kerékvágásból.

Dick jóformán magában beszélt, mialatt 
Bessie le akarta rázni Dick szoritó kezét a ma* 
gáéról.

— Nem vagyok piszok, ne nevezzen igy t
Azért tettem, mert gyűlöltem önt, s most csak 
azért sajnálom, m ert------- mert ö n ---------

— Mert vak vagyok. Csak mondja ki. Az  
ilyenekben, mint ön, nincs kímélet.

Bessie zokogni kezdett. Megijedt Dick ar- 
czától, s rajta nyugvó vak szemétől és nagyon 
kínosan esett neki, hogy az ő bosszúja, melyet a 
Melancholián töltött ki, Dicket csakis nevetésre 
ingerelte.

— Ne sírjon, — mondá Dick, s karjaiba zárta. 
— Hiszen csak azt tette, amire följogosítottnak 
vélte magát.

— Nem vagyok, nem vagyok kis piszokda
rab, s ha még egyszer ezt mondja, nem jövök el 
többet.

— Nem tudja, hogy mit tett vele nekem. 
Nem bosszankodom, — igazán nem bosszankodom. 
Nyugodjék le.

Bessie ott maradt a karjai közt s zokogott.
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Dick meg az ölelés alatt Maisiere gondolt, s ez 
ugy fájt neki, mintha izzó vassal közelednének 
nyitott sebhez.

Az embernek nem szabad holmi csekély
ségért hozzákötni magát egy álnok asszonyhoz. 
A veszteség első érzése csak előjáték a követke
zőkhöz, mert a Gondviselés, mely gyönyörűségét 
leli abban, hogy fájdalmat okozhasson, mindig 
ugy intézkedik, hogy az agónia visszatérjen, 
éppen a gyönyörűségek kellő közepében. Ezt a 
fájdalmat egyaránt érzi az is, aki valakit elhagy 
az is, akit elhagynak, s legjobban érzik uj höl
gyeik karjai közt. Jobb, ha az ember egyedül 
marad, s maga viseli el az egyedüllét nyomorúsá
gát, amig csak lehet, amig szórakozást nem talál 
mindennapi dolgokban.

Dicknek mindez az eszébe jutott az alatt, 
mig Bessiet magához ölelve tartá.

— Bár ön talán nem tudja, — mondá a fejét 
fölemelve, — de az Ur igazságos és rettenete- 
isten, Bess. Ugy kell nekem, nagyon megérdem- 
lem, — mondá keserű humorral. — Torp megér
tené, ha itt lenne; volt mit szenvednie az ön 
kezétől, ha mindjárt csak pár perczig is. Megmen
tettem őt. Ezt a javamra lehet írni.

— Ereszszen, — mondá Bessie, elsötétült 
arczczal. — Ereszszen

— Rögtön. Járt vasárnapi iskolába
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— Nem, soha; ereszszen, ha mondom. Tréfát 
üz belőlem.

— Dehogy is űzök. Akkor inkább magam
ból . . . .  Bizony. ,Másokat megmentett, de magát 
nem tudta megmenteni, igy áll a bibliában.

Eleresztette Bessie kezét, de azért a leány 
nem tudott elmenekülni, mert Dick állt közte s 
az ajtó közt.

— Mennyi bajt képes egy kis női lény 
okozni!

— Sajnálom; végtelenül sajnálom a képet.
— En nem. Sót nagyon hálás vagyok érte, 

hogy elrontotta . . . Miről is beszéltünk azelőtt, 
hogy ezt a dolgot fölemlitette ?

— Arról, hogy el kellene menni, — s pénz
ről. Hogy elmenjünk valahová.

— Persze hogy erről beszéltünk. El fogunk 
menni, — azaz hogy é n elmegyek.

— És én ?
— Ötven egész fontot fog kapni a kép elron

tásáért.
— Hát nem akar-------
— Azt hiszem, lelkem, hogy nem. Gondolja 

csak m eg: ötven font sterling ily csekélységért.
— Hiszen azt mondta, hogy nélkülem nem 

képes semmire.
— Hát ez igaz is volt — — még az előbb. 

De már jobban érzem magam, köszönöm. Adja ide 
a kalapomat.
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— S ha nem adom ?
— Majd ide adja Beeton, maga meg elveszti 

az ötven fontját. Punktum.
Bessie valami átkot mormogott magában. 

Őszintén sajnálta ezt az embert, megcsókolta leg
alább is hasonló őszinteséggel, mert Dick nem 
volt csúnya; egy ideig az a remény kecsegtette, 
hogy ápolója lehet Dicknek, mindenek fölött pedig 
nagyon csalogatta a négyezer font, melyet vele 
együtt megkaparithatott volna. S most egy kis 
nyelvbotlás miatt, s a miatt a női viszketeg 
miatt, hogy ha mindjárt kis mérvben is, de mégis, 
fájdalmat okozzon, elhalasztja az egész összeget, 
nem lesz része az áldott henyeségben s egyéb 
pompás dolgokban, s elszalasztja azt, hogy a világ 
őt is tisztességes, valóságos ladynek tekintse.

— Töltsön meg kérem egy pipát. A dohány 
ugyan nem Ízlik, de mindegy, jobban gondolko
zom mellette. Mi van ma, Bess ?

— Kedd.
— Tehát csütörtökön hajóindulás. Mily bo

lond, mily vak bolond voltam. Huszonkét font fe
dezi az utamat odáig. Adjunk hozzá tiz fontot ap
róbb kiadásokra. A múltra való tekintetből meg 
kell látogatnunk Madame Binat-t. Összesen har- 
minczkét font. Adjunk ehhez száz fontot az 
u t o l s ó  útra . . . terringettét, hogy fog bámulni 
Torp, ha megint meglát! Százharminczkét font 
mellett kiadható hatvannyolcz baksisra — szűk-
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ségem lesz rá — s roulettere. Mit sir, Bessie? Nem 
az ön hibája volt gyermekem, hanem az enyim, 
Bohó kis oposszum, törülje meg a szemét, s vezes
sen ki. Útlevelemért és cheque-könyvemért kell 
mennem. Várjon egy perczig. Négy ezer fontnak 
az évi négy százalékos kamatja — a kamatok ka
matját nem számítva — százhatvan font; ehhez 
adva évi százhúsz fontot, annyi mint kétszáz- 
nyolczvan. Kétszáznyolczvan, hozzá adva a Maisie 
háromszázához nagyon elegendő, hogy fényűző 
életmódot biztosítson egy magános nőnek. Gye
rünk, Bess, a bankba.

Gazdagabb lévén kétszázhusz fonttal, mely 
a tárczájában összegyűlt, Dick arra sarkalta Bes- 
siet, hogy a banktól siessenek a P e n i n s u l a r  
a n d  O r i e n t á l  G o m p a n y  irodájához, hol tö
mören előadta mondandóit.

— Port-Szaidba, első osztályú jegyet; lehe
tőleg a málharaktár mellett levő kabinnal. Melyik 
hajó megy?

— A »Colkong«, mondá a hivatalnok.
— Rozzant kis alkotmány. Köszönöm. Vált

son kérem. Nem jól látok, — nem lenne szives a 
kezembe olvasni a pénzt ?

— Kellemesebb volna az élet, ha a többiek 
is igy váltanának jegyet, a helyett, hogy a mál
háikról fecsegnek, mondá a hivatalnok a szom
szédjához, aki egy zaklató anyának épen azt igye
kezett me magyarázni, hogy a tengeren a csecse
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mőknek csak oly jó a tejkivonat, mint a rendes 
tehéntej. Tizenkilencz éves tacskó lévén, bizo
nyára meggyőződésből beszélt.

— No most már nincs rajtunk hatalma sem 
embernek, sem ördögnek sem asszonynak, mondá 
Dick, a műterembe visszatérve, megtapogatva a ha- 
jójegyet s pénzt tartalmazó tárczáját. — S ez a 
fő. Van ugyan még csötörtökig három elintézni 
való apróbb ügyem, de arra nem igénylem az ön 
segítségét, Bess. Jöjjön el csütörtök reggel kilencz- 
kor. Együtt fogunk reggelizni s azután elvezet 
az állomásra.

— Mi a szándéka ?
— Mi lenne? Az, hogy elutazom. Miért ma

radnék ?
— De hiszen magától nem tehet semmit.
— Dehogy nem. Azelőtt azt képzeltem, hogy 

nem, pedig tehetek. Már is sokat tettem. Egy csó
kot indítványozok, ha Bessie nem utasítja vissza.

