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A FEKETE ASSZONY.

A lig  ismerek várost, mely oly gyorsan ter

jed, oly tetemesen szépül, s oly hamar kezdi 
a nagyvárosi jelleget fölvenni, mint fin is

sel; mi természetes következése szerencsés 
fekvésének, a polgáriasodás középpontján, 

közel a két világvároshoz, Páris és Lon

donhoz.

Legszebb része e városnak a B o u le -  

w ard du R é g e n t , és a Q u a r tié r  L e o -  

p old .

Itt a házak majdnem egytől egyig újak, 

csinos stylben épitve, s oly gonddal tartva, 
hogy az idő nyoma legkevésbbé sem látszik 

rajtok.

Van azonban egy pár kivétel, mely rit

kaságánál fogva annál meglepőbb.
1Jósika Julia. I.



A  R u e de la C h a r ité  és R u e de 
l ’ E n c lu m e  sarkán csonka szöglethomlok

zattal a Boulevard du Régent felé egy két

emeletes ház emelkedik, széles kapuval, kis er- 
kélylyel, kerttel, istállóval és kocsiszínnel —  

szóval oly ház, melyet itt kis H ő te l-n ek  
szoktak nevezni.

De minő állapotban van ez épület, mely

nek fekvése oly kellemes és vidám!

Falain nyoma sincs a festéknek, azon ki- 
kerülhetlen óvószernek e nedves égaljban; s 
zöldesbarna színe mutatja, hogy már számos 

éven át verte azokat az eső és hó, a nélkül, 
hogy emberi kéz valamit igazított volna raj

tuk. A  kapu —  ezelőtt csinosan faszinre 

festve —  most annyira el van lepve portól, 

sártól, s az itt nagyon divatozó utczaművé- 
szek kréta-rajzaitól, hogy eredeti színét alig 

lehet már kivenni.

A  félig földalatti konyhának s pinczék- 
nek ablakai be vannak verve, a vasrostélyok 

elgörbítve; a földszinti szobák fa ablaktáb

lái beszegezve s tele porral s mohával, mig



az első és második emelet poros ablakain 

át itt-ott egy-egy félig leszakított füg

gönynek maradványait lehet megpillantani.

Olyan e ház a többi épületek közt, mint 
valami rongyos, piszkos, undort gerjesztő 

koldus fényes teremekben, körülvéve szép 
hölgyek, s deli férfiaktól, diszöltönyben.

A  második kivétel nem messze attól, a 
Rue Zinner-ben, pár lépésnyire a Parktól s 

a B o u le v a r d  du R ég en t-tő l, egy szintén 
kétemeletes, három ablakos ház; mely bár 
nem épen oly borzasztóan elhagyott állapot

ban, mint az első, még is piszkos falaival, 

poros és mindig betett ablaktábláival, s el

hagyott kinézésével, éles ellentétet képez a 
szomszéd házakkal.

Nesz, vagy épen zaj, sohasem hallatszik 
e házban; ajtaja mindig zárva marad, csen- 

getyűje néma; az alsó emeletekben soha 
gyertyavilágot nem lehet látni; csak a má

sodik emelet egyik függönytelen ablakán át 
pislog néha mécses, vagy magányos gyertya 
világa —  de oly homályosan, mikép sejteni

1*
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lehet, hogy valami hátulsó szobából dereng 

az uteza felé.

E  néma ház annál inkább vonta magára 

figyelmemet, mivel gyakran megfordulok a 
mellékházban, melyben igen jó ismerősem* 

G*** grófnő lakik.

Egyszer szó lévén arról, hogy mostani 

lakásomat mással szeretném fölcserélni, a jó  
öreg G*** grófnő fölkiáltott: Minő kár, hogy 

Önök a mellékházat ki nem vehetik ; csinos 

lakás, és aztán oly közel hozzánk! az estéket 
mindig együtt tölthetnők!

De miért nem vehetnők ki? —  kérdez

tem kiváncsian —  hiszen e ház lakatlannak 
látszik.

Bár az volna; —  felelt a grófnő —  de 
tulajdonosnéja valami jó családból való vén 

leány — lakja; még pedig egyes egyedül.

Cselédjeivel; — tevém hozzá.

Koránsem; —  nem tart sem szolgálót, 

sem inast; s a szó teljes értelmében egyedül 
lakik.

Ismeri-e?
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Nem —  még nevét sem tudom.

Váljon miért lehet oly magába vonult és 
ember gyűlölő ?

Nem tudom, nem ismeri Ől senki; soha 

sem jön hozzá látogató; még a levélhordó 
sem csenget ajtaján.

Látván, hogy kielégitő feleletet nem 

nyerhetek, megszűntem kérdezni; de vala

hányszor elmentem e néma ház előtt, egy- 

egy kiváncsi tekintetet vetettem a második 

emelet ablakjaira, s valami uj meg uj regényt 
szőttem elmémben magányos lakója felől.

Múlt nyáron egyszer délelőtt egy fiatal 
barátnémmaltalálkozván a B o u le v a r d  du 
R ég en t-en , s mindketten fáradtak lévén, 

leültünk pár csinos vas székre, minők most 

a Boulevard hosszában mindenütt kínálkoz

nak, s elég hosszasan beszélgettünk.

Épen szemközt a Rue J osep h  II-vel 

foglaltunk volt helyet, honnan azon elébb 

emlitett elhagyott házat, a Rue de la Cha- 
rité szögletén, igen jól lehetett látni.

Minő különös — szóltam a beszélgetés
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folyamában — hogy itt, oly közel a legnépe

sebb boulevardhoz, ily elhagyott, félig rom

ba dőlt épületet találhatni. Pedig fekvése 
nagyon előnyös; s ha tudnám kihez folya

modni, szeretném megvenni, vagy legalább 
kivenni; igen kellemes lakást lehetne belőle 
csinálni.

Elhiszem! —  felelt barátném nevetve; —  

mások is úgy gondolkoznak mint ön. Mie

lőtt atyám a mostani házát megvette, kérdést 

is tettünk az elhagyott ház tulajdonosnőjénél* 

de nem akarja sem elad n i, sem k iad n i.

S kié e ház? kérdeztem élénken.

A  „ fe k e te  a s s z o n y ,“ vagy inkább 
„ z v á r té  M a d a m e “ -é , a hogy a ílamand 

köznép elnevezte, mert mindig feketé

ben jár.

A  „z v a rte  M a d a m e “ -é? — ismételtem 
csudálkozva —  de ki lehet az ?

Azon vén leány, ki egyes egyedül lakja 

a Rue Zinnerben a 4-ik szám alatti házat.

Epén G*** grófnő mellett?

Ugyan az. Midőn atyámmal oda mentünk



kérdést tenni a ház végett, négyszer is csen

gettünk, mig végre a második emeletben ab

lak nyílt, s azon hirtelen kinézett egy fő, 
fekete főkötőben. Aztán — látván alkalma

sint hogy nem rablók, hanem tisztességes 
egyének csengettek —  lassú léptekkel hal

lottunk valakit a lépcsőn lehaladni, s az aj

tóhoz közeledni, mely végre félig kinyílt.

No, s aztán ? kérdeztem kíváncsian.

Egyszerűen de tisztán, tetőtől talpig fe

ketébe öltözött hölgy állt a folyosóban, közel 

az ajtóhoz, de melynek lánczát ki nem vette 
horgából, úgy, hogy át nem léphettük az ajtó 

küszöbét; s halk hangon kérdezte : mit kí

vánnak Önök ?

Úgy tudom —  felelt atyám —  hogy a 

R u e d e la  C h a r ité é s  Éti e de F E n c lu m -i  
sarokház az öné; s mivel nagy kedvem volna 

azt megvenni, kérdést akartam ez iránt ön- 
hez intézni asszonyom.

E ház enyim —  felelt a hölgy, egészen 
más, kissé reszketeg hangon —  de nem 
eladó.
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De talán kiadó? — fölytatáatyám —  s ha 

jutányos bérért megkaphatnám, az igen is 

szükséges igazitásokat s javításokat tulajdon 
költségemen megtenném.

Bocsánat uram — szólt a hölgy most sok

kal elhatározottabban, —  de mivel e ház 
sem e la d ó , sem k ia d ó , szükségtelen e 

tárgyról tovább szólnunk. Isten önnel.

Evvel szépen betette az ajtót orrunk előtt, 
s mi oda térhettünk vissza, a honnan jöt

tünk.

Különös! — szóltam némi szünet után —  

hiszen ha e ház még pár évig ily állapotban 

marad, romba dől; mi bírhatja e nőt azon 
szeszélyes gondolatra, hogy sem el, sem ki 

nem akarja adni?

A zt mondják, hogy bolond! felelt barát- 

ném vállat vonitva.

Vagy szerencsétlen! —  jegyeztem meg 

egy sóhajjal.

De azért csak vehetné hasznát házának?t
K i tudja mi nyomja kedélyét, s minő 

visszaemlékezések vannak ez épülethez csa-
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tolva. Oly emberek előtt, kik nem szenved

tek soha, a fájdalom gyakran magára ölti az 

őrültség szinét.

A  beszélgetés más fordulatot vőn,s barát- 

ném pár perczczel később búcsút vett, s el

távozott, mig én még időztem a fák árnyéka 
alatt.

M ig társalgásunk folyt, a mellettem álló 
üres széken egy hölgy foglalt helyet, ki csen

desen leülve, nem is látszott szavainkra 

ügyelni.

Egyszerű fekete selyemruha födte tag

jait; s fekete mantille és szalmakalap leg

kisebb ékités nélkül, egészité ki öltözetét. 

Arczát nem láthattam, mert sűrű fátyol föd

te azt.

Alig figyeltem igénytelen szomszédnőm

re, s barátnőm távozta után még darabig 
gondolkoztam a „z var te m a d a m e " vagy 

fekete asszonyról.

Epén el akartam hagyni helyemet, midőn 

mellettem egy halk, de igen kellemetes hang 

eképen szólt:
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Köszönöm asszonyom, hogy engem sze

rencsétlennek s nem bolondnak tart.

Annyira megleptek e szavak, hogy félig 
fölugorván székemről, majdnem ijedten te

kintettem magam körül, nem tudván, ki be

szélt. Húsz lépésnyire nem láttam senkit 
csendes szomszédnémon kivül, ki még mindig 
mellettem ült.

Szólt-e hozzám asszonyom? kérdeztem 
végre kétkedő hangon, mert azt kezdtem 

hinni, hogy füleim megcsaltak.

Igen asszonyom; —  felelt az idegen, las

san fölemelvén sürii fátyolát.

Tehát ön —  folytattam akadozva.

Azon „ fe k e te  a s s z o n y t  vagy „z v á r té  
M a d a m e " vagyok, kiről ön épen most be

szélgetett barátnéjával.

Megvallom zavarodásom oly nagy volt 

hogy egyetlen szót sem birtam kiejteni, s 

csak csodálkozva tekintettem a már éltes, 

bár még mindig csinos hölgy halvány és sze- 

lid, de búskomoly arczába.

Oly jól esett szivemnek —  szólt ismét az
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idegen —  a részvét gyöngéd szavait hallani, 

miként 'dlen nem állhattam az ösztönnek, 

hogy megköszönjem önnek, hogy nem itél 
rólam oly hidegen s megvetőleg, mint az em

berek ezt áltáljában teszik. Higyje el asszo

nyom, nem vagyok őrült, hanem igen-igen 
szerencsétlen. mH Jh

A  ki csak egyetlen pillantást is vethet 
vonásaira asszonyom, erről meg lehet győ

ződve; —  feleltem mélyen megilletődve — 
d e --------------

De miért él oly magányosan, oly egészen 
elvonulva az emberektől, miért követ el oly 

dolgot, melyet minden józan ember méltán 
különczségnek tarthat? ugy-e ezt szeretne 
tőlem kérdezni asszonyom?

Megvallom hogy igen; ha merném e kér

déseket önhöz intézni; — feleltem moso

lyogva.

Nem tudom hogy van —  szólt az idegen 

némi gondolkodás után —  de én, ki tizenöt 

év óta baráti szót sem hallottam, sem ki nem 
ejtettem, ki annyira megszoktam a magányt,
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8 a hallgatást, hogy úgyszólván azt sem tu

dom többé, mi a társalgás, a barátságos szó

váltás, ellenállhatlan vágyat érzek magamban 

leleplezni ön előtt múltamat, föltárni szivem 

vérző sebeit gyöngéd nő előtt, s legalább 
e g y sze r  életemben hallani a részvét jóltevő 

szavát. Hanem itt, ily nyilvános helyen nem 
szólhatok bátran, a hogy szeretnék önhöz 
szólani. Ha tehát nem resteli asszonyom, ha 

rövid órát szánhat egy szenvedő testvérnek, 

jöjjön velem csendes hajlékomba, mely mint 
ön tudja, csak pár lépésnyire van innen; s 

ott elbeszélem önnek rövid, de bús életre

gényemet. Hadd legyen legalább egy lélek 
e nagy embertömegben, a ki tudja, hogy 

különcz vagyok talán — de nem bolond; 

s hogy a fájdalom az, mi engem különcz- 

czé tett.

Evvel fölkelt az idegen; s én szó nélkül 

követvén lépteit, együtt a R u e  Z in n e rb e *  

a néma ház felé haladtunk. Oda érkezve, a 

fekete asszony kulcsot vont ki zsebéből s 

fölnyitván előttem az ajtót, beléptem a fo
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lyosóba, mig ő az ajtót zárta be utánunk s a 

lánczot illesztgette horgába.

Ha úgy tetszik asszonyom, nem vezetem 
szobámba, az igen egyszerű, szomorú hajlék; 

hanem kis kertembe; virágaim közé, me

lyekben magányos életemnek majdnem egye

düli örömét találom.

A  hogy ön kivánja; —  feleltem még min

dig csudálkozva azon meglepő körülményen 
hogy egyszerre itt, e néma házban, a „fekete 
asszony46 társaságában találom magamat.

A  folyosón áthaladva, egy kis kertecské- 
be léptünk, alig nagyobb jókora teremnél, 

de oly tele a legszebb, legüdébb virágokkal 
s folyó növényekkel, hogy az egész egy nagy 
virágkosárhoz hasonlitott.

Látszott, hogy itt szorgalmas, szerető kéz 

működik; nem lehetett sehol egyetlen sárga 
levelet, vagy száraz ágacskát látni, s a kes

keny utak oly szépen be voltak hintve ho

mokkal, s oly tisztán gereblélve, hogy mint 

aranyos szalag, vonultak át a tarka virág- 
csoportozatokon. Közel a házhoz csinos lu-
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gos létezett, folyó rózsákkal és kázsiával 
bevonva; s abban kis asztal, s egyetlen vas 
karosszék.

Más üléshely nem volt az egész kertben, 

látszott, hogy ide látogató nem igen tévedez, 

s hogy e kert ápoló szelleme egyedül van —  
mindig egyedül!

A z asztalon pár könyv hevert, s vastag 

gyapot szövetből készült ing, olyan, minőt 
jóltévő hölgyek a szegények számára szok

nak varrni, vagy varratni; a lúgos közepén 

pedig csinos kalitka csüngött, vígan csiripo- 
ló kanári madárral, mig a meleg napsütött 

homokon, mely a földet födte, gyönyörű ké

kes szürke macska szundikált.