Bessie visszautasította. Elég különös volt.
Dick nevetett.
— Azt hiszem, igaza van. De mindegy. Jöj

jön el holnapután reggel, meg fogja kapni a 
pénzét.

-— Bizonyosan?
— Nem fogom megcsalni. Majd meglátja, ha 

eljön. Jaj, beh hosszú a várakozás. Isten önnel 
Bessie, — küldje be Beetont, ha kimegy*

Bejött Mr. Beeton, a házi gazda.
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— Mennyit ér a lakásom fölszerelése, kérdé 
tőle Dick parancsolólag.

.— Hogy mondhatnám én azt meg. Némely 
darab nagyon csinos, némelyik azonban már ala
posan el van használva.

— Kétszáz és hetven fontra van biztositva.
— A biztosítási bárcza nem mérvadó, bár

nem mondom, h o g y -------
— Hagyjon föl ezzel az átkozott csürés-csa- 

varással. Jól kihasznált engem is, meg a többi la
kókat is. A minap azt beszélte, hogy nemsokára 
visszavonul, s korcsmát nyit. Egyenesen kérdezem, 
hát feleljen egyenesen.

— Hát megér ötvenet, mondá Mr. Beeton, 
némi habozás után.

— Duplázza meg, különben bútorom felét 
földarabolom, a másik felét pedig elégetem.

Odabotorkált a könyvállványhoz, s kicsa
varta az egyik mahagóni csavart oszlopot.

— Ez vétkes könnyelműség, sir, — kiabált 
Mr. Beeton.

— Az enyim. Ad százat érte, v a g y -------
— Nem bánom, legyen hát száz. Magamnak 

negyedfél fontomba fog kerülni ennek a pilasz- 
f  érnék a kijavittatása.

— Jó, jó. Hanem micsoda nagy svindler le
ltet maga, hogy igy egyszerre fölrugtatta az árat.

— Remélem, nem adtam okot elégedetlen
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ségre egy lakómnak sem, legkevésbé pedig ön
nek, sir.

— Hagyjuk ezt. Holnap adja ide a pénzt, s 
legyen gondja rá, hogy minden ruhámat becsoma
golják akis ökörbőr-podgyásztartómba. Elmegyek.

— Hát a hátralékos házbér ? Nem mon
dott föl.

— Megtérítem a veszteségét. Nézzen a cso
magolás után s hagyjon magamra.

Mr. Beeton Dicknek ezt az útját megbeszélte 
a feleségével, aki azt mondta, hogy ennek Bessie- 
az inditó oka.

Férjének szelidebb nézetei voltak.
— Nagyon hirtelen utazás, különben teljes- 

életében hirtelen volt mindenben. Hallgassuk csak L
Dick szobájából vidám dal hallatszott k i :

Biz’ úgy fiuk, biz’ elmegyünk,
De többé vissza nem jövünk ;
Az ördögökhöz elmegyünk,
És vissza soha nem jövünk 
Partoktól el, vagy part felé,
Vagy bárhová is hajt szelünk;
De vissza többé nem jövünk, —
Örökre elmegyünk.

— Mr. Beeton ! Mr. Beeton! Hol az ördögbe* 
vannak a pisztolyaim?

— Gyorsan, meglövi magát, megbolondulj 
mondá Beeton mama.

Mr. Beeton csillapítani kefzdé Dicket, aki —
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mig föl-alá botorkált a szobájában, csak később 
jött rá annak valódi értelmére, hogy miért nem 
tudta a pisztolyt Beeton megtalálni, s miért Ígérte, 
azt, hogy majd holnap megkeresi.

— 0  maga rezes orrú vén bolond, gyámolta
lan vén akadémikus! Hát azt hiszi, hogy agyon 
akarom magamat lőni? Vegye hát a pisztolyt a 
maga ügyetlen, remegő kezébe. Úgy nyúljon 
hozzá, hogy elsül, mert meg van töltve. Ott van 
valahol a tábori készletem közt, a bőröndöm 
fenekén.

Dicknek régóta volt egy negyvenfontos tá
bori fölszerelése, melyet az ő tapasztalatai s uta
sításai alapján szerkesztettek. Mig Mr. Beeton ki
kapta a revolvert a különféle eszközök közül, 
Dick a mellények, kabátok, övék s flanell-ingek 
közt kotorászott. Mind e czókmókok és a tábori 
üvegkulacs alatt feküdt egy vázlatkönyv és egy 
disznóbŐr-portefeuille, tele Írószerekkel.

— Ezekre nem lesz szükségünk, Mr. Beeton. 
Megtarthatja, de a többit mind magammal viszem. 
Tegye be őket a bőröndömbe, legfölül, hogy jobb
kéz felül essenek. Ha ezzel készen van, akkor fe
leségével együtt jöjjön be a műterembe. Mind
kettőjükre szükségem lesz. Várjon még egy kicsit. 
Adjon egy tollat és egy iv irópapirt.

Bizony nem könnyű dolog annak Írni, aki 
vak, s Dicknek több rendbeli oka volt azt óhaj
tani, hogy mondandóit olvashatólag Írja le.
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Elkezdte tehát, balkezével követve és támo
gatva a jobbját.

»Ez az írás azért rossz, mert vak vagyok, 
nem láthatom a tollat«.

H m ! Ezt még egy ügyvéd sem csavar
hatja el. Azt hiszem, hogy alá kell ugyan írnom, 
de nem szükség tanualáirásokkal ellátni. No most 
egy hüvelykkel alacsonyabban — miért is nem 
tanultam szépírást.

»Ez Heldar JRicliardnak — nekem — a 
végrendelete és utolsó akarata. Ep testtel és egész
séges elmével írom e sorokat s nincs semmi korábbi 
akaratom, melyet vissza kellene vonnom . . .«

— Ez mind helyes. Atkozott kutya to ll! Hol 
is tartok ?

»Mindenemet, amivel csak e világon rendel
kezem, azaz négyezer font sterlinget, továbbá két
ezer hétszáz és huszonnyolcz fontot, mely engem 
illetj hagyom . . .«

— Nem tudom egyenesen Írni.
Az iv felét letépte, s azután újra kezdte 

nagy óvatosan:
»Minden pénzkészletemet, melylyel csak ren

delkezem, hagyom . . .«
Itt Maisie neve, s annak a két banknak a 

czime következett,' melynél a pénz letéve volt.
— Nem egészen szabályszerű ugyan, de még 

csak a kifogásnak árnyékával sem illetheti senki. 
Maisie czimét pontosan beleírtam Jöjjön be, Mr.
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Beeton. Nézze, itt az aláírásom. Elégszer láttar 
megismerheti, s bizonyíthatja, hogy az. írja kérem 
alá a feleségével együtt. Köszönöm. Holnap kifize
tem a szükséges kárpótlást azért, amiért fölmon
dás nélkül távozom a lakásból. Most jerünk^ fütsük 
be a kályhát. Maradjon nálam, s adogassa ide min
den irományomat.

Aki nem próbálta, nem is képzeli, mennyi 
mindenféle levele, számlája, s ilyes irománya gyűl 
föl az embernek egy esztendő alatt.

Dick a műteremben lévő minden irományát 
betömte -a kályhába, vázlatkönyveivel, jegyző
könyveivel, üres s félig tele vázolt vásznaival egye
temben. Csak három fölbontatlan levélnek ke
gyelmezett.

— Ha valahol hosszabb ideig fog laknir 
mennyi mindenféle apróságot elkaparithat a jö 
vendő házigazdája, mondá Mr. Beeton.

— Bizony. Nem maradt ki semmi? kérdé 
Dick, körül tapogatva a falat.

— Nem; s a kályha már szinte izzóvörös.
— Pompás. Maguk most mintegy ezer font 

értékű vázlatokat vesztettek el. Huj ja ! Egész ezer 
font értékű vázlatot, ha ugyan vissza tudok még 
emlékezni arra, hogy mi voltam én azelőtt.

— Igen, sir, mondá Mr. Beeton udvariasan.
Szentül meg volt arról győződve, hogy Dick

tisztára megbolondult, mert különben nem vesz
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tegette volna el oly potom áron a bútorát s egyéb 
holmijait.

Nem maradt ott semmi, de semmi, kivéve a 
kis végrendeletet Dick kezében, melyet nem lehetett 
végrehajtani egy nap alatt. Dick lehajolt, s egy
másután fölszedte az összetépett papir darabjait, 
hogy teljesen megbizonyosodjék a felől, miszerint 
sem az Íróasztalon, sem a szekrényekben nem ha
gyott hátra egyetlen egy Írott szavat sem. Leült 
a kályha mellé, s ott maradt mindaddig, mig az 
utolsó parázs is el nem hamvadt az éj csendjében.

R udyarű: Elborult világ. II. köt. 8



XV. FEJEZET.

— Isten önnel, Bessie. Ötven fontot ígértem, 
itt van száz, . amit a bútoromért kaptam Beeton- 
tól. Ezzel szépen eléldegélhet egy ideig. Jó kis 
leány volt, ha alapjában veszszük; de roppant sok 
kellemetlenséget okozott Torpenhownak és nekem.

— Ha találkozik Mr. Torpenhow-val, mondja 
meg neki kérem, hogy szeretem.

— Persze, hogy megmondom, lelkem. Most 
vezessen föl a hajólépcsőn, a kabinomba. Nemso
kára szabad leszek.

— Ki fog önre gondot viselni a hajón?
— A fő-steward, ha valamit fizetni kell. A 

doktor, mikor Port-Szaidba megyünk. Azután pe
dig az Úristen, aki mindenkire gondot szokott 
viselni.

Bessie elvezette Dicket kabinjába, a búcsúzó 
és siró emberek és asszonyok zajos zűrzavara közt. 
Dick megcsókolta a leányt, azután pedig lefeküdt, 
megvárni, mig a födélzet megtisztul. Ő, ki oly so
káig mozgott sötét szobájában, nagyon jól kiis
merte a hajó helyrajzi viszonyait. Mielőtt a hatal-
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mas csavar a hajót a dockok mentén tovatolta 
volna, elvezették a fő-stewardhoz, királyilag fog
lalta le magának jóakaratát, jó helyet biztosított 
magának az asztalnál, kinyitotta málháját, s öröm
ben úszva vonult vissza kabinjába. Mikor ki akart 
menni, alig volt szükséges tapogatóznia, mert a 
hajókat kivül-belül teljesen ismerte. Azután az is
ten nagyon kegyes lett hozzá: a fáradtságtól mély 
álomba szenderült, mikor é p e n  Maisieről akart 
gondolkozni. Addig aludt, mig a gőzös el nem érte 
a Themze torkolatát, s bele nem vágott a csa
tornába.

A  gépek zakatolása, az olaj és festék szaga, 
s a szomszéd kabinból hallatszó családias hang ha
mar megkedveltették vele uj helyzetét.

— Mily jó ismét éledni!
Nagyot ásított s egy hatalmasat nyújtózott, 

azután pedig fölment a fedélzetre, mert azt mond
ták, hogy már benne vannak a brightoni sekély
ben. Alig van itt nagyobb nyílt viz, mint a Tra- 
falgar Square, a szabad tenger Ushantnál kezdő
dik, de azért itt már érezte Dick a tenger gyó
gyító hatását. Egy hullám bepiszkolta a tatfödél- 
zetet és a vadonatúj födélzeti székek lábát. Hal
lotta, hogy a habok üvegtörésszerü robajjal tör
nek meg, egy csészényi tajték az arczába csapódott, 
mire elbotorkált a kerekek mellett lévő dohányzó
teremig. Itt előkapta egy heves szélroham, sipká
ját lefútta a fejéről s ő födetlen fővel állt a folyo

8*
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són. A dohányzóterem pinczére azt mondá neki, 
hogy a szél még nagyobb lesz a csatornán, az öböl
ben pedig félorkán erejűvé fog növekedni. Amint 
előre megmondta, úgy be is teljesedtek, aminek 
Dick nagyon örült. A tengeren nemcsak elnéz
hető, de okvetlenül szükséges dolog is, hogy az 
ember asztalokba, karfákba, oszlopokba kapasz
kodjék s úgy menjen egyik helyről a másikra. Az 
az ember, aki a szárazföldön kezeivel tapogatózik, 
az már igazán vak. De a tengeren még a vak em
ber is *— hacsak maga is nem tengeribeteg — el
tréfálhat az orvossal utitársai betegsége fölött. 
Dick mindenféle történeteket beszélt a doktornak, 
együtt dohány zott vele a késő éjjeli órákig s úgy 
megnyerte magának, hogy ez megigérte, misze
rint Port-Szaidban neki áldoz pár órát idejéből.

A tenger meg bömbölt, vagy elcsendesedett, 
a szél meg fútt, a gép meg éjjel-nappal ordította 
harsogó dalát, a nap meg mind melegebben sütött, 
s Tóm, a hindu borbély mindennap megborotválta 
Dicket a nyitott foyerban, hol a hűvös szél érez
hetőbb volt. A födélzet ponyváit meg kifeszitet- 
ték, az utasok meg napról-napra vigabbak lettek, 
s végre megérkeztek Port-Szaidba.

— Vigyen kérem Madame Binathoz, ha tudja 
a lakását, mondá Dick az orvosnak.

— Ej, ej, mondá a doktor. Jól van, elveze
tem. Nem igen lehet ugyan köztük válogatni, de 
fölteszem, tudja, miszerint a legrosszabb hirü ház
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ezen a helyen. Bevezetésül először kifosztják önt, 
azután megkéselik.

— Nem a. Vezessen oda kérem, azután majd 
vigyázok magam is magamra.

Elvezették Madame Binathoz. Dick tele
szedte az orrát keletnek amaz ismeretes illatával, 
mely Szueztől Hongkongig kisért, száját pedig a 
Levante gyalázatos lingua francájával. A meleg- 

. ség úgy veregette a váll-lapoczkáit, mint valami 
régi jó ismerős; lábai belemélyedtek a homokba, 
mikor pedig kabátjának ujjait közel vitte az orrá
hoz, oly forró volt, mint az imént sült kenyér.

Mikor Dick belépett Madame Binat csapszé
kébe, mely egyik jövedelemforrását képezte, az 
asszonyság oly mosolylyal fogadta, mint aki előtt 
nincs semmi meglepő.

Valaki nagyon erős Schiedamot bontott föl. 
Szaga Dicket Monsieur Binatra emlékeztette, aki 
művészetről és elzüllöt.t voltáról beszélt neki vala
mikor. Binat már meghalt. Mikor a doktor oly 
megbotránykozva távozott, amint csak ez egy hajó
orvostól kitelik, a Madame tőle telhetŐleg ked
vesen fogadta Dicket. Ami ezt nagyon földeri- 
tette.

_ — Hát emlékeztek rám még egy év múlva 
is ! Elfelejtettétek, hogy azóta túl mentem a vizen. 
Madame, hosszas beszédem lenne veled, ha időd 
engedi. Oly jól esik, hogy ismét visszajöhettem.

Mikor beállt az est. Madame egy bádogtetejü



118

asztalt tett ki a homokba s Dickkel együtt mellé 
telepedett, mig bent a helyiség ugyancsak hangos 
volt mindenféle lármától, orgiától, átkozódásokfcól 
és káromkodástól. Elöbujtak a csillagok, a csa
torna nyílásánál pedig a hajók lámpái pislogtak.

— Bizony. A háború nagyon jó az üzletre, 
barátom. De mit keressz itt ? Nem feledkeztünk 
ám el rólad.

-— Odaát voltam Angliában s megvakultam.
— Osakhog}  ̂ előbb nagy dicsőségeket arat

tál. Hallottunk róla még itt is, — Binat meg én ; 
— s úgy elcsavartad a Sárga Tina fejét — él ám 
még, — hogy Tina mindig nevetett, valahányszor 
a posta a lapokkal megérkezett. Mindig ráismer
tünk valamire a festményeidben. Ugy-e, csak úgy 
arattad a dicsőséget, meg a pénzt.

— Nem vagyok szegény, — jól meg foglak 
űzetni.

— Engem ugyan nem. Megfizettél már min
denért! (Azután magában mondá: »Mon Dieu, oly 
fiatal és már vak. Borzasztó!)