Üljön le asszonyom; —  szólt most csen

des vezetőm a karosszékre mutatván ; aztán 
a házba sietett, s onnan pár perez múlva, 

könnyű nádszékkel tért vissza, melyen 

szemközt velem foglalt helyet.

Es ön itt egészen magányosan él? kér

deztem körül tekintve.

Igen asszonyom.



Nem fél-e olykor? főleg a hosszú téli 
éjeken át.

Az éjeket egy munkás szokta nálam töl

teni, ki az egyik földszinti szobában hál.

Attól talán még inkább félnék, mintha 
egyedül volnék; a munkások itt többnyire 
igen durvák, s kevés bizalmat érdemlők.

Átalján némi igaza van önnek asszo

nyom, — felelt a „ fe k e te  a s s z o n y t ; de 

Élői —  azon munkást értem, ki házamnál 
hál —  teljes bizodalmamat bírja; gyermek

korától fogva ismerem; atyja kertész volt 

nagyatyám házánál, ő is kertészkedéssel ke

resi kenyerét, s szorgalmának köszönhetem 
főleg, hogy e kis darabka iöld annyi virág- 

kincscsel bir.

Valódi éden; —  szóltam —  körültekint

vén a kis oázon.

De melyben a kígyó nem hiányzik; je 

gyezte meg a hölgy szomorúan.

Pár perczig el volt merülve gondolatok

ba, aztán mintegy összeszedvén magát, szólt:

Ide vezettem önt asszonyom, hogy elbe
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szeljem, mi birt e magányos életre; s most, 

midőn ön oly szives volt az idegent követni 
hajlékába* oly érdektelennek, oly szerfölött 

egyszerűnek tetszik nekem mind az, mit ön

nek elmondhatnék, hogy alig merek szó

lam.

Ha attól tart, hogy talán régi sebhelyek 

újra vérezhetnének, ha múltjával leemeli a 

hallgatás fátyolát, akkor ne is szóljon asszo

nyom ; feleltem, sajnálván a szegény nő 

észrevehető habozását, bár kíváncsiságom 

mindaz által a mit láttam, még inkább iöl 

volt ingerelve.

Nem nem! szólta „ fe k e te  a s s z o n y t ;  

sőt jól, igen jól fog esni, ha egyszer, oly szá

mos év után, szabad tért engedhetek pana

szaimnak, s ha szivemet föltárhatom részt

vevő sziv előtt. Oly magányos vagyok 
—  s voltam mindig —  mindig! Életem fő

szerencsétlensége az volt —  folytatá, mintegy 

időt nem engedvén magának gondolkodás

ra —  bogy anyát sohasem ismertem, mert 

alig voltam öt holnapos, midőn elvesztettem.
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Anyám szüleinél nevekedtem tehát, s bár 
nagyanyám gonddal nevelt, még is azt hi

szem, édes anyám helyét nem tudta kipótolni, 
legalább mindig fájdalmasan éreztem, hogy 
árva vagyok, s szerető anyám nincsen.

Öt év múlva atyám újra nősült; s e má

sodik házasságból egyetlen leány született, 

mely hét évvel fiatalabb volt nálamnál.

Én azonban Brugesben maradtam nagy

atyám házánál, mig atyám itt Bruxellesben 
élt uj családjával.

Magányosan nevekedtem a terjedelmes, 
de csendes városban; nagyatyám igen öreg 
volt már, nagyanyám valamivel fiatalabb, de 
beteges s mogorva természetű; nem halad

tak a korral, s a kor s ennek emberei mesz- 

sze túl szárnyalták őket.

Régi, tágas házban éltünk, mely mögött 
igen nagy, de kissé elhanyagolt kert létezett. 
A  szobák gyéren s régi divat szerint voltak 
bútorozva, s a mostani kor kényelmeinek 

nyoma sem volt e hideg, kongó hézagokban. 
Nagyanyám mindig egyenes hátú, kemény

2Jósika Júlia. I .
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széken ült, feszesen, mintha hajlani nem tud

na; s lágy pamlagoknak, s párnázott tám- 
lányoknak hirét sem hallottam életem első 
tizennyolcz éve alatt.

Télben az egész házban csak két tűz 

égett; az egyik a konyhában, a másik az 
ebédlőben, hol az egész család —  azaz nagy

atyám, nagyanyám és én —  hosszú napokat 

töltöttünk; hosszukat valóságban, mert nyá

ron öt, télben hat órakor reggel keltünk föl, 
s tízkor feküdtünk le; s még hosszabbakat 

unalmunkban, mert olvasásról, zenéről, rajz

ról, vagy azon száz meg száz csinos és mu

lattató munkáról, melylyel a mostani kor 
hölgyei oly kellemesen töltik napjaikat, szó 

sem volt e hátramaradt és szűkkeblű háztar
tásban.

Sütni, főzni, téglázni, porozni és rakos

gatni, varrni, foltozni és imádkozni, nem szi

vem sugallata, hanem egy, a malinesi érsek 

által jóváhagyott imádságos könyv szerint; 
ebből álltak foglalatosságaim, —  bár nagy- 

atyámnak többje volt százezer franknyi jö -
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védelemnél —  s három nőcselédet tartot
tunk.

De nagyanyám más életet nem ismert, s 
azért nekem sem engedte másként élni.

Hosszú sétákról, melyek oly szükségesek, 
s oly jól esnek, főleg a fiatalságnak, álmodni 

sem mertem, mivel nagyanyám ezeket idő

vesztegetésnek, s uj divatu henyélésnek ne

vezte ; s igy egyedüli örömem terjedelmes 
kertünkből állt, melyben szabad volt napon

kint egy-két órát töltenem, bár nagyanyám 
ezt is szükség fölöttinek tartotta, s csak az 
orvos unszolására, ki mozgást, s szabad léget 
ajánlott számomra, engedte meg.

E  kertnek egyik napsütötte szögletében 
dús virágkertecskét alakítottam öreg kerté

szünk segedelmével, s itt időzni, növényei

met ápolni volt legnagyobb, vagy inkább 

egyedüli mulatságom.

íg y  teltek napjaim, nem szerencsétlenül, 

mert jobbat nem ismertem, de unalmasan, 
mig tizennyolczadik évemet betöltöttem. 

Ekkor nagyanyám bevezetett a világba, az
2*
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ő v i l á g á b a ,  t. i. mely édes kevés örömet 
nyújthatott fiatal leánykának.

Evenkint ötször hatszor nagyanyám barát- 
jainál ebédeltünk, s ugyanannyiszor töltöttük 

az estét náluk; de ezek egytől egyig öre

gek lévén, többnyire én voltam az egyedüli 
fiatal személy az egész társaságban, s követ

kezőleg annyira untam magamat, hogy ezen 
úgynevezett mulatságok valódi büntetések 

valának reám nézve, s boldog valék, ha ott

hon maradhattam. Érettem uj ismeretsége

ket csinálni, oly családokkal, hol fiatal leá

nyok voltak, eszébe sem jutott nagyanyám

nak, s még kevésbbé nagyatyámnak, ki az 
ilyenekkel épen nem gondolt.

Év múlt el év után, és sorsom nem vál

tozott. Huszonhét éves voltam, s a rózsák 
arczaimon már kissé hervadozni kezdtek, 
midőn egy nyári nap reggelén, mikor épen 

kis kertecskémben dolgoztam, a szobaleány 

futva jött utánam.

Nagyanyám magához hivatott, mert fon

tos dolgot akar velem közleni.
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Fontos dolgot? —  szóltam meglepetve —  

ugyan mi lehet az Jeanette.

Nem tudom, felelt a leány mosolyogva; 

de azt gyanítom, hogy a kisasszony férjhez 
meneteléről van szó.

Én, férjhez menni? —  kiáltottam föl ne

vetve —  mit gondolsz Jeanette, hiszen nem 
ismerek senkit, a kihez mehetnék.

Oh ez nem tesz semmit, — viszonzá Jea

nette, fontoskodó arczkifejezéssel —  majd 

ha minden rendben lesz a szülők közt, meg

ismertetik a kisasszonyt vőlegényével.

Valóban? — feleltem kétkedve —  én 

pedig azt hittem, hogy elébb meg kell is

merkedni, azután jegyben járni.

Igen ám, a szegény embereknél ez úgy 

szokott lenni; de nem oly régi és gazdag pat- 
riciusi háznál, mint az öné Emerence kisasz- 

szony; ott a szülők szokták az efélét elha

tározni.

Csak mély sóhajjal tudtam e szavakra 
felelni; s mivel beszéd közben gyorsan ha

ladtunk , épen most érkeztünk a ház-
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hoz, s én fölsiettem nagyanyám szobá

jába.

Ott nagyatyámat is találtam, ki nagya

nyám oldalán ült a pamlagon, mig nyitott 

levél hevert előttük az asztalon.

Ülj le gyermekem; szólt nagyanyám ko

molyan, egy székre mutatván, mely szemközt 
vele állt az asztal mellett.

Engedelmeskedtem; de minden tagom 
reszketett és szivem oly erősen dobogott, 
hogy lüktetéseit véltem hallani.

Nagyanyám intett férjének, s ez halk 
köhécselés után igy szólt hozzám:

Eljöttnek hiszszük az időt Emerence* 

hogy férjhez meneteledről gondoskodjunk* 

ezért az illő lépéseket e czél elérésére még

is tettük, s teljes sikert érvén, tisztába hoz

tunk mindent jövendőbeli férjed szüleivel, 

úgy, hogy pár holnap múlva készen leen- 

dünk az esketésre.

Jövő kedden vőlegényed ide fog érkezni 

Brüsselből, hogy megismerkedjék veled. R e- 
méllem illő udvariassággal fogadandod.
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Nagy atyám e szavak után elhallgatott, s 
nagyanyám, ki számos főbillentéssel kisérte 
beszédét, jóváhagyólag mosolygott, nagyot 
szippantott burnót szelenczéjéből, s ezt han

gosan becsapván, fölemelkedett üléséből.

Annyira meg voltam lepetve mindattól, 

mit fél óra óta hallottam, hogy egyetlen szót 

sem birtam kiejteni. Úgy látszott azonban, 

hogy nem is várt tőlem senki feleletet, mert 
nagyanyám igen egykedvűen mondá:

Tudod, hogy Bruxellesben hat házunk 

van; ezek fognak neked hozományul átadat

ni, kétszázezer frankkal együtt, melyeket 

anyádtól örököltél. Egyikét e házaknak már 
helyre is hozzák s bútorozzák, abban fogsz 

lakni férjeddel; a többi csinos jövedelmet 
hajt, mert mind jó helyt van, s a házbér 
évenkint feljebb száll Bruxellesben, mióta 
fővárossá vált.

Kiházasitási készleted már meg van ren

delve, minden meglesz a maga idejében, 

csak az esketés napját kell még elhatároz

nunk.
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De kedves nagyanyám, —  szóltam végre 

reszkető hangon, s akadozó lélekzettel —  
ön már eskétésről szól, s én soha sem láttam 

vőlegényemet, sőt nevét sem tudom még.

Igaz, elfelejtettük ezt neked megmonda

ni; —  felelt nagyanyám teljes nyugalom

mal —  vőlegényed a gazdag Van de Velde 

tanácsos fia. Láthatod, hogy régi és vagyo

nos családból való, s hogy jól gondoskodtunk 
rólad. Julién Yan de Velde —  jövendőbeli 
férjed —  már maga is szép hivatalban van; 
sőt azt mondják, hogy a jövő választások al

kalmával nagy kilátása leend a képviselőség

re. Kedvező állásod leend tehát és tetemes 
vagyonod, a többi a te dolgod, mi megfelel

tünk kötelességünknek.

Evvel az öreg asszony elhagyta a szobát, 

mig nagyatyám kényelmesen kinyújtózván 
a pamlagon, egy kis délelőtti szundikálásra 

készült.

így  magamra hagyatva fölsiettem szo

bámba, hogy ott legyőzzem, magam sem tud

tam kellemes, vagy kellemetlen meglepe
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tésemet, s gondolataimat, melyek a sok uj 
és váratlantól egészen meg voltak zavarod

va, kissé összeszedjem.

*
*  s£

Az idő ama nevezetes keddig, melyre 
ismeretlen vőlegényemet vártam, mintegy 
álom múlt el. Annyi uj eszme, reménység és 

félelem nyugtalanitá eddig oly csendes, mon

danám üres kedélyemet, hogy az órák repül

ni látszottak, s a várva várt és mégis rette

gett nap csakhamar fölvirradt.

Midőn reggeli után fölmentem szobámba, 

dolgozó ládácskám után, ott a szobaleányt 

találtam, ki csinos sötétkék selyemruhát tett 

épen ágyamra.

Mit csinálsz Jeanette? kérdeztem megle

petve.

A  szabóné épen most hozta el ruháját; 

—  felelt a leány —  hogyan rendezzem a 
kisasszony haját?

Sehogysem, —  feleltem nevetve —  majd 
magam rendezem úgy, a hogy szoktam.
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De ma eljön Van de Velde úr, s itt fog 
ebédelni, —  szólt a leány, csintalan arczki- 

fejezéssel —  azért talán jó lesz egy kissé csi- 
nosabban öltözködni a szokottnál.

Jól van Jeanette, —  viszonoztam rövi

den, mert a leány szavai kellemetlenül érin

tettek —  hagyj magamra, majd ha szüksé

gem leend reád, csengetni fogok.

A  leány eltávozott, s én leülvén a legkö

zelebbi székre, gondolatokba merültem.

Végre fölkeltem, s a tükör előtt megáll- 

ván , gondosan vizsgálni kezdtem voná

saimat.

Váljon tetszeni fogok-e vőlegényemnek? 
volt a gondolat, mely engemet e szokatlan 

vizsgálódásra birt; mert eddig igen igen ke

veset ügyeltem külsőmre.

A  kép, melyet a sima üveg visszatükrö

zött, ha nem is birt szépséggel, nem volt 
sem rút, sem kellemetlen, habár az első 

ifjúság zománczos üdesége már el is hagy

ta azt.

Jó, de kissé jelölt vonások, fehér bőr, fe
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kete, elég nagy szemek, dús barna hajzat, s 

közép nagyságú, egyenes, elég karcsú alak, 

evvel találkoztak szemeim a tükörben. Elég  
leend-e mind ez, vagy több kellene arra, hogy 

Julién Yan de Yelde szivét megnyerjem?

És ő — amaz ismeretlen vőlegény —  

szép-e vagy rút, kellemetes vagy kellemet

len, szerethetni fogom-e vagy nem ?

Ily, s ehez hasonló gondolatokkal küz

döttem, mig végre eljött az idő, hol öltözés- 
hez kellett fognom. Szokásom ellen különös 

gondot fordítottam minden legkisebb rész

letre, s másfél óra telt el, mig végre elké

szültem, —  én, ki máskor oly hamar szoktam 
öltözni!

Épen zsebkendőm és keztyűim után 

nyúltam, mikor kocsi állott meg a ház előtt, 

a kapu kinyittatott, s a hágcsón lépteket 
hallottam.

Jeanette nyitott be szobámba.