Dick természetesen nem láthatta a Madame 
arczán a szánalmat, sem a maga halántékain a 
szineveszett, szürkülni kezdő hajat. Nem érezte 
annak szükségét, hogy valaki szánja; nagyon sze
retett volna még egyszer lemenni délre, s ennek 
az óhajának kifejezést is adott.

— De hogyan ? A csatorna tele van angol 
hajókkal. Néha úgy lődöznek, mint ezelőtt tiz év
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vei, mikor a háború itt folyt. Kairó előtt harczol- 
nak. De hogyan is mehetnél oda laptudósitói iga
zolvány nélkül ? A sivatagban is mindenféle harcz 
folyik. Egy szóval lehetetlen.

— Szuakinba kell mennem.
Még A lf fölolvasásaiból tudta, hogy Torpen- 

how annál a hadoszlopnál van, mely a szuakin- 
berberi vasútvonal építésének megoltalmazására 
volt kirendelve.

— De Szuakinban mindig harczolnak. Ez a 
sivatag folyton ontja az embereket, a bátor embe
reket. S miért éppen Szuakinba ?

— Mert ott van a barátom.
— A barátod ? Hát akkor a barátod meg

halt.
Madame Binat átnyújtotta kövér karját az 

asztalon, újra megtöltötte Dick poharát s közelről 
jól megnézte.

— Nem. A barátom férfi s ha mégis megtör
nék . . . összeszidnál?

— Én összeszidni ? nevetett élesen. Ki va
gyok én, hogy valakit összeszidják, — kivéve, ha 
ételben-italban meg akar csalni.

— Szuakinba kell mennem. Grondolj rám.
Egy év alatt sok minden megváltozott s azok az 
emberek, akiket ismertem, nincsenek itt. Az egip- 
tomi gőzösök lemennek a csatornán Szuakinba 
— s a postahajók------- tehát akkor---------

— Ne gondolkozzál tovább. En tudom, hogy
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mint áll a dolog. El fogsz menni — el fogsz menni, 
s megkeresed a barátodat. Légy okos. Ülj addig 
itt, mig a ház kissé le nem csendesedik. Vár
nom kell a vendégeimet, — azután pedig feküdjél 
le. El kell menned, igazán el kell menned.

— Holnap?
— Lehető hamar.
Úgy beszélt hozzá, mint valami gyermekhez.
Dick ott ült az asztalnál, hallgatta a kikö

tők és az utczák zaját és csodálkozott azon, hogy 
mily hamar el fog következni a vég. Madame 
Binat kijött érte, a hálószobába vezette s ráparan
csolt, hogy aludjék. A házban tomboltak, énekel
tek, tánczoltak; Madame Binat folyton köztük 
forgott, eszének egyik felével az italokra s a leá
nyokra vigyázva, azt tartva szemmel, hogy senkise 
menjen el fizetés nélkül, a másikkal pedig Dickre 
gondolva. Ez utóbbi okból lopva összemosolygott 
a fellah-ezredek török tisztjeivel, nagyon kegyes 
volt a cziprusi angol alattvalókkal, s kelleténél 
szívesebb a mindenféle nemzetiségű teve-ügy
nökökhöz.

Kora reggel felöltözött láng vörös selyem 
báli ruhába, fejére aranycsipkediszt, nyakára 
gyémántokat rakott, csokoládét főzött, s úgy vitte 
be Dickhez.

-  Csak én vagyok, s már elég vén. Idd meg 
ezt a csokoládét, s edd hozzá ezeket a tekercseket 
is. Francziaországban azoknak a fiuknak, kik jól
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viselik magukat, igy viszik be az anyák a reggeli 
csokoládét.

Leült az ágy szélére, s ezt suttogá:
— Minden el van rendezve. A világit óhaj ók

kal fogsz menni. Ezt csak tiz angol font árán le
hetett kivinni. A kormány sohasem fizeti a kapi
tányt. A hajó négy nap alatt ér Szuakinba. Georgi 
megy veled oda, egy görög öszvérhajtó. Ez megint 
tiz font. Majd én fizetem. Senkinek sem kell tudo
mással birnia a te pénzedről. G-eorgi addig tart 
veled, ameddig csak az öszvéreivel kell menni. 
Azután visszatér hozzám, mert itt a szeretője. Ha 
nem kapok Szuakinból táviratot, hogy szerencsé
sen odaértél, akkor a leány fog felelni Georgiért.

— Köszönöm, nagyon jó vagy  ̂ hozzám, 
Madame.

S álmosan nyúlt a csésze után.
Ha valamit tehetnék érted, akkor azt 

mondanám, hogy maradj itt; légy okos; de nem 
hiszem, hogy az jobb lesz rád nézve.

Szomorú mosolylyal nézte, hogy mint pisz- 
kitja be Dick a ruháját a csokoládéval.

— De nem, el kell menned, igazán el kell 
menned. Jobb lesz igy. Gyermekem, jobb lesz igy.

Fölemelkedett s Dicket megcsókolta a két 
szeme közt.

-  Ez reggeli köszöntés helyett, — mondá 
távoztában. Ha fölöltöztél, majd beszélünk Geor-
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gival s mindent előkészítünk. Csakhogy előbb ki 
kell nyitnunk a kis bőröndöt. Add ide a kulcsot.

— Egyenesen botrány, hogy mennyi csókot 
kaptam utóbbi időkben. Legközelebb Torpnak kell 
megcsókolnia. Bár jobb szeretne káromkodni, hogy 
mit ténfergek az útjában. Dehát nem fog sokáig 
tartani. . . . Halló Madame, segíts fölöltözködni a 
kivégzéshez. Mert odaát nem lesz alkalmam tisz
tességesen öltözködni.

Kotorászni kezdett uj tábori fölszerelvényei 
közt, a czipők, tiszta kabátok, mocsoktalan derék- 
övék, nadrágok s sisak közt.

— Mindennek kifogástalannak kell lenni, 
— mondá. Később ugyan piszkos lesz, de most jó 
érzés, ha az ember tisztában van.

Megczirógatta a bőrönd jobb sarkába a ru
hák alá gondosan elrejtett revolvert, s begombolta 
a gallérját.

— Nem tehetek többet, mondá a Madame fé
lig mosolyogva, félig sírva. Vigyázz magadra.

— Nagyon meg vagyok elégedve. De most 
gyerünk, keressük föl a kapitányt, Georgit és a 
hajót. Csendesülj Madame.

— Nappal csak nem fogod a kikötői sétaté
ren az én társaságomban mutogatni magadat? 
Mit gondolsz, ha esetleg valamelyik lady . . .

— Nincsenek angol ladyk, s ha vannak is, 
elfelejtettem őket. Vezess oda.

r

Égető türelmetlensége daczára szinte este
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volt már, mikor a hajó megindult vele. A Madame 
sok mindenfélét lelkére kötött Georginák is, meg 
a kapitánynak is, Dick érdekében. Azok közül, 
kik elég szerencsések voltak a Madame ismeretsé
gével dicsekedhetni, nagyon kevesen voltak, kik 
az ö tanácsait fitymálni merészelték volna. Az ily 
megvetés könnyen azzal végződhetnék, hogy a 
játékbarlangban valamely idegen provokálja az 
illetőt s azután lekéseli.

A hajó hat nap alatt ebből kettőt a túl
zsúfolt csatornában vesztegelt — Szuakinba ért, 
ahol föl kellett vennie a világi tótornyok felügye
lőjét. Dicknek ugyancsak meg kellett nyugtatni 
Georgit, akit a szeretője hogyléte iránt való ag
godalom egészen szórakozottá tett s már szinte 
Dicket tette felelőssé mindenért.

Mikor megérkeztek, Georgi karon fogta 
Dicket s azután bementek a meleg vörös homoku 
kikötőbe, mely tele volt a szuakin-berberi vonal
hoz való mindenféle anyagokkal, mozdonyokkal, 
kerekekkel, kazánokkal.

— Ha velem tart, mondá Georgi, senki sem 
fogja kérni az útlevelét, senki sem kérdezi, hogy 
mi járatban van. Valamennyien nagyon el vannak 
foglalva.

— Igen, igen, de nagyon szeretnék néhány 
angol embert hallani beszélni. Bizonyosan emlé
keznének rám. Azelőtt, mikor még valami voltam, 
jól ismertek errefelé engem.
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— Ami azelőtt volt, az régen volt. A sir- 
gödrök tele vannak. Ez az uj vonal Tanai-el-

• Hasszánig megy, —- ez hét mértföld. Mert ott a 
háború. Azt mondják, hogy az angol sereg Tanai- 
el-Hasszánon túl előnyomulóban van s amit csak 
kérnek, mind ezen a vonalon viszik nekik.