Emerence kisasszony siessen! — szólt 
a leány gyorsan —  az öreg asszony már 
a salonban van, Van de Yelde úr épen
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most ment be hozzá. Oh! minő szép, urias 
fiatal ember ! a kisasszony igen boldog 

leend.

Reszketni kezdtem s kénytelen valék pár 

perezre leülni, mig erőm kissé visszatért. 

Aztán keztyűimet vontam föl, s szó nélkül 
mentem ki a szobából.

*❖  ❖

Jeanette igazat szólt; vőlegényem szép, 

úrias fiatal ember volt, oly szép, oly nyugodt 

és sima, hogy szinte féltem tőle.

M ig én annyira elfogulva valék, hogy 

alig mertem szólni, vagy csak szemeimet is 
fölemelni hozzá, ő nyugodtan s udvariasan 
meghajtotta magát, pár alkalmas, majdnem 

szives szót intézett hozzám, s aztán leülvén 

mellém, oly fesztelenül és természetesen kez

dett velem beszélgetni, mintha régi ismerő

sök volnánk, s nem először életünkben talál

koznánk, még pedig eljegyezve, egymáshoz 
kötve, egy egész hosszú életre!

Nem tudnám önnek elbeszélni, hogyan
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múlt el e nevezetes nap — folytatá a fekete 
asszony némi szünet után : olyan minden 

előttem, mi akkor történt, mint egy álom, 
melyre ébredésünkkor csak félig emlékezünk 
még. Annyit tudok, hogy midőn Julién este 
búcsút von tőlünk, s én végre egyedül talál

tam magamat szobámban, azt éreztem, hogy 

szeretem azon embert, ki pár rövid holnap 
múlva férjem leend, —  igen szeretem —  

s csak arra kértem a jó Istent, hogy ő is sze

ressen.

On mosolyog asszonyom ugy-e? hogy 

szivem oly gyúlékony volt, s oly hamar 
tudott egy idegent megszeretni. Oh de 
ön nem ismerte Julient, s nem látta, minő 
hamar tudta ő a sziveket megnyerni, főleg 

az oly együgyüeket s tapasztalatlanokat, 

minő az enyim volt, huszonhét évem da

czára.

O szép volt és választékos, művelt és 
kellemes; szellemdús és jártas a világban; 
hogy tudtam volna tehát én, az egyszerű, 

magányosan növelt leány, ki soha hozzá
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hasonlót nem láttam, annyi csábitó tulaj

donnak ellentállani, főleg vőlegényemben, 
kit szeretni kötelességem volt ?

*
* £

Julien mig Brugesben mulatott, nagyobb 

részét a napoknak házunknál töltötte, s bár 

oly mérhetlenül följebb állt nálamnál min

denben, mégis rövid idő múlva azt hittem 

— azt k e lle tt  hinnem, hogy ő is szeret —  

ha nem is oly forrón s oly mélyen mint én. 

Oh — az lehetetlen is volt! —  de láttam, hogy 
örömest időzik mellettem, hogy a kilátás ve

lem tölteni életét, nem kellemetlen előtte; 
éreztem, hogy napról napra szive közeledik 

az enyimhez, szavai bensőbbek lettek, s hogy 

mindinkább szeret jövőnkről —  azon jövőről 
melyet együtt fogunk élni —  beszélni, s an

nak kellemeit kiemelni.

Minő boldog, boldog napok voltak 

ezek!

*
$ *
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Hat héttel a menyegzőmre kitűzött nap 
előtt nagyanyámmal Bruxellesbe mentünk, 

hogy ott a még hátralévő készületeket szem

mel tarthassuk. Csak kétszer életemben vol

tam Bruxellesben, gyermekkoromban, s ak

kor is csak igen rövid időre.

Most négy egész hetet szándékoztunk ott 
mulatni, még pedig atyám házánál, mely 
egyike volt a legválasztékosabbaknak a fő

városban.

Atyámék a E u e  B o y  a 1-nak azon részé

ben laktak, mely szemközt van a parkkal; 

ez volt akkor a városnak legkedveltebb 

része.

Háza a nagyatyáméhoz képest nem volt 

nagy, de azon kényelemmel, fénynyel és Íz

léssel bútorozva, mely az utóbbi harmincz év 
alatt napról napra magasb fokra hágott, de 
melyről nekünk Brugesben, régi házunkban 

fogalmunk sem volt.

Igaz, a nekem szánt szoba négyszer is 

elfért volna brugesi szobámba, s még is száz

szorta több kényelemmel birt amannál, úgy
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hogy valódi kis tündérpalotának tetszett ne

kem, ki oly igen igen egyszerűen valék nö

velve.
Gyermeki örömmel s kíváncsisággal já r -’ 

tam e szép házban egy szobából a másikba, 
s mindegyikben találtam valami újat s meg

lepőt.

De a mi leginkább meglepett és elbájolt, 

ez nővérem volt, az alig húsz éves, de még 
sokkal fiatalabbnak látszó Angeline.

Soha oly angyali képet, oly gyönyörű 
termetet, oly természetes kecset nem láttam, 

még legszebb álmaimban sem; nekem úgy 
tetszett, mintha Angeline magasb szellem 
volna, ki egy időre más és szebb világból 
költözött ide ez árva földre.

A  mi e benyomást még emelte, ez szép 

nővérem különféle kitűnő tehetségei, s rend

kívüli műveltsége volt. Mesterileg zongorá

zott, gyönyörűen énekelt, igen szépen festett; 
s társalgása oly bájjal birt, hogy megkapta 
az embert, mint valami bűvös hatalommal.

Minő rútnak, ügyetlennek s együgyűnek
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tetszettem magamnak e kis tündér mel

lett !

Midőn Julién legelőször meglátogatott, 

egyedül talált az elfogadó teremben. 0  
atyámékat még nem ismerte, s nagyrészt 

azért is jöttünk Bruxellesbe hogy jövendő

beli férjemet megismertessük családom

mal.

Kevés perczczel ezután atyám, mostoha

anyám és Angeline léptek a szobába, s én 

bemutattam nekik vőlegényemet. Midőn nő

véremre került a sor, Julién összerázkodott, 

Angeline pedig egyetlen perezre zavarba 

látszott jőni —  de mindkettő hamar legyőz

vén ez önkénytelen zavarodást, fesztelenül 

kezdettek beszélgetni.

U gy-e gyönyörű teremtése az Istennek 

ez az én kis nővérem ? —  kérdeztem, midőn 

e találkozás után először tanuk nélkül szól

hattam Julien-el; —  csak vallja meg, rend

kívüli szépsége önt is meglepte; láttam 

hogy összerázkodott.

Sötét pir szállt fel pillanatra jegyesem

3Jósika Julia. I.
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homlokára, aztán nyugottan telelt: —  való 

ban gyönyörű!

*
*  t-

Napok s hetek teltek el —  folytató a fe

kete asszony —  s én oly szokatlan életet él

tem hogy a napok gyors haladását alig ve- 
vém érze. Látogatások, ebédek, estélyek, 

séta, szinház, vásárlások, ruha-probálásokf 
mind ez annyira elfoglalta időmet, s oly 

egészen uj volt előttem, hogy alig tudtam 
magamhoz jönni, s életem inkább álomnak 

mint valóságnak tetszett.

D e  legkedvesebb foglalatosságom abból 
állt, hogy azon házban melyben házasságom 
után férjemmel együtt lakni szándékoztunk, 

a készületeket szemmel tartsam. E  háznak 

fölszerelését, atyám válalta magára, meny

asszonyi ajándokul; s ha már az ő lakása 
tündérpalotának tetszett, mint mondjak e 

házról, melyben minden összepontosult 

mit pénzzel s jó Ízléssel e részben elérni 
lehet.



Végre minden készen volt — a ház töké- 
létesen bútorozva s elkészítve, kiházasitási 

készletem a ruhatárban elhelyezve, a cse

lédek megfogadva. Menyasszonyi ruhá

mat gyönyörű csipkéivel, haza hozták a 
szabónétól; s végre eljött a nap hol vissza

tértünk Brugesbe —  mert nagyanyám azt 
akarta hogy esketésünk ott menjen véghez ; 
s el lön határozva hogy még az nap elufca- 
zandunk onnan, s rövid mulatás után Páriá

ban, elfoglalandjuk Bruxellesben uj házunkat.

Visszatérvén régi, csendes, majdnem 
zárdái életmódomhoz, avval töltöttem a most 

oly hosszúnak tetsző napokat, hogy a múlt 
hetek eseményeit fölujitám képzelőtehetsé

gemben, s úgy szólván még egyszer átéltem 

azokat, mire annál inkább ráértem mivel 
nagyanyám, ki mindenben a régi feszesebb 

ildényekhez ragaszkodott, úgy intézte a 
dolgot, hogy jegyesem csak az esketésre ki

tűzött napnak reggelén fog Brugesbe ér

kezni, atyámékkal együtt, kik szintén jelen 

akartak lenni az esküvőn.
3
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E  napig, azaz inarczius hó tizennyolcza- 
dikáig, csak tiz nap hiányzott még, mert 
marczius nyolczadikán érkeztünk vissza 
Brugesbe.

Eleinte a visszaemlékezések csak kelle

mesek valának : jegyesem és családom tag

jainál töltött napok, élénk társalgás, soha 
nem élvezett örömek s mulatságok képez

vén ezeknek tartalmát. De lassanként va

lami sötét árny kezdett fekete fátyolként e 
vidám képre borulni : úgy tetszett nekem 

most, midőn a történteket nyugottan átgon

doltam, mintha jegyesem Bruxellesben idő

zésünk vége felé nem lett volna többé az ki 
annak kezdetén volt ; mintha valami lát- 

hatlan korlát emelkedett volna köztünk, las

san s észrevétlenül —  de még is érezhe

tően ; mintha naponkint hidegebben vonult 

volna vissza tőlem —  s szép arcza mindig 
komolyabb mondanám szenvedőbb kifejezést 

nyert volna.

Valóság volt- e mind ez vagy csak kép

zelődés ?
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Be sokat adtam volna e magányos pil

lanatokban egy kis élet-tapasztalásért, hogy 
utat mutasson a rejtélyes hálózatban, mely

ben gondalataim s félelmeim tévelyegtek.

Ily titkos nyugtalanság, s félig aggódó 
boldogság közt töltöttem a napokat, mig 
végre marczius tizennyolczadika fölviradt.

Fenn voltam már korán reggel nyug

talan álmaim korábban a szokottnál űzték el 

az álmát szemhéjaimról s mig mindenki 
pihent a háznál, én már szobából szobába 

jártam, még egyszer megvizsgálván a mai 
napra tett előkészületeket.

Atyám s családja számára házunknál 

volt szállás elkészitve, s egy szoba Julién 
használatára is. Ezeket is megnéztem, itt-ott 
apró változásokat tettem az elrendezésben, 
aztán saját szobámba tértem vissza, s ott 

menyasszonyi öltözékemmel, fehér koszo

rúmmal, gazdag ékszereimmel foglalatos

kodtam.

Végre ütött a reggeli órája, mely az 

ebédlőbe hozott nagyatyám s nagyanyámhoz.
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A z elébbi szokott egykedvűségét ma is- 
megtartotta, de nagyanyám, élénkebb volt 
mint valaha s több szeretetet látszott irán

tam most, az elválás órájában tanusítni, mint 

ez előtt.

A lig költöttük el a reggelit, s nagyanyám 

már Öltözködésre intett.

Mindjárt tizenegy óra, —  mondá fölkel

vén — a hajfodrász itt van m ár; —  ne vá

rakoztasd hanem menj szobádba.

Hiszen még három egész óra van előt

tem, kedves nagyanyám —  szóltam mo

solyogva ; aztán atyámék és Julién még 
nincsenek itt.

Mindegy gyermekem; — telelt az öreg 
asszony ; — menj csak mindjárt itt leend- 

n ek ; —  s ők is tüstént öltözéshez fognak 
látni.

Engedelmeskedtem —  s hajam rendezé

séhez s aztán öltözéshez fogtam — de fülem? 

résen állt dminden legkisebb neszre figyeltem,, 
várván jegyesem és családom megérkezését 
—  de nem jött senki.
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Végre készen voltam, — egyet, kettőt

—  az esketésre kiszabott órát — hármat, 

négyet ütött a nagy toronyóra a legköze

lebbi egyházban — nem érkezett senki.

Nagyatyámat és anyámat is nvugtalanitá 
e késedelem: minden pillanatban azt hittük 
hogy a várva várt vendégek megérkeznek

—  senki — mindig senki!

A  násznép összegyűlt s pár órai kinos 

várakozás után ismét eloszlott — a város

házba s egyházba üzenni kellett hogy az es- 
ketés el van halasztva; lassan s busko- 

molyan levetettem a fehér esipkeruhát,a na

rancs- és myrthusvirágokból font koszorút, 
a csillogó gyémántokat, és fénylő gyöngyso

rokat, s egyszerű reggeli öltönyt vontam 
magamra ; végre esteledni kezdett — s 

épen midőn a gyertyákat meggyujtották az 

ebédlőben —  hová Összegyűltünk nyugtalan

ságunkban, lódobogás hangzott a utcza kö

vezetén s hatalmasan megrántották kapun

kon a csengetyüt.

Mindnyájan fölugrottunk üléseinkből s
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az ablakhoz siettünk. Lóhátas ember várt a 
kapu előtt, mely épen most nyilt föl.

Párpercznyi feszült várakozás s akomorna 
be lépett levéllel kezében.

Fiam tól!

Atyámtól! —  hangzott egyszerre nagy

anyámtól és tőlem.

Nagyanyám hirtelen föl bontotta a leve

let s alig vetette reá szemeit, midőn halk 

sikoltással egy székre rogyott, s a levél ki

esett reszkető kezéből.

M i történt, nagyanyám —  oh szóljon, mi 

történt ?

A z Öreg asszony nem tudott felelni, de 
nagyatyám fölkapván a földről a levelet, el

olvasta, aztán szokott vontatott modorában 

mondá:
Julién Van de Velde elragadta Ange- 

line-t!
❖

❖  ❖

Meddig álltam mozdulatlanul, nem lát

ván nem hallván semmit e szavakon kivül, 

melyek mint az utolsó Ítélet harsonái hangoz
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tak füleimbe, nem tudom; midőn magamhoz 
tértem, nagyanyám karjaiban találtam maga

mat, ki szokatlan részvéttel reszkető hang-
i

jában, mondá, arczomat simogatván: Sze- 
gény gyermek! hogy fogod e nehéz nehéz 
csapást eltűrni ?

Nem tudtam felelni —  a szó torkomon 

rekedt, szivem összeszorult, agyvelőmet 
mintha tűzfolyam dúlná föl.

Nagyanyám csengetett.

Hamar —  egy pohár vizet! —  szólt a 

belépő komornához —  aztán küldje ide 
Jeannettet.

A  hideg nedv kissé könnyített rajtam, 

nagyanyám és Jeannette szobámba vezettek, 
levetkeztetcek s lefektettek mint a kis gyer

meket, s nem sokára neme a kábultságnak 

fogott el, mely sem ájulás nem volt, sem 

álom.

** *

Mit szóljak önnek e borzasztó órákról! 

—  jobb erről hallgatnom.
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Mihelyt kissé magamhoz tértem, részle

teket akartam tudni; s atyám, ki még az 
nap Brugesbe érkezett, elmondott mindent a 

mit tudott; de az sem volt sok.

Julient három nap óta nem látta. A zt 

gondolván hogy talán roszul van, hozzá 
ment, de otthon nem találta ; az inas legalább 
azt mondá hogy kiment.

Angelineben már pár hét óta valami 
szokatlan nyugtalanságot vettek észre, de 

melyet ő, midőn a felől kérdést tettek, me

rőben tagadott.

Marczius tizennyolczadikán az egész ház 

korában volt talpon a szokottnál, mert útnak 

készültek, csak Angeline ajtaja maradt zárva. 
Midőn végre kopogtak, nem felelt senki. 

Kénytelenek valának lakatos által föltöretni 
az ajtót — de a szoba üres volt, s az ágy

ban ez éjjel nem hált senki — érintetlen 

vala, a hogy a komorna este elkészítette.

A z öltöző asztalon egy kis levélke he

vert, atyámhoz czimezve, s midőn fölbon

totta, benne csak e szavakat találta :
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„Bocsánat, bocsánat! hosszasan küzdöt

tem szivemmel, de hasztalanul! — Midőn 
atyám e levelet veszi, útban vagyunk Julién- 
nel Amerikába ! Anyám, édes anyám ! atyám 
el ne átkozzatok!“

Julienhez küldöttek —  az is eltűnt —  

senkisem tudta mikor s hová.

Ebből állt minden mit atyám elmondha

tott. Később megtudtuk hogy Anversben oly 

hajóra ültek mely marczius tizennyolczadi- 
kán hajnalban útnak indult Amerikába.

Pár hónap múlva a hírlapokban olvas

tuk h og y  e h aj ó m in d en e stő l e 1 v e- 

sze 11.
*

❖  *

Atyám s mostohaanyám elhagyták Bru- 
xellest, hol minden a régi jobb időkre emlé

keztette őket, —  Párisban telepedtek le ; 

atyám pár év múlva meghalt, özvegye még 
most is Párisban tartózkodik.

Mig nagyatyám s nagyanyám éltek ná

luk maradtam, nem akarván őket öregségök- 

ben elhagyni ; aztán itt, e házban, mely
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örökségemhez tartozott vettem lakásomat, 

kezdtem el magányos életemet. Hiszen úgy 
sem ismertem itt senkit —  nincsenek sem 
rokonaim, sem barátim!

Azon sarokházat a rue de la C h a r ité -  
ban nem akartam soha sem kiadni sem el

adni, mert ott kellett volna Julién el 
laknom —  s ez egyedüli emlékezete azon 
boldog, oh minő boldog, időnek, hol vele 

jegyben jártam.

Minden úgy maradt ott a hogy volt azon 

nap mikor Bruxellest elhagytam. Bútorok, 

fehérnemű, ruhák, minden minden még ott 
van, bár félig porrá válva. Néha oda me

gyek, egy-egy ablaktáblát kinyitok, s körül

nézek e mausóliumában boldogságomnak 

— aztán vissza jövök ide —  magányos la

komba. Tudom hogy a világ félig őrültnek 

tart , de mit gondolok én a világgal, 

melyet nem ismerek s mely engem nem 

ismer. —  És még is kimondhatlanul jól esett 
hallanom hogy ön engem megértett, és sze

rencsétlennek tartott, nem őrültnek.
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A  fekete asszony elhallgatott, s fejét 
kezén nyugasztván, gondolatokba merülve 

ült darabig.

A  St. Gudule egyháznak órája négyet 

ütött.

Mennem kell, asszonyom, —  szóltam föl

kelve, késő az idő s nem akarom férjemet 
várakoztatni az ebéddel. Isten önnel, s ezer 

köszönet érdekes elbeszélése s tisztelő bizo

dalmáért.

Isten önnel! — ismétlé a „fekete asszonyu 

— lassan s halkan, mintha álomból ébredne 
föl. Isten önnel —  szánjon nekem olykor 
egy-egy gondolatot.

Elhagytam a házat, a fekete asszony be

tette utánam annak ajtaját, s haza felé ve- 

vém utamat.

*
❖  ❖

Azóta körül belül Jígy—év^anult el, de 

nem találkoztam többé_v.ele. A  kis ház a 

rue Zinnerben még mindig magányos —  a 
sarokház a rue de la Charitéban még min
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dig elhagyatva. Azonban rebesgetik hogy a 

városi hatóság a rue de PEnclume-t kiszé- 
lesittetni akarván, e ház, sok mással együtt, 
le fog romboltatni.

Szegény, szegény „fekete asszony!“
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MIÉRT NEM MENT FÉRJHEZ

ÁGOTA NÉNI.

Gyönyörű májusi nap vidította tol a ter

mészetet. A  fák lombjai zöldültek, az ég

nek kék harangja tiszta volt s majdnem át

látszó ; legkisebb felhő sem homályositotta 

el sötét azúrját; s a lég oly lanyhán s még

is oly üdén érintette az emberek arczát, 
hogy mindenki mintegy újra szülöttnek 

érezte magát.

Pestvárosának utczái s téréi tele voltak 

sétálókkal, kiknek nagy része a lánczhidon 

át Budára sietett, hogy ott, a hegyek közt, 

élvezhesse teljes mértékben az ébredező ter

mészet gyöngéd bájait; mig számtalan hintó 

s itt-ott egy sereg lovas, hasonló czélból a 

városliget felé tartott.
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A  királyutczának külső részében, igen 

csinos és tágas alházban, mely mögött terje

delmes kert vonult el, nyitott ablak mellett 

két bájos leányka ült, hímzéssel elfoglalva; 

mig a háttérben éltes nőt lehetett látni, ké

nyelmes támlányban ; ki régi divat szerint 

gyorsan mozgatta kötőpálczáit.

A  fiatal leánykák csevegtek, nevettek, 

olykor igen szorgalmatosán dolgoztak is, de 
a mellett el nem mulasztották a házuk előtt 

elrobogó hiútokat, s elhaladó lovasokat 
szemmel tartani.

A z  utóbbiak közt nem egy emelintett 
kalapján, midőn a szép hajadonokat megpil

lantotta, s ezek nyájasan viszonozták a kö

szöntést.

Yégre három fiatal, s választékosán öltö

zött lovas, nem csak köszönt, de meg is állt 
az ablak előtt, s hangosan s vidáman, bár a 

legudvariasabban társalgóit a két leány

nyal.

Jó negyed óra múlva tovább haladtak, s 

a leánykák újra folytatták munkáikat; de el
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nem mulasztották a három úrfit közben közben 
Ítélő székök elé idézni, s fölöttök olykor ke

ményebb, máskor kegyesebb Ítéletet mondani.

Ezen egész idő alatt az éltes hölgy csen

desen ü lt ; de az ifjak távozása után letette 

kötését s közeledvén a két leányhoz, széket 
vont az egyik mellé s leült.

Kedves Saroltám —  szólt aztán, fehér 
kezét a leányka karjára tevén, mig gyöngéd 

pir vonult el még mindig szép vonásain, —  

szabad-e egy kis tanácsot adnom ?

Hogy ne volna szabad, Ágota néni! —  
felelt a leányka, nénje kezét ajkaihoz von

ván, hiszen akkor anya sem adhatna taná

csot gyermekének: mert mióta emlékezünk, 

én és Ilona, más anyát nem ismertünk min^ 

jó  nénémet.

És tulajdon édes anyánkat sem szeret

hetnék s tisztelhetnék inkább, ha az Isten 
megtartotta volna; —  tévé hozzá a másik 

leányka, kit nővére Ilonának nevezett.

Jó gyermekeim! — kiáltott föl halkan 

az éltes hölgy : —  életem egész boldogságát
4Jósika Julia. I.
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csak is bennetek találom. De most taná

csomhoz. Hosszas és fájdalmas élettapaszta

lásom azt súgja nekem Saroltám, hogy üd- 
vösebb lenne reád nézve, ha kissé rátartóbb 

volnál ezen urfiakkal, mint vagy. Evvel a nő 

kezével a városliget felé intett, merre a lova

sok távoztak.

Tehát azt találja nénikém hogy igen is 
szabadon társalogtam velők ? —  Kérdezte a 

leány mig meleg pir szált föl arczába —  hi

szen Ilona épen annyit, s épen oly vidámon 

beszélgetett mint én, s néném még is csak 
engem szélit meg.

Ha te is szabad volnál mint nővéred, 

gyermekem, nem is tennék semmi kifogást 
magaviseleted ellen ; de el ne felejtsd hogy 

jegyben jársz.

Es hogy Beltényi féltékenységben sinlik 

ugy-e nénikém ? —  szakitá őt félbe csintalan 

mosolylyal Ilona.

Ú gy van leányom; —  szólt a hölgy ko

molyan.

Igen, de a féltékenység hiba Ágota
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néni, — szólalt föl Sarolta hevesen — s e 
hibából inkább ki kellene gyógyítani V il

most, mintsem hogy ily kimély által erre 

még tágasb tért nyitni. Megvallom kissé al

kalmatlan — gyöngeségnek!

Azt hiszed ? — felelt nénje halk sóhajjal 

—  szegény gyermek! drágán fizethetnéd 
meg e véleményt, ha csak ugyan szereted 

Vilmost. A  féltékenység oly hiba, vagy in

kább oly betegség, melyből csak az idő s a 

tapasztalás, mely arra tanít hogy telje

sen bizhatunk szerelmünk tárgyának meg

ítélésében gyógyíthat ki.

Mind a hárman darabig hallgattak ; az

tán az éltes hölgy, mintegy erővel leküzd- 

vén elfogultságát újra szólt:

Gyakran azt kérdeztétek tőlem, gyer

mekeim, miként történt hogy férjhez nem 
mentem; s én mindig kitérőleg feleltem e 

kérdésre. Akarjátok-e, hogy elmondjam 
nektek most, miért vált belőlem aggleány ?

Oh igen ! Ágota néni! —  feleltek a 
leánykák gyorsan - már annyiszor törtük

4*
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azon fejünket, mert atyánk mindig azt 
mondta hogy gyönyörű leány volt nénikénk, 
s a kérők csakúgy hemzsegtek körülette.

Ám  legyen! —  szólt a hölgy bús mosoly- 

ly a l; —  s aztán, némi szünet után igy kezdé 
elbeszélését:

Ha nem is voltam oly szép s annyira kö

rülvéve kérőktől, mint atyátok azt tréfából 

erősité, annyi igaz hogy csinos leány valék 
— legalább mindenki annak mondott — s 

mivel sok elevenséggel s vidámsággal aján

dékozott meg a jó Isten, e mellett meglehe

tős vagyonnal is, nem csuda hogy találkoz

tak kik kezemet elnyerni szerették volna.

Anyám akkor már nem élt, —  bár élt 
volna s tanácsával őrködött volna leánya fö

lött ! —  s én, fiatalságom daczára, atyám házá

nál kénytelen valék a háziasszony szerepét 
vinni; mert közeli nőrokonunk nem volt? 
idegent pedig nem akart atyám házánál 

tartani.

Atyám jól birta magát, s igy igen kelle- 

metesen éltünk. A  nyarat falun töltöttük, a
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telet itt Pesten, hol mindig pompásan mu

lattam, bár falun is jól találtam magamat, 

mert sok vendég járt házunkhoz.

Három hu testvérem volt, mint tudjátok, 

mind a három idősebb nálamnál; természe

tes tehát hogy tánczosokban s udvarlókban 

nem szenvedtem hiányt; mert sok fiatal 

ember járt házunkhoz, s mindegyik köteles

ségének tartotta vélem a legudvariasabban 
bánni.

Mind a mellett szivem szabad maradt; 
—  szerettem a fiatal emberekkel társalogni, 

mulatni, tánczolni, de melegebb érzést egy 
sem tudott bennem gerjeszteni, bár többen 
kérték meg kezemet; s azért testvéreim s 

fiatal barátnéim enyelegve ,,márványliölgy- 
nek“ szoktak engem nevezni —  alkalmasint 

mivel akkor épen a csinos opera ,,Zampa,Éí 

nagyon gyakran adatott, mi őket e gondo

latra vezette.

Azonban végre az én órám is ütött; de 
választásomon mindenki csudálkozott: mert 

en, ki annyira szerettem csevegni, nevetni
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tánczolni, ki szerettem a világot s csak em

berek közt találtam magamat jól, fiatal, (le 
igen komoly férfiúval jegyeztem el magamat, 
ki nem igen járt a világba, keveset beszélt» 

de annál többet irt és olvasott, s kinek neve

— fiatalsága daczára —  már igen jól hang

zott az irodalmi világban.

Ki hitte volna —  igy szóltak barátnéim

—  hogy Ágota, a vidám, beszédes, élezés 
Ágota, épen ily tudós bagolyba tudna bele 

szeretni, miután annyi csinos és kellemetes 
ifjút hidegen utasitott vissza.

K i hitte volna ? —  én magam sem. De 

tehettem-e arról, hogy szivem épen ez egy

hez vonzódott? hogy ezen komoly arezot föl 

nem cseréltem volna a legszebbel, s legvidá

mabbal sem ? hogy e csendes férfiúnak leg

kisebb szava többet ért előttem minden más 

ember szavánál? hogy ritka de — oh minő 

1géző —  mosolyát, nem adtam volna az 
egész világ bókjaiért ?

De elég erről — különben kikaczagjátok 
az agg leányt, kinek szive még oly eleven



55

színekben képes visszatükrözni a rég, rég 

elmúlt boldogságot.

Ha a többi csudálkozott, atyám örült 
választásomnak, mert jegyesem igen igen 
derék ember volt, kit mindenki tisztelt és 
becsült: s a mellett csinos vagyonnal is bírt, 
mire az atyák többnyire nagyobb súlyt hely- 
heznek mint leányaik.

De számos jó tulajdonai mellett Lajos — 

ez volt jegyesem keresztneve, családi nevét 
engedjétek elhallgatnom — egy hibával is 

birt, egyetlenegygyel, legalább szemeimben; 
s ez— nagy hajlama volt a féltékenységre.

O nem bánta hogy szeretem a világot, 
szeretek emberek közt lenni; sőt kedvemért 
ő is sokkal többet járt a világba; de mihelyt 

valamelyik férfiúval kissé hangosabban be

szélgettem, vagy többször tánczoltam, sötét 
felhőt láttam homlokán összegyűlni; s bár 
nem szólt semmit, még is észrevettem szo- 

katlanúl nagyobb komolyságán s hallga- 
tagságán hogy ez roszul esik neki, s hogy  

szenved.
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Ha csak én egyedül vettem volna észre-e 
nem tagadom —  szerencsétlen hajlamot, 
nem lett volna semmi baj ; mert nekem nem 

csak hogy áldozatba nem került féltékeny 

ségét kímélni, de örömest tettem volna azt, 

mert hiszen bántam is én a többi férfiakat 
ha csak Lajosom meg volt elégedve. De sze

rencsétlensége mre barátnéim s testvéreim is 
nem sokára tisztában voltak féltékenysége 

fö lö tt: s a helyett hogy hallgattak volna a 

dologról, vége nem volt az élezeknek, sőt 
olykor csupa tréfából oly helyzetbe hoztak 
engemet, hogy ki nem kerülhettem a hosz- 

szasb társalgást vagy többszöri tá nczolás 

valamelyik férfiúval.