— A h ! Ez a hadműveletek alapja. Értem. 
Ez jobb foglalkozás, mint a nyilt sivatagban har- 
czolni.

— Ezért még az öszvéreket is pánczélos vo
nalokon szállitják oda.

— Hogy-hogy pánczélos vonalokon ?
— A kocsik pánczéllemezzel vannak boritva, 

mert még mindig lődöznek rájuk.
— Pánczélos vonat. Mind csábitóbb a dolog. 

Folytasd hűséges G-eorgi.
-£— Öszvéreimmel ma éjjel fölmegyek. A vo

nattal csak azok mennek, akik külön kikérik, hogy 
a táborhoz mehessenek. Mert a lövöldözés már 
szinte a város tövében kezdődik.

— A drágák. Mindig úgy szokták.
Dick gyönyörrel szivta be a meleg vas, fes

ték és forró homok szagát. Bizonyára nagyon jól 
estek neki a régi élet emlékei.

— Ha az öszvéreim mind együtt lesznek, ak
kor ma éjjel elindulunk. Csakhogy önnek előbb 
meg kell távirnia Port-Szaidba, hogy nem történt 
semmi baja.

— A Madame ugyancsak a markában tart
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téged. Hanem ugy-e kést ütnél belém, ha alkalom 
nyílna ?

De nem nyílik alkalom, mondá a görög. 
A leány ott van az asszonynál.

— Tudom. Nagyon nehéz helyzet, ha az em
ber két felé van csábítgatva; ha az egyik félen al
kalom mosolyog, a másikon meg szerelem. Nagy 
rokonszenvet érzek irántad Georgi.

Elmentek a táviró hivatalba, anélkül, hogy 
valaki megállította volna őket, mert mindenki 
roppantul el volt foglalva, úgy, hogy még arra 
sem volt idejük, hogy hátra tekintsenek Dick után. 
Mikor visszatértek, egy angol tiszt megkérdezte 
Dicktől, hogy mi járatban van.

Dick szemén kék ellenző volt s folyton érint
kezésben volt Georgi könyökével.

— Az egyiptomi kormány' megbízásából. Ösz
vérek. Az a parancsom, hogy Tanai-el-Hasszanba 
továbbítsam őket. Mutassam talán a papírjaimat?

— 0  dehogy. Bocsánatot kérek. Nem lenne 
jogom kérdeni, csak mivel hogy az ön arczával 
azelőtt nem találkoztam — —

— Úgy számitok, hogy az éjjeli vonattal in
dulok, mondá Dick merészen. Az öszvérek kocsiba 
szállítása csak nem fog talán nagy nehézségbe üt
közni, ugye ?

— Látja azt a deszkaállást, amelyen a lova
kat vezetjük föl a kocsikba ? Azzal könnyebben 
fölrakhatja őket.
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A fiatal tiszt azon tűnődött távoztában, hogy 
micsoda elzüllött ficzkó lehet ez, aki oly választé
kos modorban beszél, mint egy gentleman s amel
lett görög öszvérhajtókkal pajtáskodik. Dicknek 
rosszul esett. Nem csekély dolog egy angol tisztet 
durván tévútra vezetni, de a durvaság elveszti 
mellékizét, ha a teljes sötétség mélyéből jő, ha az 
ember minden lépten-nyomon megbotlik az útjá
ban s örökösen arra gondol, hogy mi lenne most, 
ha a dolog másként esett volna ki, ha egyszóval 
minden úgy volna, ahogy nincs.

Georgi megosztotta élelmét Dickkel s azután 
az öszvérek után látott. Dick egy kalyibában ült 
s fejét kezeire hajtotta. Elhomályosult szemei 
előtt Maisie mosolygó arcza tánczolt. Körülötte 
nagy tolongás és lárma támadt. Megrezzent s 
Georgi után kiáltott.

— Készen van-e már az öszvéreivel ?
A fiatal tiszt szólalt meg a háta mögött.
— Az emberem néz utánuk. Úgy áll a dolog, 

hogy — hogy ophthalmiám van s nem látok jól.
— Teringettét, nem jó dolog. Kórházba kel

lene mennie egy időre. Rajtam is volt. Az ember 
szinte vak bele.

— Hálás leszek. A magam koczkázatára me- 
yek, mint nem-harczos.

A fiatal tiszt egyideig gondolkodott.
— Jól van. mondá. Azt hiszik, hogy üres a

vonat.
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Georgi és egy csoport rikoltozó amateur föl
rakták az öszvéreket, s a háromnyolczad hüvelyk 
vastag lemezekkel kirakott vonat, amely úgy né
zett ki, mint egy hosszú koporsó, megindult.

A vonat előtt két pánczélos szerkocsi ment, 
kivül-belül beboritva lemezzel, kivéve az elején, 
s a két oldalán egy lyukat, az ágyú csöve számára. 
A  két kocsi e g y  vassal boltozott szobát alkotott, 
amelyben egy csomó tüzér lármázott.

A szerkocsi oldalához golyó csapódott.
— Itt vannak már, mondá a tiszt. Legalább 

demonstrácziót kapunk az éjjeli vonat ellen. Ren
desen az utó-szerkocsit szokták megtámadni, ahol 
a fiatalabbik tiszt parancsnokol. O élvezi az egész 
heczczet.

— Most az éjjel nem. Pszt! mondá Dick.
Egy másik golyót rikoltozás és kiabálás kö

vetett. A sivatag fiai éjjeli mulatságukat űzték s 
erre nagyon jó czéltábla volt a vonat.

— Ne borsolnánk közébük? kérdé a tiszt a 
sappeur-hadnagytól, aki a gépet igazgatta.

— Én is azt gondolnám.
— B rrr! szólalt meg a gyorstüzelő ágyúnak 

ötös csöve. Az üres tölténytartók lehulltak a kocsi 
aljára, a kék füst pedig visszacsapódott a kocsiba. 
A  hátulsó szerkocsira folyton lődöztek, az ágyuk 
feleltek. Dick pedig végig nyúlt a padlón, vad 
gyönyört élvezve a lőpor szagára és a lődözés 
zajára.
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— Nagyon jó az isten, — sohasem gondol
tam volna, hogy ezt még egyszer meghallom. 
Gyújtsátok rá a poklot emberek, gyújtsátok rá — 
orditá Dick.

A vonatot valami akadály miatt megállítot
ták. A tüzérség egy része előre ment vizsgálódni 
s csakhamar futva jöttek vissza, ásókért. A puszta 
fiai homokot és törmelékeket szórtak a sínekre s 
húsz perczbe került, mig ezeket eltisztogatták. 
Azután ismét megindult a vonat, lassan közbe- 
közbe kölcsönösen lőttek egyet s igy értek el Ta- 
nai-el- Hasszánba.

— No most már láthatja, hogy miért tart 
másfél óráig, mig keresztül eszszük magunkat, 
mondá a tiszt.

— Mégis rövid volt. Szeretném, ha kétszer 
oly hosszú volna. Mily pompás látvány lehet ez 
kívülről, mondá Dick, fájdalmasan sóhajtva.

Megcsomörlene tőle az első pár éjszaka 
után. Ha lerakattatta az öszvéreit, jöjjön a sát
ramba, majd keresünk valami harapni valót. Talán 
csak nem fog fölbukni a sötétben a sátorköte
lekben.

Pedig Dicket mély sötétség fogta körül. Csak 
é r e z t e  a tevék, a szénakötegek, az ételek, a tűz 
füstjének s a sátor csávázott vásznának a szagát, 
ahol éppen kiszállt a vonatból s Georgi után 
kiabált, aki öszvéreit vezetgette ki a kocsiból.

A mozdony szinte Dick arczába fújta a füs-
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töt, körülötte a sivatag hűvös szele tánczolt, éhes, 
fáradt és piszkos volt, oly piszkos, hogy kezeivel 
igyekezet kabátját letisztítani. Zsebredugott kézzel 
kezdé számitgatni, hogy valami félreeső helyen 
elvonulva, meddig kell még várnia vonatra, tevére, 
öszvérre vagy lóra, hogy czéljához érjen. Ebben a 
napokban szeme újra megtisztult, megint látott s 
a fegyveres tábor és a szabad ég alatti étkezés 
látványa uj gyönyörűség volt a szemének. Megint 
szin, fény, mozgás vette körül, melyek nélkül az 
ember élete nem sokat ér. Megint szerette volna 
megszorítani Torpenhow kezét, az erős és egész
séges Torpenhowét, aki oly tevékenység közepette 
él, mely dicsőséget és hirnevet szerzett valamikor 
egy Heldar Dick nevű embernek. Akit nem sza
bad összetéveszteni azzal a vak, elzüllött csavar
góval, akinek szintén ez a neve.

Igen, szeretett volna ráakadni Torpenhowra 
s lehetőleg részt venni ismét a régi életben. Az
után elfelejtett volna mindent; Bessiet, aki tönkre 
tette a Melancholiát s majd tönkre tette az ő éle
tét is; Beetont, aki egy idegen nagy városban él 
s ónforrasztással, gázcsövek javításával s más effé
lékkel foglalkozik, amikre senkinek sincs szük
ségé ; azt az oktalan lényt, aki szerelmet és hűsé
get ajánlott neki semmiért s legfőkép Maisiet, aki 
a maga szempontjából teljesen helyesen tette azt, 
amit tett, de aki o jaj — oly csábítóan szép 
volt ily messziről.

Rúd ja r d : Elborult világ. II. köt. 9
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Egyszerre csak Gí-eorgi kezét érezte a vállán 
s ez visszarántotta őt a való életbe.

. — Mi lesz ? kérclé Georgi.
— Igen, igen. Persze. Hogy mi lesz! Vigy 

oda a tevehajcsárokhoz. Vigy oda, ahol az előőr
sök szoktak ülni, mikor visszaérkeznek a sivatag
ból. Ott ülnek a tevéik mellett s állataikkal együtt 
falatoznak. Vig}^ oda.

A terep hepehupás, gödrös volt, Dick nem 
egyszer megbotlott egy-egy kiálló rögbon. Az elő
őrsök ott ültek tevéiknél, mint ahogy ezt Dick 
mondta. A tőzegtüz fénye ott tánczolt szakállas 
arczukon, körülöttük meg tevéik fészkelődtek és 
morogtak. Úgy kellett intézni a dolgot, hogy min
den segítség, vagy kiséret nélkül induljon neki a 
pusztának. Mert igy mindenféle arczátlan kérdés
nek tette volna ki magát, s mivel oly vak emberre, 
ki nem is katona, nincs szükség a hadsorok közt, 
valószínűleg arra kénj^szeritették volna, hogy 
térjen vissza Szuakinba. Egyedül kellett indulnia, 
még pedig rögtön.

— Béke veletek, testvérek! mondá Dick.
Az ügyes Georgi a legközelebbi csoporthoz

igazgatta. A tevehajcsárok méltóságteljesen bólin
tottak, a tevék pedig, európai embert érezvén, kí
váncsian néztek félre, mint a kotlós tyúkok s föl 
akartak kelni.

Ma éjjel egy tevével és egy hajcsárral a 
harczvonalhoz kell mennem, mondá Dick.
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— Milyennel ? muled-tevével ? kérclezó meg- 
vetőleg egy hang.

— Bisharin-tevével, fordult feléje Dick mél- 
tóságosan. Nincs szükség a tiedre, te birka.

— A tevéket kipányvázzuk éjszakára. Nem 
megyünk ki a táborból.

— Pénzért sem?
— H m ! Angol pénzért ? Mennyit adsz ?
— Huszonöt angol fontot a hajtó kezébe, ha 

odaérek s ugyanannyit a teve-tulajdonos kezébe, 
ami akkor fizetendő, ha a hajtó visszajött.

Királyi fizetés volt.
— Alig egy éjszakai utért ötven fontot. Föl

det, pálmafákat, asszonyt lehet rajta vásárolni, 
úgy, hogy az ember szerencsés lehet vele. Ki vál
lalkozik ?

— E n ! mondá egyhang. De a táborból nem 
lehet kimenni.

— Bolond! Az örök nem tüzelnek, ha valaki 
vezetővel megy. Huszonöt font és még egyszer 
huszonöt font. De aztán a tevének jó bisharinnak 
kell lenni, teherhordó teve nem kell.

Megkezdődött az alkudozás, s fél óra múltán 
a pénz első részlete le volt fizetve a sejk kezeibe, 
aki halkan szólt valamit a hajtóhoz. Dick meg
hallotta e szavakat: »Csak kis darabot menj vele. 
Akármelyik teherhordó-teve megteszi. Csak nem 
vagyok bolond, hogy tönkretegyem az állatomat 
egy vak ember kedvéért ?«

9*
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— Ha nem látok is, mondá Dick, majd viszek 
magammal olyat, akinek hat szeme van. A vezető 
előttem fog ülni a teve hátán. Meghal, ha hajnalig 
el nem érjük az angol csapatokat!

— De az isten nevére, hol vannak a csa
patok ?

_Ha nem tudod, hát adj más embert. Tu
dod-e ? G-ondold meg, hogy élet, vagy halál közt 
kell választanod.

— Tudom, mondá a vezető dörmögve. Eredj 
ettől a tevétől. Majd megigazítom.

— Ne oly gyorsan. Georgi, tartsd csak a 
teve fejét egy pillanatig. Meg akarom tapogatni a 
pofáját.

Keze végigsiklott rajta, mig meg nem találta 
azt a félgömbszerü üszkösödést, ami a bisharin- 
teve ismertető jele. Ez a legjobb utazó-teve.

Jól van. Oldozd el ezt.  Vésd eszedbe, 
hogy soha sem lesz isten áldása azon, aki vak em
bert akar megcsalni.

A tűz körül ülő emberek nagyot röhögtek a * 
tevehajcsár arczfintoraira, aki föltört hátú, ala
csony gebét akart adni.

— Eredj csak innen, kiáltá valaki s ostorral 
oda vágott a bisharin hasa alá.

Dick engedelmeskedett, mert már a kezében 
volt a teve orr-kötele.

— Illaha! A h o ! El van oldva! — kiáltotta 
az arab.
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A bisharin morogva, zsörtölődve emelkedett 
fel, a sivatag felé fordulva, a hajtó lármája és la- 
mentálása közt. Georgi megfogta Dick karját, s 
botorkálva, döczögve sietett el vele az őr előtt, 
akinek a tevék szemmeltartása volt a dolga. Dick 
oly modorban felelt neki, mint ahogy a közkato
nák szoktak.

— Eredj s vigyázz, hogy odakint el ne vág
ják a torkodat a tevédével együtt!

Nemsokára eltűntek egy dombocska mögött. 
A  vezető a tevét magához szólitotta s letérdel
tette.

— Először te ülj rá, mondá Dick.
Azután maga is fölmászott a második ülésre 

s pisztolya csövét a vezető nyakacsigájára illeszté.
— No most induljunk isten nevében. Isten 

áldjon meg Georgi. Add át üdvözletemet a Mada- 
menak s légy boldog a lánynyal. Előre, pokol 
fajzata!

Pár perez múlva mély hallgatásba merült, 
melyet alig zavart meg a nyereg nyikorgása és a 
teve fáradhatlan lábainak lágy ringása. Dick hozzá 
törődött az ut kényelmetlenségéhez, szorosabbra 
vonta övét s érezte, hogy az éji sötétség már osz- 
lani kezd. A teve gyorsan haladt.

— Jó állat, szólalt meg újból.
— Mindig jól volt táplálva. Az enyim s ne

mes származás, mondá a vezető.
— Menjünk!
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Lehajtá fejét s gondolkozni kezdett, de gon
dolatainak a fonala csakhamar megszakadt mert 
elálmosodott. Fólálmában úgy tetszett neki, mintha 
büntetésül Mrs. Jennett valami zsoltárt tanú Ita
tott volna be vele. ü gy  tetszett neki, hogy valami 
oly vétket követett el, mint a szombat megszent- 
ségtelenitése, amiért azután Mrs. Jennett fölküldte 
a szobájába. De nem tudott tovább jutni a zsoltár 
első két soránál y

Mikor Izrael, az Ur kedvencze 
Kiszabadult a bús rabságból. . .