Házasságunknak csak egy év múlva kel

lett volna történnie ; mert egyrészt atyám 
azt találta hogy még igen fiatal vagyok» 
másrészt jegyesem csak most építtetett lak

házat, Kassa közelében fekvő jószágán, s 

így még nem volt hol letelepednünk.

E  késedelemből eredt minden baj. Ha 
pár hónappal eljegyzésünk után összeke-
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ünk, s falura vonulunk, Lajos e folytonos 
együttlétben csakhamar meggyőződött volna 

arról hogy bizhat bennem, s hogy félté

kenységre nincs semmi oka ; s a meggyőző

dés kigyógyitotta volna örökre betegségé

ből.

De igy, folytonosan körülvéve idegenek

től vagy családomnak oly tagjaitól, kiknek 

mindennapi mulatsága volt Lajosnak gyön- 

geségéből tréfát űzni; nem csuda ha e gyön- 

geség nőttön nőtt, úgy hogy nem sokára va

lódi betegséggé vált; mig én, elkedvetlenít

ve e folytonos zaklatások, megsértve egyszer 
mint máskor alaptalan gyanúsítások által, 

elvesztettem lassankint természetes jó ked

vemet, s nyugtalan, ingerlékeny, olykor sze

szélyes és igazságtalan lettem, főleg Lajos 

iránt, bár őt teljes szivemből szerettem.

Midőn faluról Pestre költöztünk télire, 

helyzetem még kellemetlenebbé Ion.

Atyám szerette a világot, szeretett sok 
embert látni házánál; s bár jól tudta hogy 

ez nincsen Ínyére Lajosnak, nem változtatott
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semmit életmódján, mert ő is mint a többi, 
azt hitte s erősítette, hogy a féltékenység 

oly baj, melyből a kissé kíméletlen bánás 
mód legelőbb kigyógyit.

így  jött el a farsang : s bár máskor min

dig örültem e vidám időszaknak, ez egyszer 
sokkal jobban szerettem volna ha elmarad.

Lajos nem tánczolt, s azért én is ha 
együtt bálban voltunk, némelykor szerettem 

volna egy-egy tánczszat ülve tölteni jegye
sem mellett, de sem atyám sem testvéreim 

nem akartak erről semmit hallani.

Elrontod Lajost egészen: —  oly sze

szélyes leend idővel, ha igy engedsz min

denben —  mint valami ideges vén asszony : 
majd meglátod minő jövőt készítesz magad

nak. U gy-e eltiltották a tánczot szegény 
Ágotám ? meg kell vallani, korán kezdi je

gyesed a házizsarnokot játszani! —  Csak 

nem fogsz igy petrezselmet árulni, mivel 

zsarnokod képeket v á g !

Ily s efféle megjegyzéseknek s felkiáltá

soknak nem volt vége ha nem akartam tán-
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czolni, úgy hogy végre kénytelen valék en

gedni, ha nem akarom hogy Lajos észre

vegye ezen unszolásokat.

M i tagadás benne, mind ez végre kifá

rasztott, s nem egyszer szivem mélyében 

igazságtalansággal és szeszélyességgel vá

doltam Lajost.

Épen ez évben a nemzeti casinóban álar- 
czos tánczvigalom terveztetett, s megvallom 
hogy soha sem látván ily mulatságot, na

gyon örültem e bálnak.

Különös előszeretettel készítettem álru

hámat, mely csinos spanyol népviseletből 
állt, s látván örömemet, Lajos is reá állt, 

hogy spanyol parasztnak öltözve, velem 
együtt fog megjelenni.

Képzelhetni tehát minő kedvetlen volt 

meglepetésem, midőn nyolcz nappal e bál 

előtt, Lajos egy reggel igen hosszú képpel 

benyitott hozzám, kijelentvén hogy kényte

len, valami peres dologban, tüstént Bécsba 

utazni.

De csak vissza fog jőni az álarczos
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bálra ? —  kérdeztem, miután darabig ez 
alkalmatlan utazásról beszélgettünk.

Ha csak tehetem igen, Ágotám : arról 

meg lehet győződve. De egy* nagy, igen 
nagy kérésem volna kedves Ágotámhoz —  
bár alig merem kimondani.

Es miből áll e kérés ? kérdeztem moso
lyogva.

Abból —  o h ! de ne nehezteljen Ágotám

—  abból hogy ha vissza nem jöhetnék, 

ha teljes lehetetlen volna vissza jönnöm e 

napra, —  ne menjen nálam nélkül a bálba.

Ismét bizalmatlanság Lajos ! mondám 
kellemetlen érzéstől meglepetve : mikor 

fog engem annyira megismerni, hogy sze

relmével együtt bizodalmát is bírjam ?

Higyje el, kedves Ágotám, szólt Lajos 

hevesen, mig kezemet megragadta : hogy 
nem bizalmatlanság az a mit érzek. Tudom, 

tudom jól hogy bizhatok önben s lelkemet 

nyugottan tehetném le kezeibe —  és még is

—  oh Ágotám ne nehezteljen, ne Ítéljen 

el, betegség az, mi engem gyötör, — va
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lódi betegség, de melyből csak akkor fogok 

kigyógyulni, mikor Ön nőm lesz. —  Addig  
legyen béketürő !

Vonakodtam a kivánt Ígéretet megadni, 

mert megvallom sértve valék jegyesem ma

gaviseleté által ; de végre, mint mindig, 

Lajos győzött, s megígértem, hogy nála nél

kül nem fogok az álarczos bálba menni.

M ég az nap este Lajos útnak indult, s a 
nyolcz nap, bár reám nézve kissé lassabban 

a szokottnál, elhaladt.

A  bál előestéjén minden csengetésre, 

minden ajtónyitásra azt véltem hogy jegye

sem fog belépni; de éjfél elkondúlt a leg 

közelebbi egyház tornyában, és Lajos meg 
nem jelent.

Talán későn érkezett, fáradt volt, s csak 

holnap reggel jő hozzánk.

De a következő reggel is elmúlt a nélkül 

hogy Lajost láttuk volna.

Délben az inast küldtem szállására, tuda

kozódni, ha megérkezett-e. A  válasz az Ion, 

hogy a tekintetes ur még nem jött haza.
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Helyzetein, a tánczvigalmat, melynek 
már előbb annyira örültem tekintetbe sem 
véve, igen kellemetlen volt. Tudván miként 

gondolkozik családom jegyesem gyengeségé

ről, nem mertem adott ígéretemet senki előtt 
elárulni. Mit csináljak tehát hogy hon ma

radhassak, ha Lajos estig sem érkezik 
vissza ?

Betegnek teszem magúmat ; ez volt az 

egyedüli mód mely eszembe jutott.

Ebédnél tehát keveset ettem azt állítot

tam hogy roppant főfájásom van.

Ha estig jobban nem vagyok, alig ha a 

bálba mehetek : —  szóltam, midőn atyám, 

látván levertségemet, hogyanlétemről tuda

kozódott.

Egy kis főfájásért ! — felelt atyám ne

vetve ? —  no az volna m ég! oly szép és 
ritka mulatságtól elmaradni ily csekély ba

jért, valóban nevetséges lenne. Szép öltöze

ted, mely jó csomó pénzbe került, készen 

van, és ne is lássam rajtad? Ez a kis főfájás 
a melegtől s táncztól hamarább el fog múlni
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mint ha itthon egyedül unod magadat. U g y - 

e Józsi?

E  kérdés legidősb testvéremhez volt in

tézve, ki mosolyogva hallgató párbeszédün

ket.

Én is azt hiszem ; szólt most nevetve —  

sőt megvallom meg vagyok győződve, hogy 
Ágotának nincs legkisebb baja is. A z egész 

dolog abból áll, hogy ez a féltékeny Lajos 
megtiltotta neki, nála nélkül a bálba menni 

—  azért tűzbe merném tenni kezemet —  és 

a kis liba megigérte, s most szavát meg

szegni nem meri, bár minő nagy kedve volna 

is reá.

Ereztem hogy meleg pir száll föl ar- 

ezomba, de nem mertem felelni, mig atyánk 
és István bátyám nevetésre fakadtak, s össze 
vissza kiáltoztak:

Ú gy van Józsi —  igazad van ! Lajos, ez 

a zsarnok még távolléte alatt is őrködik a 
szegény kis madárka fölött, ki hiába veri 
szárnyaival kalitját.

Talán csak azért utazott el hogy ürügye
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legyen szegény Ágotát távol tartani a mulat

ságtól ! —  teve hozzá Józsi.

Minő gondolat! kiáltottam föl, jegyesem  
pártját fogván, bár —  meg kell vallanom 

—  nekem is eszembe jutott volt már e lehe

tőség, de csak hamar elűztem a gyana- 
kodást.

Akár hogy áll a dolog —  szólt most 

atyám kedvetlenül —  annyit én is látok 

hogy főfájásod csak költött betegség, s azért 
el fogsz jőni velünk a bálba.

Oh édes atyám! engedje meg hogy itt

hon maradjak; —  kértem — atyám kezét 
csókolva.

Nem Ágotám. —  Ez volt felelete : sőt 

kivánom, p a r a n c s o l o m ,  tévé hozzá hogy 
velem jőj. Ha csak puszta mulatságról volna 
szó, engednék kérésednek; de itt jövődnek 
boldogsága forog kérdésben, s azért kérlel- 

hetlen vagyok.

JövŐmnek boldogsága? — kérdeztem^ 
mig könyeim megeredtek.

Igen Ágota, Lajosnak eszeveszett félté-
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kénysége oly hiba, mely tönkre teheti nyu

galmadat, boldogságodat. Le kell őtet arról 
szoktatni még mi előtt neje lennél — s ha 

löl nem hagy vele, akkor bomoljon fot iü^ 
kább a szövetség.

Megijedtem atyámnak e szavain, mert 

jól tudtam, hogy ha egyszer valami komoly 
elhatározáshoz jut, ezen többé nem lehet 

változtatni, bár minő jó és engedékeny volt 
is többnyire. Azért jobbnak láttam engedni, 

gondolván hogy ha az egész dolgot megfej

tem Lajos előtt, lehetetlen hogy meg ne 
bocsásson kényszeritett szószegésemért.

De szivem igen igen nehéz v olt; — ösz- 

tönszerüleg éreztem hogy atyám ez egyszer 

csalatkozik, mert nem ismeri Lajost annyira 
mint én, s jobb, sokkal jobb lett volna ha 

megengedi, hogy hon maradjak, s szavamat 

megtartsam.

Egész reményem abból állt hogy Lajos 

talán még megérkezik, s minden perczben 

azt hittem hogy a szobába lép. M ég az öltö- 

zés alatt is gyakran fölugrottam s az ablak-
5Jósika Julia. T.
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hoz futottam, v a g y  szobalányomat az elő

szobába küldöttem, mert úgy tetszett mintha 
csengettek volna; —  s a szegény leányt 
majd kétségbe ejtettem, nyugtalanságommal.

Végre, kilencz óra tájban, az inas kopog

tatott ajtómon, jelentvén hogy be van 

fogva, s atyám készen van.

Mély sóhajjal húztam föl kesztyűimet, s 

vettem magamra köpenyemet, aztán atyám

hoz mentem, ki már nyugtalankodott, mert 

nem szeretett későn érkezni.

M ég a lépcsőn is mindig azt hittem hogy 

Lajosnak meg kell érkeznie — de hiába —  

nem jött senki.

A  szép fényesen világított, tarka alakok

kal hemzsegő terembe léptünk, de én ki an

nyira vágytam volt ez előttem uj mulat

ságra, most oly nyugtalan, s annyira elme

rülve valék gondolataimba, hogy az egész 

csak mint álomkép tűnt föl előttem s nem 

gerjesztett bennem semmi érdeket.

Szemeim csak egyetlen alakot kerestek, 

magos férfiút, spanyol öltözetben; s mivel
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ezt nem találták, az egésznek nem volt előt

tem érdeke. Azonban mikor később a zene 
megszólalt, mikor az álczák eltűntek, az is

merősek összetalálkoztak s a tánczosok kö

rülvettek, kissé szűnni kezdett elfosrultsá- 

gom, s lassankint fölvidultam, s mulatni 
kezdtem én is mint mindenki körűiéin.

Oly fiatal voltam még s oly kevés élet

tapasztalással bírtam ! —  Aztán annyira

szerettem jegyesemet hogy mindent tudtam 
volna neki megbocsátani; —  csuda-e ha azt 

hittem, hogy ő is engedékeny leend irántam, 
főleg ha megtudja, hogy atyám parancsa 
kényszeritett megjelenni.

Tizenegy óra lehetett körülbelül, midőn 
tánczközben épen az előszoba ajtója előtt 

álltunk meg. A lig  időztünk ott pár perczig, 
s az ajtó fölnvilt, s nem tudom már mi okon, 

darabig nyitva maradt.

A z előszobában sokan voltak. Inasok —- 
úrnőik köpenyeivel karjaikon, házbeli cse

lédek, s későn érkezők, kik épen most vetet

ték le felső öltönyeiket.
5*



Egyszerre szemem egy magas alakra 
esett, sötét köpenybe burkolva, s tollas ka

lappal fején. Alcza födte vonásait, de mely 
alól szemei majdnem ijesztőleg villogtak.

Ezen alak, bennünket megpillantva , hir

telen közelebb jött — tekintete darabig oly 
élesen volt reám szegezve, hogy borzadás 

futotta át tagjaimat, s összerázkodtam; —  
aztán az álarczos megfordult, s kíméletlenül 

átvergődvén az embertömegen, a hágcsó 
felé sietett.

Ez Lajos volt: —  e gondolat, mint a 

villám futotta át elmémet, —  Istenem! mit 
fog gondolni —  hogy fog rólam Ítélni ! bár 
otthon volnék már! —  vagy inkább: bár 
soha sem jöttem volna ide!

Épen most Ion vége a táncznak; s én, a 

legközelebbi pamlaghoz sietvén, leültem s 

gondolatimat, a mennyire lehetett, rendbe 

kezdtem szedni.

Mulatságomnak vége volt ; annyira vágy

tam e fényes termeket elhagyni, hogy örö

mest gyalog tértem volna haza a csikorgó
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hideg daczára, csak hogy vége legyen kí

nomnak.

De atyám nélkül nem hagyhatám el 
a bált.

Kocsink csak három órára volt rendelve 

és most még nem volt éjfél sem. Atyám nem 

rég ült le tarokasztalhoz két régi baráttal; 

aztán szó sincs arról, hogy vacsora előtt 

haza menjen.

Testvéreim, mind a három szenvedélyes 
tánezos, csak kikaczagnak, ha távozásról 

szólok, s egy sem kisérne haza bérkocsiban.

Istenem mit tegyek ?
Nem tehettem egyebet, mint tűrni, még 

három hosszú órán keresztül, e nyugtalan

ságot, ez emésztő kínt.

Nem tudom, hogy múlt el az idő, mig 
kocsink megérkezett: ha visszagondolok 

ezen részére az estnek, minden zavaros élőt- 
tem, mint az álom. De végre végre ko

csiba ültünk —  otthon voltunk.