Százszor meg százszor átismételte magában. 
A hajtó vissza-visszafordult a nyeregben, hogy 
kezébe kerithetné-e a revolvert, s igy megváltoz
tathatná-e az ut irányát. Dick fölrezzent s meg
kopogtatta a vezető fejét a pisztoly csövével. Va
lami bokor mellé rejtőző arab nagyot orditottr 
mikor a teve elhaladt a közelében. Lövés dördült,, 
azután újra beállt a csend, az álomba ringató né
maság. Dick nem tudott tovább gondolkozni. Na
gyon fáradt volt s jobban össze volt törve, sem
mint másra lett volna képes, mint álmosan bólint- 
gatni, azután föl-fölriadni s megbökdösni a veze
tőt a pisztoly csövével.

— Süt a hold ? kérdezé álmosan.
— Nemsokára lemegy.
— Beh szeretném látni. Allitsd meg a tevét. 

Hadd hallgatom legalább, hogy mit beszél a sivatag.
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A vezető engedelmeskedett Mintha a mély 
csendben szél sóhajtott volna. Elvitte egy darabig 
egy bokor száraz leveleit, azután megszűnt. Egy 
marék rög levált a vizvezető árok széliről s lassan 
lepergett az árok fenekére.

— derünk. Nagyon hűvös az éj.
Azok, akik virrasztani szoktak, jól tudják, 

hogy mily hosszadalmasak a pitymallatot meg
előző órák. Dicknek úgy tetszett, mintha örök 
időktől fogva mást sem tett volna, mint hogy ke- 
resztüldöczögteti magát a légen. Ezer esztendőben 
egyszer megszámlálta a nyereg kápájának szögeit; 
később — századok múltával — a revolvert egyik 
kezéből a másikba himbálta, vagy pedig elhalt 
kezét fáradtan lélógatta Londontól idáig gondo
san igyekezett magát elfoglalni. De valahányszor 
csak öntudatlanul vászon után nyúlt, hogy meg
örökítse ezt a vöröses-sárga pusztaságot a ha
nyatló hold csillámában, a teve fekete árnyékával 
s a tevén ülő két meghajlott alakkal együtt min
dig arra ocsúdott, hogy hiszen revolvert tart a 
kezében s hogy karja a csuklótól a vállperecz- 
csontig merev. Különben is oly vak volt, hogy 
semmiféle vásznat sem láthatott volna meg.

A vezető morgott valamit. Dick megérezte a 
levegő-áram változását.

— Úgy érzem, hogy hajnalodik, suttogá.
— Itt vagyunk. Amott vannak a . csapatok. 

Jól végeztem a dolgomat ?
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Mikor a teve megérezte a hadvonalban levő 
tevék csípős szagát, kinyújtotta a nyakát.

— Előre. Oda kell érnünk gyorsan. Előre.
-- Valami mozgalom van a táborban. De 

akkora a köd, hogy nem vehetem ki.
- Hát tán én kivihetem ? Előre !

Amott elül emberhangok, állatmorgások vol
tak hallhatók. A teljes fölszerelésben lévő kato
nák rekedten ordítottak. Egy-két lövés is esett.

— Ránk lőnek? Díszen csak látják, hogy 
angol vagyok, — mondá Diók bosszúsan.

— Nem; a pusztából lőnek, mondá a vezető 
meglapulva a nyeregben.

— Előre, gyermekem! Beh jó, hogy a hajnal 
nem hasadt ezelőtt egy órával!

A teve megindult a hadoszlop (elé s a lövé
sek mind sűrűbbek lettek. Ezt a kellemetlen meg
lepetést, ezt a hajnali támadást a puszták fiai in
tézték az angol csapatok ellen.

— Mily szerencse! mily bámulatos, fejedelmi 
szerencse! mondá Dick. Éppen a csata kezdetén
vagyunk. 0  mily jó volt hozzám az isten! D e -------
s gondolatainak agóniája megnyitotta egy pilla
natra a látását — — Maisie . . .

— Allahu í Benne vagyunk, mondá a vezető, 
mikor elérte az utóvédet s a teve letérdelt.

— Hol az ördögbe jársz ? Sürgöny, vagy mi ? 
Mennyi ellenség áll ama hid mögött ? Hogy ver-
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godtól keresztül ? kérdezte egyszerre vagy egy 
tuczat hang.

Dick felelet helyett mélyet lélekzett, lecsa
tolta övét s a nyeregből fáradtan, komoran kiáltá: 
»Torpenhow! Hollá Torpenhow, Torpenhow!«

Egy nagyszakállu ember, aki az őrtűz ha
mujában parazsat keresett pipájába, a hang felé 
tartott, mikor az utócsapat egyszerre csak tüzelni 
kezdett a szemközt levő dombok mögül föl-fölvil- 
lanó füstgomolyokra. A szórványos fehér felhőcs- 
kék lassanként hosszú ködszalaggá verődtek össze, 
mozdulatlanul megmaradtak a szürkületben, az
után lehuzódtak a völgyekbe. A katonák dühöng
tek és káromkodtak, hogy saját fegyverük füstje 
elveszi előlük a kilátást s előnyomultak, hogy a 
gőzből kijussanak. Egy sebesült teve hangos bö- 
géssel rohant hozzájuk; egy katona átmetszette a 
torkát, nehogy a szegény állat zavart csináljon. 
Azután egy harczos kezdett nyögni, akin a golyó' 
halálos sebet ütött, majd halálhörgések s gyorsí
tott lövések hallatszottak.

Nem volt idő semmiféle kérdezősködésre 
többé.

— Menj hátra, menj amoda a teve mellé.
— Nem. Vigy kérlek a csatavonalba.
Dick Torpenhow felé fordult, s fölemelte a 

kezét, hogy majd megigazítja a sisakját. De elté
vesztvén a távolságot, leütötte a fejéről. Torpen
how most meglátta, hogy Dick haja egészen szürke

Rudyard : Elborult világ. II. köt. 9**
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a halántékai körül s az arcza olyan, mint egy vén 
emberé.

— Jer hátra, te félbolond. Dickie, jere el 
innen!

Dick engedelmeskedett, de nyomban úgy 
bukott le a bisharin hátáról Torpenhow lábaihoz, 
mint egy élettelen tuskó. Végre földerült szeren
cséje : egy jóságos, irgalmas golyó átfúrta a 
fejét.

Torpenhow letérdelt a teve mellé, Dick holt
testével karjai közt.
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A z  A th e n a e u m  k ia d á sa i B u d a p e ste n .



I ) i s z k ö fé s t i  m ü  vek. 5

Különösen pompas kötésben selyembetéttel. 
18 frt. =  36 korona.

Irodalmunk egyik legje- állított diszmű, mely költé- 
lentékenyebb terméke mellé szetünknek és művészetünk- 
állott hazánk egyik első mű- ' nek minden időben elsőrangú 
vésze s igy jött létre ezen terméke lesz. 
nyomdailag és fényesen ki- j

A z  A th e n a e u m  k ia d á sa i B u d a p e ste n .



6 D iszk öté sii m üvek.

PETŐFI SÁNDOR. Összes költeményei. Hazai művé
szek rajzaival díszített ötödik kiadás. Nagy negyed- 
rétü kötet, pompásan kötve 12 frt =  24 korona.

Elsőrangú diszmű; 828 negyedrétü oldalon. Barabás
Miklós 1, Benczúr Gyula 2 , Böhm Pál 3, Greguss János 
15, Jankó János 15 , Keleti Gusztáv 11, Liezenmayer 
Sándor 1, Lotz Károly 3, Mészöly Géza 2, Bauscher 
Lajos 3, Székely Bertalan 9, Wagner Sándor 3, Weber 
Eerencz 3 és Zichy Mihály 7 eredeti rajzával.

A z  A th e n a e u m  k ia d á sa i B u dapesten .-



D iszk ót és ii m üvek.

TEGNÉR EZSAIÁS.

A FRITHIOFMONDA.

Fordította GYŐRY VILMOS.
Ekvall Kanut 12 fénynjomatu képével, szerző arczkéi^ével 

és számos szövegképpel.
Ara 12 fr t. =  24 korona.

A z  A th e n a e u m  k ia d á sa i B u d a p e ste n .



8 D is zköfés ii mii vek.

Fordította ENDRÖDY SÁNDOR.

Thnmaxin Pál 122 rajzával. 4-rét. Pompás diszkötés- 
ben aranymetszéssel.