Midőn szobámba léptein, levélkét pillan

tottam meg öltöző asztalomon ; és a szoba-
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leány látván, minő mohón utána nyúlok, ál

mosan szólt:

Kétszer volt itt Lajos urfi. Először fél 

tizenegykor, maszkba öltözve! s aztán pár 
órával később, saját ruháiban. Megijedtünk, 

mikor csengetett, mert azt hittük, hogy va

lami baj van s az uraság jön előbb haza.

Nem szólt semmit? —  kérdeztem aka

dozó lélekzettel.

Mikor először itt volt, a kisasszony után 

kérdezősködött, s midőn azt mondám, hogy 
bálban van, esudálkozni látszott és szó nél

kül távozott.

És másodszor ?

Másodszor, mikor kinyitottam az ajtót, 

mert az inas már az uraság után ment, csak 
ide nyújtotta a levélkét, aztán hirtelen meg

fordult és leszaladt a hágcsón.

Nem mertem a levelet fölbontani, a szo

baleány jelenlétében, azért hirtelen levetettem 

ruhámat, főékemet s aztán mondván, hogyle- 

fekhetik, mert a többit majd magam elvégzem? 
elküldtem s utána bekulesoltam az ajtótt.
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Hirtelen kendőt vetettem vállaimra s 

egy karszékbe dőlvén, reszketve bontottam 

föl Lajos levelét.

M ég most is, annyi év után szóról-szóra 

el tudom mondani a kevés sort —  oly mé

lyen be vannak ezek vésve emlékezetembe.

A  levél igy hangzott:
Á g o ta !

Éjjel nappal utaztam, csak hogy vissza

jöjjek annak idejében s önt a bálba kísér

hessem.

Kilencz órakor megérkezve, legkisebb 
pihenési időt sem engedtem magamnak, ha

nem tüstént átöltöztem és lakásába siettem.

Későn jöttem ; ön felejtkezvén adott sza

váról, már a bálban volt — többre becsül

vén e mulatságot nyugalmamnál és Ígé

reténél.

Nem hittem a cselédeknek —  nem akar

tam nekik hinni, hanem a casinoépületbe 

siettem, hogy saját szemeimmel meggyőződ

jem, váljon igazat szóltak-e.

Fájdalom ! e meggyőződést csakhamar
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megnyertem, mert alig valék az előszobában 
s a nyitott ajtón keresztül láttam önt —  
tánczolván, s vidáman csevegvén s ne

vetvén.

Mit szenvedtem e pillanatban —  nem 
szükség mondanom: elég annyi, hogy meg

győződtem arról, hogy a köztünk tervezett 
frigy sem önt sem engemet nem tenne 

boldoggá.

Ön nem szokhatna meg oly komoly —  
vagy ha úgy akarja — merev jellemet, mint 
a minő az enyim ; én pedig nem tudnék a 

nőben bízni, ki oly könnyen bánik adott 
szavával.

Tehát jobb, ha most válunk el, mintsem 

hogy egymást szerencsétlenné tegyük.

Vérző szivvel írom e szavakat, de —  

Isten látja lelkemet —  nem tehetek egyebet.

Atyjának Írni fogok — ne tartson ha

ragjától, mert mindent úgy fogok intézni, 
hogy csak én egyedül legyek a hibás.

És most Ágota —  Isten önnel örökre; 

—  mert ha látjuk is egymást még ez élet-
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ben, csak úgy találkozhatunk, mint ide

genek.

M ég egyszer Isten önnel! . .

T . L a jo s .

*
<■ *

A z éltes hőig} e szavak után elhallgatott 
s darabig csendesen ült, lesütött szemekkel; 

mintegy elmerülve a múltnak emlékeibe.

Végre Sarolta megcsókolta nénje kezét 

s halkan kérdezte :

Es valóban ez a gonosz, kiállhatlan ember 

úgy tudott elválni kedves nénémtől?

A z  ám ; —  felelt ez —  nem láttam Őt 
többé soha. Kassán telepedett le — azt hal

lottam később, —  miután pár évig utazott a 

külföldön ; —  s igv nem találkoztunk, mert 

én nem igen hagytam el e vidéket.

Egyben igaza volt; —  jegyzé meg Ilona 

—  néném soha sem lehetett volna boldog ily 

férjjel.

Ki tudja? —  felelt az éltes hölgy kissé 
reszkető hangon —  ki tudja ? neki csak ez



az egy hibája volt, s ebből is kigyógyult 
volna idővel, ha békét hagynak nekünk. 

Azonban —  az Isten úgy akarta.

És Ágota néni miért nem ment későbben 

máshoz ? tudom hogy még ezután is voltak 
számos kérői.

Mert mást nem tudtam szeretni; —  volt 

a felelet —• és benső hajlam nélkül, csak 

azért férjhez menni, hogy az „öreg leány44 

czíme reánk ne ragadjon, s becsületes em

bert ezáltal megcsalni; arra nem tudtam 

magamat soha elhatározni.

Nem is bántam meg gyermekeim —  teve 

rövid szünet után, benső hangon hozzá —  
mert ha férjnél vagyok, nem tudok szegény 
jó anyátok halála után testvérem házához 

költözni, s nem tudom nálatok leányaim az 

anyát kipótolni, a mennyire tőlem kitelik. —  

S ki tudja,1 ettek volna-e oly kedves gyerme

keim, mint a minők ti vagytok.

A  leányok könyes szemekkel Ölelték meg 
nénjiiket, ki pár perez múlva összeszedvén 
magát, vidáman fölkiáltott.



De ne szóljunk többet, a múltról, mikor 
a jelen oly szép és boldog ! nézzétek : ott jön 
atyátok haza a városból — és Vilmos vele 
van. —  Hamar csengessetek —  s mondjátok 

hogy a theát a kertbe kell vinni, a nagy lú

gosba ; tüstént kijövök én is.

Evvel Ágota szobájába ment — mig a 

két leány atyjok elé sietett.

Sarolta szívesebben a szokottnál szorí

totta meg jegyese kezét, és soha oly kedves 

és oly szelíd nem volt, mint e napon. Ilona 
pedig, ez órától fogva soha többé tréfát nem 

űzött Beltényi féltékenységével.



76

SZÁZ ÉVVEL EZELŐTT.

Száz év hosszú időszak az igaz; de nem 

oly hosszú, hogy például egy ember át ne 

élhetné, mert van is, volt is a világon min

dig nem egy száz éves aggastyán. S ez arány

lag rövid időszakban mennyit nem halad az 

emberi nem — tudományban, t. i. —  mert 

erkölcsiségben aligha sokat haladott az utolsó 
évszázad alatt, mit a legújabb események 
elég szomorúan és fájdalmasan bebizonyí

tottak.

De hagyjuk ezt, min úgy sem segíthe

tünk, s lépjünk a tudományos s főleg a köz

hasznú találmányok terére.

Képzeljünk magunknak oly embert, ki 
száz évig aludt s most egy szép reggel föl- 

ébred. Nem vélné-e, hogy csodákat lát, a
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hová csak lép —  nem hinné-e, hogy a világ 
fölfordult, vagy hogy minden a mit lát és 
hall, az ördög müve?

Reggeli sétát tesz a szép vidékben —  s 

egyszerre éles sivítás hangzik fülébe, füs

tölgő sárkány rombol a réten s mezőn ke

resztül, tüzet hányva, s maga után hosszú 

hosszú uszályát az idom tálán szekereknek 

hurczolván, melyek tele vannak árúczikkek- 
kel, állatokkal, emberekkel ; — s mindez el

repül mellette oly villámgyorsan, hogy szé

dülést okoz a jámbor sétálónak, s hogy 
szeme káprázik.

A lig  jött kissé magához csodálkozásá

ból —  mondhatnók rémületéből —  s ott a 

közeli tenger hullámain, roppant hajó röpül 
el, nagy kéménye fölött sötét füsttaréjjal, 

mely fekete felleggé válik ! gyorsan halad

ván vitorla és evedzok nélkül, mint valami 

láthatatlan bűvész varázs-ereje által — ve

zettetve.

A  sétáló megáll, szeme követi a gyö

nyörű hajót gyors haladásában, szive hall-
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hatói a g dohog ; —  végre felsohajt s keresz

tet vetvén elfordul.

Oh ! minő világ e z ! —  szól halkan s aka

dozva — vajon angyalok, vagy a pokol szel

lemei művelik e csodákat ?

Visszatér a város falai közé, melynek 
utczáira többé nem ismer. Hol vannak a 
keskeny sikátorok, a sötét házak, az egy

szerű dísznélküli boltok, a rósz kövezet stb.

Széles utczák, csinosan festett házak, 

kényelmes járdák, pompás boltok, izléstel- 
jesen földi szít ett üvegdéikkel lepik meg 

mindenütt, a hová csak tekint, úgy hogy 

szegény azt hiszi, hogy tündérálom hatalma 
alatt van.

Végre minden elfogultsága mellett érezni 

kezdi, hogy ebédre lenne szüksége. Zseb

óráját húzza ki, hogy lássa, hány ez óra ; de 

ez megállt hosszú álma alatt.

De hiszen ott e ház szögletén óra létezik 
—  épen három óra : minő késő gondolja —  

talán nem is kapok már ebédet.

Hanem furcsa egy óra e z ! folytatja tij -



nődéseit ; hiszen ez csak vékony érczlap —  

s lám ! vassodrony húzódik föl az órától a 
ház falain, s tovább, a födélén, sőt az utczán 
keresztül ama másik házig, hol ismét óra 

létezik, mely egészen egyformán jár az 
elsővel.

—  M i lehet az —  minek e vassodrony ?

—  M ig így kérdezősködik, két férfi halad 

el mellette. A z egyik szintén kivonja óráját, 
megnézi és szól :

—  Ismét késik órám, pedig jó drágán 
fizettem! csak fél háromra mutat, mig ott a 
villanyórán látom, hogy már elmúlt három.

—  Villanyóra ! —  Ismétli halkan embe

rünk, villanyóra! —  Tehát a villámnak is 

annyira tudnak már parancsolni az emberek, 

hogy órássá vált!

Valóban majdnem félni kezd a jámbor a 

mostani ivadéktól, mely úgy látszik, minden 

elem fölött uralkodik.

Azonban belép valami vendéglőbe, hogy 
ott ebédelhessen, ha még valamit kaphatna, 

s mikor a tágas teremben van, azt hiszi,
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h°gy vendéglő helyett herczegi palotába 

tévedett.

Mindenütt selyem, bársony, arany, kris

tály — ha a terített asztalok nem volnának 
ott, kirohanna a teremből.

—  Kaphatok-e még ebédet ? —  kérdezi 
végre kétkedve.

—  Hogyne, uram ; — felel csodálkozva 
a pinczér, —  hiszen a legtöbb vendég csak 

Öt és hat óra közt szokott jönni.

Ismét valami uj dolog; —  gondolja a 

jámbor : —  vajon ezek az emberek, mikor 
vacsoráinak, ha hatkor ebédelnek ?

Mig eszik, lassankint többen gyűlnek a 
terembe; s két idős férfiú épen mellette fog

lal helyet egy kis asztalnál. A lig  fogtak az 

evéshez s valami kék kabátos és sipkás em

ber, nagy levéllel lép a terembe.

—  Itt van-e B** ur ? —  kérdi a pin- 

czértől.

—  Igen, felel ez ; ott ül, R** úrral, amaz 

asztalnál.
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A  kék kabátos ember barátunk egyik 
szomszédjához lép és szé l:

—  Uram, telegrammot hozok számára.

Telegramm ! -  gondolá emberünk — mi

lehet ez újra ? —  Telegramra, telegramra —  
soha sem hallottam e szót.

—  Minő hanyagul kezelik a táviratot! 
—  kiált föl most B ** ur mérgesen.

—  Három órakor indította sógorom Ber

linből —  s most mindjárt h at; —  már leg

alább egy órája, hogy itt kellene lenni a 
sürgönynek.

Micsoda ! —  gondolá emberünk, majd

nem felugorván székéről —  ez három óra 
alatt levelet vesz Berlinből, s még azt meri 

mondani, hogy késett; —  az én időmben 
hány nap kellett egy levélnek Berlinből 

idáig, —  valóban az egész világ fölfordult: 

Istenem —  Istenem ! —  boszorkányok s bo

szorkánymesterek közt élek-e !

Ebédjét elvégezvén, szegény töltámadt 
barátunk elhagyja a vendéglőt; s a hogy 
végig megy az utczán, roppant üvegde —

6Jósika Julia. T.
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vonja magára figyelmét, tele kisebb nagyobb 

arczképekkel. Midőn közelebb lép Írást lát 
a képek közt, melyen a következőt olvassa.

A r c z k é p e k ,  e g y  f r a n k t ó l  f o g v a  
kétszáz  f r a n k i g .  A z  ül é s  y s ak  hat  

m á s o d p e r c z i g  tart.

Hiszen ez pompás! —  gondolá minő ol

csó áron dolgoznak egyszerre a festők; ez

előtt roppant pénzbe került a legselejtesebb 
arczkép, azért nem is vétettem le magamat 
soha. Hanem egy frankot csak szánhatok 

díszes képemre; aztán csak hat másodper

czig kell ülnöm —  ez is ér valamit.

Evvel benyit a holtba, s kinyilatkoztatja 

az udvariasan elébe lépő férfiúnak, hogy le 

akarja magát vétetni egy frankért.

—  Jól van uram — felelt a férfiú —  le

gyen oly szives holnap reggel vissza jőni.

—  Nem vehetne-e mindjárt le !

—  Lehetetlen, esteledik s a napnak már 

nincs elég ereje.

—  A  napnak ! —  kiált föl békétlenül em 

berünk —  a napnak ! mit gondolok én a nappal.
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A  férfi reá bámult —  De ha photogra- 
phiroztatni akarja magát ezt csak addig teheti 
mig a nap le nem áldozott.

—  Photographiroztatni? mi ez? —  én le- 
akarom magamat vétetni.

—  Igen —  szólt erre kissé megütközve a 

férfiú —  de hiszen tetszik tudni hogy a pho- 

tographiában a nap ereje veti képét az üveg 
lapra, tehát nap kell okvetetlen ha le akarja 
magát vétetni.

—  A  nap ? —  bámult reá szegény barátunk 

—  a nap tehát a festő ki oly olcsón dolgozik ? 

Isten légy irgalmas! bolondok házában va

gyok- e vagy még roszabb társaságban ? — 

ajánlom magamat!

Ezzel megfordult s kisietett a boltból, 

mintha egy bizonyos lólábú és roszbűzü 

úriember már sarkában volna.

Midőn kiért az utczára, ott már lámpa- 

gvujtáshoz fogtak.

Ismét uj csodálkozás —*• alig közelíti 
meg a gyújtó kis kanóczával a lámpást

6*
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—  8 gyönyörű láng, virágíormában, szökik, 
ki abból, s terjeszti világát.

—  Vajon miféle olajat égetnek önök e 

lámpásokban? —  kérdezi kíváncsian a gyúj

tótól.

— Olaj uram ? —  felel ez reá bámulva

—  olaj ? —  semmiféle olajat, — hiszen ezek 
légszeszlámpák!

—  Légszeszlámpák ! —  oh ! mi lehet ez 
megint ? —  oly ostoba lettem-e álmom 
alatt, hogy nem értek többé semmit! —  

S emberünk, ki száz évvel ezelőtt kezdte 
életét, annyira elbusulta magát, hogy haza 
futott, lefeküdt, s ismét elaludt — de most 
csak a jövő reggelig, mely aligha nem fog 
szegénynek uj csodákat fölfedezni. M egle

het, hogy a haladás ezer csodái mellett ma

gukat az embereket, kik e csodákat előte

remtették —  a régieknek fogja találni.
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A TANÁR NEJE.

x .
— Jancsi, nyergeid meg a lovamat! —  

Kiáltott egy középkorú, magas és szikár fér- 
fiú, ki csinos falusi lakház tornáczán járt föl 

s alá, könnyű nyári öltözetben, s hosszúszáru 
pipával kezében.

—  A  pejkót vagy a szürkét ? — telelt a 

megszólított fiatal lovász, közelebb sietvén a 

tornáczhoz tágas, tisztán tartott udvaron 
keresztül.

—  A  pejt; de siess kissé, nehogy a meleg 
utolérjen ; most még jó hűvös a reggeli lég.

Nemsokára a lovász elővezette a csinos 
paripát, s a lak ura félretevén pipáját, fel

húzta keztyűit, s szivartokját s lovagostorát 

* ölvevén egy lóczáról, épen lóra akart ülni,
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midőn deli fiatal lovas jött vágtatva az ud

varba s a tornácz előtt hirtelen megállította 

lovát.

—  Jó reggelt Halm osi! —  szólt a jött, 

kezet adván a háziúrnak. —  Ú gy látom Ön 

is használni akarja a reggel hűvös óráit séta- 
lovaglásra; de hol van Judit kisasszony? 

remélem nincs semmi baja ?

— A  legjobban van Victor gróf; —  fe

lelt a Halmosinak szólított férfiú; —  de 

kissé duzzog, mert honn kell maradnia.

— Es miért nem engedi, hogy Judit kis

asszony szokott sétalovaglását tegye önnel 
együtt ?

—  Mert nem szándékom sétalovaglást 

tenni, hanem kimegyek a pusztára kissé 

felügyelni aratóimra, kik tegnap óta teljes 

munkában vannak ; pedig ott Judit utáni

ban állna.

—  Szót se higyjen az egészből, Victor 

gróf! —  vágott közbe egy fiatal, vidám 

hang; s midőn az ifjú föltekintett, szép, 

barnafürtű leányt pillantott meg a torná-
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czon, pajkos mosolylyal üde ajkain. —  D e

hogy volnék útjában uram atyámnak: de 

nagynéném utolsó látogatása óta mindenkép 
azon van, hogy leszoktasson a lovaglásról; 
mert néném azt állítja, hogy soha sem kapok 

férjet, ha az istállót föl nem cserélem a kony

hával, s a lovaglóvesszőt főzőkanállal s kö

tőtűvel. Pedig szegény kis ponym épen úgy 
unja az uj rendszert mint úrnője.

—  Csitt Judit; —  inté Halmosi leányát, 

míg az ifjú vidám nevetésre fakadt —  nővé

remnek tökéletes igaza van ; mindig elfelej

tem, hogy az Isten leánynyal áldott meg s 

nem fiúval, s ha ő nem emlékeztetne olykor 

e sajnos körülményre, valóságos amazont 

neveltem volna belőled.

—  Mivel lovagolni tudok és Ioni, s oly

kor-olykor egy szivart szívok atyámmal 

együtt ? —  kérdezte a leányka nevetve, —  

de azért mégis rendben találta nagynéném a 

házat s kénytelen volt meg vallani, hogy ő 

sem tudna jobb kalácsot s levelen-sültet ké

szíteni, mint a minőt itt nálunk evett. Kép-
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az ifjúhoz fordulva —  néném merőben állí

totta, hogy nem én sütöttem ; míg végre, 
hogy erről meggyőzhessem, jelenlétében vit

tem véghez e fontos műtétet.

—  Lássa Halmosi, minő igazságtalanul

bánik ön szép leányával! — szólt Victor

mosolyogva ; —  tegye jóvá hibáját s paran

csolja Jancsinak, hogy nyergelje meg tüs

tént a ponyt.

— Elkésem ; — felelt Halmosi habozva 
— már aratóimnál kellene lennem, s míg 
Jancsi nyergei s Judit felveszi lovaglóru

háját — —  —

— Nincs semmi dolgom —  vágott közbe 
az ifjú —  menjen csak előre H alm osi; én 

megvárom a kisasszonyt s elkísérem a pusz

tára : addig ön végezhet aratóival s mind

hárman együtt lovagolunk haza.

— Ám  legyen; — felelt Halmosi, ellen 

nem állhatván leánya kérő tekintetének. — 
Nyergeid a ponyt Jancsi, s kövesd a kis

asszonyt a szürkén.
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—  Jól van tens u r ! —  felelt Jancsi vi

gyorogva, s az istálló felé sietett; mig Hal- 
mosi lóra ült s elhagyta az udvart.

—  Nem érdemlettem-e egy kis dicséretet, 
Judit kisasszony, mivel oly szépen tudtam a 

dolgot elintézni ? — kérdezte az ifjú, leszáll- 
ván lováról s kantárát a tornácz egyik osz

lopához kötvén.

—  Dicséretet s köszönetét ; —  felelt vi

dáman a leány ; — de öltöznöm kell, hogy 
elkészüljek mig Jancsi nyergei.

— Miért siet oly nagyon? —  szólt az 

itju a tornáczba lépvén; —  elég időnk van ; 

hiszen még nincsen hét óra ; üljön csak ide 
a lóczára s beszélgessünk kissé; már három 

napja, hogy nem láttam Önt.

—  Három napja ? valóban alig hittem 
volna, oly hamar telik az idő ! —  felelt a 

leány csintalanul, mig Victor összeharapta 

ajkait. — De mindamellett nem időzhetek; 
reá érünk & beszélgetésre lovaglásköz

ben is.

Ezzel Judit a házba sietett s csak akkor
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jött vissza lovaglóöltözetben, midőn Jancsi 
a két nyergeit lóval már a tornácz előtt állt.

Victor, ámbár viharos arczkifejezéssel, 

nyergébe emelte a sugár leányt, aztán ő is 

lóra ült s Jancsitól követve a fiatal pár kiha

ladott az udvarból.

II.

Mi is elhagyjuk a falusi lakot, és egy kis 

sétát teszünk a falun és szép kettős vad- 

gesztenye fasorán keresztül, míg végre csi

nos kastélyba érünk, hol a cselédség már 

siirög-forog, míg az uraság szobáiban mély 
csendesség uralkodik.

A  kastély nem tartozott a nagyok közé, 
de Ízléssel volt építve s a kert, mely körül

vette minden oldalon, a legszebbek egyike 
egész Magyarországon.

Mindenütt a rend és tisztaság nyomai 
látszottak, minden csinos volt és izlésteljes, 

s a jólét és bőkezűség bélyegét viselte, de 
nem a gazdagság és pazar fényűzését.

Látszott az egészből, hogy itt v á g y ó -
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nos, de nem g a z d a g  ember lakik, ki rend

ben tartja gazdaságát, szereti a csinosságot, 

minden szükségesre bőven költ, mig a feles

leges költségeket kerüli.

Várhegyi gróf a kastély tulajdonosa öt

vén éves volt, és magas alakja és szabályos 
vonásai mutatták, miként fiatal korában va

lóban szép férfiú lehetett, és most is, habár 
haja őszülni kezdett s tartása nem épen oly 

büszke és egyenes volt, mint húsz évvel ez

előtt, még kiálthatta volna a versenyt nem 

egy pipaszárlábu, halvány képű, s izgatott 

idegü ifjúval, minőkkel a jelenkorban igen is 
gyakran találkozunk a társaság minden ré

tegében.

Egyetlen fiát, Victort, kivel már talál

koztunk, bálványozásig szerette, de azért 

koránsem kényeztette, sőt — látván minő 

káros befolyása van nem egyszer a most oly 

divatos túlengedékenységnek gyermekek és 
serdülő ifjak iránt —  megtörtént néha, 

hogy a gyeplőt igen is rövidre vonta, 
főleg akkor, midőn neje kényeztetésétől
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tartott, ki Victortól alig tagadhatott meg 
valamit.

A grófné jóval fiatalabb volt férjénél, de 
igen beteges, úgy hogy a korkülönbséget 

idegenek nem is gyanították volna.

Fia születése óta, mely alatt sokat szen

vedett, egészsége soha sem állt tökélete

sen helyre; úgy hogy kénytelen Ion egészen 

visszahúzódni a világ s ennek örömei és mu

latságaitól ; minek következtében a család 

végre nem is költözött többé Pestre, hol ez

előtt a teleket szokta tölteni, hanem télen- 

nyáron falun, Yárkeresztúron maradt.

Azóta a falu egyházának tornyában nyol- 

czat ütött, s Várhegyi gróf könnyű nyári öl

tönyben, szalmakalappal fején és szivarral ke

zében, az istállóból lépett ki, hol szokott reg

geli szemléjét tartá szép lovai és csikói fölött.

A  fatÖmbekkel, gyeppel s virágokkal dí

szített udvaron keresztül a kastély felé ha

ladt, midőn egy inassal találkozott, ki nagy 
tálnával kezében, melyen kávékészület volt, 
a kert felé sietett.



—  Fon van már a grófné ? —  kérdezte 
Várhegyi.

—  Fon, nagyságos ur ; —- felelt az inas ; 
— s azt parancsolta, hogy a kertben a nagy 
hársfa alatt teritsek reggelire.

—  Annál jo b b ! —  szólt a g ró f; és sar

kon fordulva a kertbe ment, hol nemsokára 

azután, nejével együtt a reggeli mellé ült.

—  Hol van Victor? —  kérdezte Vár

hegyi, kissé békétlentil; —  újra a szokott 

pontatlanság, pedig jól ismeri a reggeli 

óráját.

—  Nem tudom, —  felelt a grófné, mig 

gyönge pír szállt föl halvány arczába — még 

nem láttam ma reggel.

—  Ferencz! — kiáltott a gróf az inasra, 

ki illő távolságban várta az uraság paran

csait, —  s midőn közelebb lépett folytató:

—  Mondtad-e Victor grófnak, hogy a 

reggeli az asztalon van ?

—  A z itju gróf ur nincsen itthon, —  fe

lelt az inas —  hat óratájban kilovagolt s 

még nem jött haza.
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— Ismét e sétalovaglások Halmosi Ju

dittal ! —  mormogta Várhegyi, míg az inas 

távozott, —  véget kell vetnünk a dolognak 

Anna, különben meglátod, még az jut eszébe 

hogy a leányt elvegye.

—  Kószább választást is tehetne, —  fe

lelt a grófné halkan s kissé félénken, inig a 

pír arczain sötétebb Ion s keze reszketni 

kezdett. — Judit igen jó és kedves leány.

—  M eglehet! — kiáltott föl Várhegyi 
hevesen, —  nem akarok semmit levonni ke- 
gyenczed érdemeiből, de jegyezd meg ma

gadnak jól, hogy efféle házassághoz nem 

adom soha bejegyezésemet. A z  kellene még 

hogy Yictor urfi volt prókátoromnak leá

nyát hozza menyül házamba!

A  grófné hallgatott, ismerte férje heves

ségét s makacsságát, főleg ilynemű dolgok

ban s ha bár szerette s tisztelte őt teljes 
mértékben, s házas élete a legboldogabbak 

egyike volt, mégis tartott kissé Várhegyitől, 
és csak ritkán mert vele vitatkozásba eresz

kedni.
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Halmosi Juditot leggyengébb gyermek

korától fogva ismerte, nagyon szerette és 

sokat foglalkozott a kis leánynyal, ki alig 
volt négy éves, midőn anyja megholt s kit 

atyja igen sajátságosán nevelt.

Judit lovagolni tanult, mielőtt olvasni 

tudott volna, s már ügyesen lőtt, midőn még 

varrásról vagy kötésről fogalma sem volt.

Végre átlátván, hogy egyebet is kell ta

nulnia, Halmosi a falu öreg iskolamesterét 

járatta hozzá naponkint, s a jó öregtől tanult 
Írni, olvasni és számolni a kis leány, még 
pedig hamar és könnyen.

Ha ennél többet tudott, azt Várhegyi 

grófnénak köszönheté, ki megszerette a szép 

és eszes gyermeket, és falusi magányában 
örömet és szórakozást talált ennek nevelésé

ben és kiképezésében.

Nem múlt el nap, hogy Judit pár órát 
ne töltött volna a grófnénál, kinek oktatásai 

s jó tanácsa üdvös ellensúlyt képeztek Hal

mosi különös nevelésmódjával.

íg y  Ion, hogy a most tizenhét éves Judit



kissé sajátságos és szeszélyes volt ugyan, de 
a mellett olv kedves, müveit és ügyes, hogy 
a grófné, ki nem sokat gondolt külsőségek

kel, igazat szólt, mikor azon megjegyzést 

tévé, hogy Victor rosszabb választást is te
hetne.

De férjénél mind ez nem sokat nyomott 
a latban. Többet élt a világban és a világ

gal mint beteges neje, s azért inkább is 

osztozott ennek nézeteiben és előítéleteiben 
mint amaz.

Szerette a vidám leánykát, kit mindennap 

látott, örült hogy neje magányában és szen

vedéseiben vigaszt talál társaságában ; be

csülte atyját, ki számos éven át ügyvéde 
volt, míg falusi jószágot vett magának s oda 
visszahúzódott. De mind ez nem volt elég 

arra, hogy szívesen lássa, ha egyetlen fia, ki

ben annyi szép remény öszpontosult, valami 

fényes házasság helyett, régi ügyvédének 

kedves, de falun nevelt, és se névvel se tete

mes vagyonnal nem biró leányát veszi nőül.

A  grófné mint eszélyes nő átlátta, hogy
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férjének gondolkozásmóclja a körülmények, 
világi fogalmak s kora megszokásnak termé

szetes eredménye, s hogy ez ellen küzdeni 

határos volna a lehetetlenséggel. Vannak 
előítéletek, melyek oly mély gyökeret eresz

tettek az emberi szivben, hogy századok 
szükségesek ezeknek kiirtására.

Azért nem is kisértette meg a jámbor nő 

e sikertelen küzdelmet, de nem egy sóhaj 

emelkedett szelíd kebléből, ha észre kellett 
vennie, hogy a testvéri viszony, mely zsenge 

gyermekségük óta íia és Halmosi Judit közt 

létezett, mindinkább megközelítette a szebb 

és boldogitóbb érzések határait.

Igaz, hogy a szerelem még szunnyado- 
zott e fiatal szívekben, mint a viszhang a 

zöld bérezek közt; de ha egyikben a kettő 
kozol fölébred és megszólal e hatalmas ér

zés, nem lehet kétség benne, hogy a másik 

hiven viszonozná megható szavát.

Csak arra kérte tehát az Istent, hogy az 

ébresztő szikra ne dúlja föl soha gyermekei 

nyugalmát; —  gyermekeiét mondtuk, mert

7Jósika Julia. I.
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a mit Judit iránt érzett, valóban anyai sze

retet volt.
Várhegyi e nap óta több figyelmet fordí

tott fia foglalatosságaira s mulatságaira; 
azon volt, hogy gyakrabban legyen társa

ságban, s így atya és fiú lassankint majdnem 

elválhatlanokká lettek, s a viszony köz

tük bensőbb Ion, s mind inkább magara 

öltötte a barátság s testvéri indulat színét.