O  lo i ’ i n l . == l í i  k oi~on .fl.

A z  A th e n a e u m  k ia d á sa i B u d a p e ste n .



J)is zkötésü m ü vek. 9

PETŐFI SÁNDOR

Ö S S Z E S  M Ü V E I
E l s ő  v é g l e g e s  t e l j e s  kiadás.

Életrajzi 1 levezetéssel ellátta JÓKAI MÓR.
Eredeti kéziratok és kiadások alapján rendezte, jegyzetekkel 

és variánsokkal kisérte HAVAS ADOLF.

Három rézkarczczal.

Hat kötet nagy S-rét. Ára 28 frt. =  56 korona.

A z  A th e n a e u m  k ia d á sa i B u d a p e ste n .



10 D iszk öté  síi m üvek.

Illem. A jó társaság szabályai. Útmutató a művelt 
társas-életben. Irta egy nagy világi hölgy. Negyedik 
bőv. kiadás. Diszköt. aranymetszéssel 2 frt 40 kr. 
=  4 korona 80 fillér.

A női szépség fentartásának, ápolásának és növe
lésének titkai. Irta egy nagyvilági hölgy. Il-ik jav. 
és bőv. kiadás. Diszköt. aranymetszéssel 2 frt 40 kr. 
=  4 korona 80 fillér.

Az otthon. Útmutató a ház czélszerü és izlésteljes 
berendezésére és vezetésére. 37 ábrával. Irta egy 
nagyvilági hölgy. Diszkötésben aranymetszéssel 
2 frt 60 kr. =  5 korona 20 fillér.

A z  A th e n a e u m  k ia d á sa i B u d a p e ste n .



Diszköté sii müvek. 11

D O N Á S Z Y  F E R E N C  Z

KIADASA

T ö r t é n e t i  e l b e s z é l é s  az i f j ú s á g  s z á m á r a .  

E lőszóva l e llá tta  S Z I L A G Y I  S Á N D O R .  

Számos korhű finom képpel*
Ara diszkötésben j  fr t  50 kr. — 7 korona.

A z  A th e n a e u m  k ia d á sa i B u d a p e ste n .



Diszkotés ii m ü rek.

KINGSLEY KAROLY

Görög tündérmesék gyermekek számára.
Angolból fordította

P  1 I . S Z  í v  I  A  G O S  T .

Hat k őnyom atu  képpel.

Diszkötcsben. Ara 2 fr t 30 kr. =  5 korona.

A z  A th e n a e u m  k ia d ásai B u d a p e ste n .



I)is zkötés >( müvek. iá

f  f  T t S U l S -
NYOMÁN IRTA.

6 £ í { f £  i é Z S f  f .
G - ö r ö g  -rónecti n e y t L e t

nyoícz íénynyomaiu képpel és számos szovegrajzzai.

Dísz kötésben j  fr t . =  6 korona.

A z  A th e n a e u m  k ia d á sa i B u d a p e ste n .



14 Diszkötésv m ü vek.

&

C A w b eA s  fa x ic

ívta

91Lo3ácfa chtvzc.

N ép ie s  (h a r m a d ik )  kiadás. M a d á c h  arczképével.

Csinos piros vászonkötésben.

- ~ - " V  Ara ötven krajczár. — i  korona.

A z  A th e n a e u m  k ia d á sa i B u d a p e ste n .



Diszkötésii m ii rek. 15

Legtartalmasabb, 
legrégibb, legszebb gyermekujság. 

Egy-egy kötet ára díszes vászonkötésben 3 frt. =  6 korona.

A z  A th e n a e u m  kia d á sa i B u d ap esten .



16 J)iszkot és ü in ií vek.

HOCK JÁNOS

I M A K Ö N Y V E .
A) Finom kiadás keretrajzokkal és 4 képpel.

Díszes bőrkötésekben.......................  5
Bőrkötésben bőrtokai .....................  14
Bársony- v. pluckekötésben .........  12
Utánzott csontkötésben .................  12
Valódi elefántcsontkötésben ...........  22

— 10 frt
— 15 »
—  14 »
— 14 »
— 35

B) Közönséges kiadás keretrajzok nélkül, 2 képpel\

Vászonkötésben .............  .........  3 írt — kr.
Bőrkötésben .............  3 írt 50 — 4 » 50 »
Utánzott csontkötés ...... .................  4 — 7 frt.

A z  A th e n a e u m  k ia d á sa i B u d a p e ste n .



J\z  ^\thenaeum Írod. és nyomdai r. t. kiadásában megjeleni:

TEGNÉR:

A FRITHIOF-MONDA.
Fordította : Győry Vilmos.

Ekwall Kanut 12 fénynyomatu képével, szerző arczképével 
és mintegy 5o szövegképpel. — Díszes kiállításban. 4 -rét. 

Pompás diszkötésben. — Ara 12 frt.

MADÁCH:

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA.
Zichy Mihály 20 fénynyomatu képével. — Második kiadás. 

Pompás diszkötésben. — Ara 15 frt.

PETŐFI SÁNDOR

ÖSSZES KÖLTEMÉNYEI.
Hazai művészek rajzaival díszített ötödik képes diszkiadás. 
A költő arczképével. Pompás diszkötésben. — Ára 12 frt.

ZICHY G ÉZA:

A LEÁNYVÁRI BOSZORKÁNY.
Költői beszély tizenkét énekben. Zichy Mihály i 3 gyönyörű 

rajzával. Pompás diszkötésben. — Ara 10 frt.

HEINE

DALOK KÖNYVE.
Fordította Endrődy Sándor.

^humann ^ á l 123 rajzával. —  pompás diszkötésben.

Ára 6 forint.



Az Athenaeum Kézikönyvtára
egy-egy tudományszak vagy annak egyes 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 meg; a kötetek ára terje
delmük szerint 60 kr., 90 kr. vagy 1 frt 20 kr.

Eddig megjelentek:

T ö r té n e lm i  és iro d a lm i s o ro z a t :

í. A magyar szépirodalom története a legrégibb 
időktől Kisfaludy Károlyig. Irta Kardos Albert. 
Kötve.......................................  Ára 1 frt 20 kr.

II. Római régiségek. Irta Wilkens A. S. manches
teri tanár. Nyolcz ábrával. 3. kiadás. Kötve.

Ára 60 kr.
III. A római nép története. Irta Creighton, oxfordi 

tanár. Tiz történeti térképpel. Kötve. Ára 60 kr.
IV. A görög nép története. Irta C. A. Fyffe, oxfordi 

tanár. Ford. Öt történeti térképpel. Kötve. 60 kr.
V . Az ókori művészet története. Irta Ménard Ede.

Francziából. Kötve ......................  Ára 90 kr.



VI. A görög irodalom története. Irta R. C. Jebb,
glasgowi egy. tanár. Angolból ford. Fináczy 
Ernő. Kötve.... ...............................  Ára 90 kr.

VII. Ó-görög élet (Görög régiségek). Irta Mahaffy 
I. P., dublini egy. tanár. Két képpel. Kötve.

Ára 60 kr.
VIII. A német irodalom története. Irta J. Sime. An

golból ford. Angyal Dávid. Kötve. Ára 60 kr.
IX. A német nép története. Irta J. Sime. Angolból

ford. Angyal Dávid. Kötve...........  Ára 60 kr.
X. Az olasz nép és irodalom története. írták J. A. 

Symonds és A. Bartoli. Angolból. Kötve. 60 kr.
XI. Izrael népének története Jeruzsálem második

pusztulásáig. Irta J. Wellhausen. Forditotta 
Kardos A. Kötve............................  Ára 90 kr.

XII. Az őskor története. Irta Sebestyén Gyula. Kötve.
Ára 60 kr.

XIII. Ókori földrajz. Irta H. F. Tozer. Ford. Lauko
Albert. Kötve.............. ..................  Ára 60 kr.

XIV. Az északramerikai Egyesült-Államok története.
Irta Higginson W. T. Angolból. 2 rész. Egy 
tört. térképpel. Kötve.............  Ára 1 frt 20 kr.

G yakorla t i  kéz ikönyvek:

I A rózsatenyésztés a szabadban és cserepekben.
Ottó ily czimű munkájának második kiadásából ford.
Benes János. Átnézte és előszóval ellátta Gillemot
Vilmos. Tíz képtáblával. Kötve.......... Ára 90 kr.