A z öreg gróf úgyszólván megifjodott 

fia társaságában, mig ez búcsút von az első 
ifjúság gondatlansága s könnyelműségétől 

s férfiúvá vált a szó legszebb értelmében.

Várhegyi egyetlen szóval sem érintette 

a testvéri viszonyt, mely évek óta Victor és 

Judit közt létezett ; de mindenkép azon 

volt, hogy fiát lassankint és észrevétlenül 
elvonja a bájos leány társaságától, mely 
azelőtt egyedüli örömét képezte.

Kirándulásokat tett fiával, és számos lá

togatást a közeli s távolabb szomszédságban 
gazdasági ügyekben tanácsát s közremunká- 

lását vette igénybe; vendégeket hitt házá
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hoz, gyakrabban és nagyobb számban, mint 
ez házassága első évei óta történt; s végre 

—  tizenöt év óta először —  ismét Pesten 
töltötte a telet a Várhegyi család, hol a két 
férfiú sokat járt a világba, ha a grófné, 

egészsége végett, nem is követhette példá

jukat.

Mindez el nem hibázta hatását Victorra; 

uj érdekek, uj életnézetek s kilátások nyiltak 
előtte, s háttérbe nyomták Judit üde képét, 
habár egészen nem tudták azt kitörölni szi

véből.

A  szerelem, melynek öntudatával nem 
birt még, el nem hagyta ugyan kebelét; ha

nem némán és csendesen pihent ott, mint a 

tiszta keleti gyöngy kagylójában, mielőtt az 

ember könyörületlen keze feltörné azt, hogy 
a kincshez juthasson.

Midőn a tavasz véget vetett a téli mu

latságoknak, s a Várhegyi család visszatérni 

készült szép falusi magányába, az öreg gróf 

azon ajánlattal lepte meg fiát, hogy tegyen 
egy útat külföldre, még pedig hosszabbat,

7*
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mely Német- és Frankhont, Angliát, Olasz

országot, s talán még az északi államokat i& 

magába foglalná, s körülbelül két évet venne 

igénybe; mely idő alatt Victor csak egyszer 

kétszer térne vissza rövid időre szülőihez.

Hol volna a fiatal ember, ki a legnagyobb 
Örömmel ne ragadná meg az ily ajánlatot.

Victor boldog volt s alig várta e szép 

álomnak tetsző tervnek valósulását; Vár

hegyi előkészületekkel volt elfoglalva, s fiát 
Párisig akarta kisérni, hol pár hetet szándé

kozott vele tölteni; a grófné pedig mosoly

gott s örült fia örömén; mig szíve előre vér

zett, ha az elválás eszébe jutott, s nem egy 

titkos kÖnyet ejtett a gondolaton, hogy 
egyetlen gyermeke, kedves, kedves Victora, 

két egész évig majd mindig távol leend 

tőle.
III .

Es mit csinált addig e változásoknak & 

terveknek valódi oka, a szép Judit ?

A  bájos leány folytatá szokott életmód

já t, sürgött forgott a háznál, lovagolt atyjá-



101

T á l ,  olvasott, zongorázott; de mindez nem 
birt többé a régi fénynyel s varázszsal.

Mintha felhőkárpit rejtené el élete nap

já t ; a világosság meg volt ugyan, de nem a 
fény, a ragyogó életöröm.

Ö ki ezelőtt soha sem únta magát, most 
gyakran érzett valamit keblében, mit ő fiatal 
ártatlanságában unalomnak hitt.

Minden a mit tett, a mihez fogott, olyan 
volt mint a melegházban ért gyümölcs ; meg

maradt ugyan a külső alak és szín, hanem az 
^édesség, a valódi zamat, hiányoztak.

O maga sem sejtette hogy Yictor távol

léte az, mi életét megfosztja örömétől; mert 

<) sem birt öntudatával a szerelemnek , mely 
szivében honolt, mélyen elfödve mint a gyé

mánt a földben.

Hányszor nem történik ez életben, hogy 
a szerelem, mely két szivben rejlik, nem jő  

soha napfényre? hogy két lény, mely egy

más boldogitására látszik teremtve, külön 

marad és távol, a titkos vonzerőnek daczára,
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mert ellenséges körülmények, mások akara

ta, világi előítéletek — olykor csak puszta 

véletlenségek is —  távol tartják őket egy

mástól ; mig az élet ősze és tele bekövetke

zik, s elherv^sztja szivökben a gyönge rózsa

bimbót, mely nem birt virágzáshoz jutni.

íg y  telt el a hosszú tél, mely Juditnak 

még soha aem tetszett oly végetlennek; s 

midőn a tavasz bekövetkezett, s hir kereke

dett a faluban, hogy az uraság nemsokára 

visszajövend Pestről, úgy rémlett Juditnak* 
mintha szivébe is újra bevonulna a tavasz, 

legszebb gyönyöreivel.

De mikor végre, a poros utazókocsi ke

resztülrepült a falun, az ügyes kocsis ostor- 
pattogtatásai közt, s abban a grófnő ült 
egyedül komornájával : akkor Judit elfor

dult az ablaktól, éles fájdalommal szivében, 

mintha tőrszurást kapott volna ; s alig tudta 

leküzdeni a könyeket, melyek erővel föl 

akartak tolulni, sajgó kebléből szemeibe.

Judit azonban nem volt érzelgő, sirán

kozó hölgyecske, ki minden kicsiségért pana



103

szaival tölti be a léget; hanem eleven, eszes 

és kissé büszke leány, ki mindenre inkább 
kész lett volna, mint a szerelmes és szeren

csétlen regényhosnét játszani; s mivel a mel

lett még sejtelemmel sem birt arról hogy 
szeret, még pedig gyermekkori játszótársát 

Várhegyi Victor grófot szereti, természetes, 

hogy csakhamar leküzdötte fájdalmát, s jól 

megpirongatván magát gyermekies sze

szélyeiért, miként ő érzéseit nevezte, kalap

jáért s keztyűiért sietett szobájába, s aztán 

a kastély felé indult, hogy régi és legjobb 
barátnéjának s jóltévőjének kezeit minél 

előbb megcsókolhassa.

A  grófnő a legnagyobb örömmel s szi- 
vességgel fogadta kegyenczét, ki után nem 

egyszer sóhajtott s vágyott Pesten, hol nem 
volt senki ki helyét kipótolhatta; s nem is 
eresztette el késő estig, midőn Halmosi 

maga utána jött.

Várhegyi s fia elindultak volt, s az elsőt 
julius elejére várta vissza a grófné párisi 
utjából.
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Juditnak elbeszélte Victor utazási ter

veit, gondolván, jobb ha a leány minél előbb 
tudja, hogy gyermekkori barátját éveken 
át alig fogja látni; s Judit e hirre fájdalmas 

nyomást érzett szivén, habár ajkai csak örö

met fejeztek ki ezen, Victorra nézve annyi 

előnynyel biró terven.

E  naptól fogva Judit kissé komolyabb 
Ion; maga sem tudta miért, nem tetszett 
neki a nap oly fényesnek, a holdvilág oly 
bűvösnek, az egész természet oly bájolónak 

mint ezelőtt; olyast érzett, mintha valami 
boldogitó álomból fölébredve, egyszerre 
szemközt találná magát a rideg valósággal.

De azért nem lett roszkedvü vagy bús; 
nem éreztette másokkal a változást, mely 

saját lelkületén történt: hanem mintha egy

szerre a fiatal leánykából érett hölgy vált 
volna oly nyugodt, meggondolt és gyakor

lati Ion pár hónap alatt.

A z első lelki zivatar lesodorta a lepke 

szárnyairól a fényes hímport; Judit nem 
volt többé a szeszélyes kissé sajátságos lény,
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ki minden virágból mézet tudott szini; az 
első méregcsepp esett poharába, megkeserít

vén az iíjuság pezsgő nektárét.

Midőn Halmosi nővére ismét látogatást 

tőn rokonainál, elcsodálkozott a változáson, 
mely Juditon történt.

A  pony most csak ritkán nyergeltetett 

meg, s csak akkor mikor Halmosi maga kí

vánta ; Judit kis pisztolyai, melyekkel ez

előtt annyira szeretett czélba lőni nagynénje 
nem csekély botránkozására, nyugodtan he

vertek rózsafa-ládácskájokban, s kis cigarret- 

jei tokban maradtak, s porrá száradtak, mert 

a leánynak nem jutott többé eszébe reájok 
gyújtani.

Ellenben a háztartás jobb rendben volt 
mint valaha, s Judit a mellett sokat dolgo

zott ; egyedüli mulatsága pedig olvasásból 

és zongorázásból állt.

Eleinte nagyon örült Bánfalvyné —  ez a 

nő neve, ki bányásztisztnél volt férjnél —  e 
változáson, s egyre dicsérte az ezelőtt oly 
gyakran leczkézett Juditot; de pár hét



106

múlva úgy tetszett neki, mintha unokahúga 
igen is korán lemondott volna az ifjúság 
gondatlan s vidám hangulatáról.

A zt találta, hogy az alig tizennyolcz éves 

leány majdnem komolyabb nálánál, a n e g y 

v en  é v e s  nőnél, s oly csendes és szótalan 
hogy sajnálni kezdé régi szeszélyes de vidám 

s életteljes modorát.

Ránfalvyné jó, derék és kedélyes asszony 
volt, de csak közönséges észszel s korlátolt 
élettapasztalással birt. Tekintete többnyire 

csupán a fölszínen maradt, s nem tudott 
mélyebbre hatni a lélek örvényeibe.

Természetes, hogy ily jellem, a Judittal 

történt változással szemközt, legelőbb is 

arra a gondolatra jött, hogy szórakozás és 

mulatság ^az, minek hiánya e változást 
okozta.

Férje állomása Selmeczen volt, s gyer

mekei nem lévén, sokat forgott az ottani kis 

de vidám társaságban, hol főleg télen át, a 
mulatságnak nem Ion soha fogyatkozása.

Azon ajánlatot tette tehát Halmosinak,
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kit leánya komolyságára figyelmeztetni el 

nem mulasztott, mikép elviszi magával Ju- 
ditot Selmeczre, hogy a telet nála tölthesse 
s mulatságaikban részesüljön.

Halmosi, ki talán, főleg e figyelmeztetés 

következtében kissé mélyebb tekintetet ve

tett leánya szivébe, rövid fontolgatás után 
elfogadta nővére ajánlatát, hozzá tévén 
hogy tavaszra majd maga fogja kis gazd

asszonyát hazahozni Selmeczről, hacsak ad

dig el fnem vesztette szivét valami csinos 
bányásztanuló kedvéért, tévé tréfásan hozzá, 
midőn Judittal közölte tervét, ki mélyen el

pirulva hevesen tagadta a lehetőséget.

A  grófné, ha nehéz szivvel nézett is a 
tél elé, melyet először fia és Judit társasága 

nélkül Ion kénytelen tölteni, mégis tÖkélete- 

sen jóváhagyta a tervet, melyben csak előnyt 
látott a fiatal leányra, kinek élete valóban 

igen is magányos és egyhangú v o lt; s midőn 
Várhegyivel közölte Halmosi szándékát, ez 
alig tudta megelégedését titkolni.

Szép októberi napon tehát Judit búcsút
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von könyes szemekkel atyjától s a jógrófné- 
tól, s útnak indult nénjével, elhagyván elő

ször életében az atyai házat.

IV .

Mondtuk hogy Judit nem birt öntudatá

val a szerelemnek, mely keblében rejtődött, 

s hogy nem tartozott az érzelgő hölgyek so

rába, kik maguknak s körözetüknek terhé

re vannak s nem ritkán hangyából elefántot 
szoktak csinálni, azaz roppantul nagyítni 

mindent a mit éreznek, vagy érezni vélnek.

O nem találta nemét az öröm és büszke

ségnek a szerencsétlenségben, sőt egészséges 
szive és jelleme boldogságra vágyott, s örült 
ha ezt legalább részben elérhette.

Örült tehát mindennek a minek Örülni 

oka volt; jól találta magát nagynénje csinos, 

tiszta házánál, s az ő és férje vidám, kedé

lyes társaságában; és még a barátságos es

télyeken és tánczvigalmakon is, hová nénje 
őt minél gyakrabban vezeté, —  miáltal al

kalmasint némely regényhősnek megvetését
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vonta magára, kik a világ minden örömeit és 
mulatságait csak úgy szokták élvezni mint 

valami keserű orvosságot, melyet divatos 
orvosuk megrendelt, s szégyelnék bevallani, 
hogy jól mulattak a világban, hol megjeleni 
azonban el nem mulasztják, ha csak tehetik.

A  jó Bánfáivyné örült terve sikerén, 
mert Judit valóban lassankint sokkal vido- 
rabb Ion ; ha régi, pezsgő, jó kedve nem is 
tért vissza soha.

Midőn tavaszszal Halmosi leánya után 
jött, ez nem vesztette el ugyan szivét valami 
csinos bányásztanuló kedvéért, habár ezek 
eleget sürögtek-forogtak is körűié ; hanem 

e tanulók egyik középkorú, komoly tanára, 

nem volt többé e becses tárgy birtokában, 

mert eddig oly nyugodt szive egyszerre 
csak nyugtalankodni kezdett, s pár hónapi 

fészkelődés után, végre a szép Judit tulaj

dona Ion.
‘“'Mint komoly tanár úrhoz illett, nem 

kezdte a dolgot azzal, hogy Juditnak magá

nak tett volna szerelmi vallomást ; hanem
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Bánfalvynéval sejtetvén szándékát, bevárta 
Halmosi megérkezését, s másnap déltájban, 
fekete díszöltönyben jelent meg Bánfai vyék- 

nál, bemutatta magát Judit atyjánál, s ünne

pélyesen megkérte az ügyvédtől leánya 
kezét.

E z, kivel Bánfalvyné — nem számítván 

a negyven éves komoly Benkő tanárnál ily 

nagy sietségre —  nem közölte még a dolgot, 

kissé meg volt ugyan lepetve, de koránsem 
kellemetlenül.

Volt valami Benkő férfias és udvarias, 

habár nyugodt és komoly megjelenésében, 

mi megkapta a szivet. Csinos, szabályos vo

násai a kedélyesség és becsületérzésnek jel

legével birtak, s egész magaviseleté a müveit 

s a világban jártas férfiúra mutatott.

Aztán egyszerű szavai annyi bensoség- 

gel, annyi valódi érzéssel birtak, s Juditról 

oly jótevő elismeréssel s meleg szerelemmel 

szólt, hogy Halmosi első pillanattól fogva 
megszerette ez embert, és sóhajtva gondola: 

Bár megtudta volna szeretni e derék férfiút
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kis Jüdítőm ! minő nyugodt volnék, lia jövő

jét ily kezekben tudhatnám! Csak kissé fia

talabb volna! deli férfiú az igaz; de félek a 
negyven éves kérő nem leend kis leányom 
ínyére.

Ez egyszer csalatkozott a jó Halmosi.

Midőn leányával Benkő szándékát tudatá 
Judit elpirult ugyan, de nem árult el se 
meglepetést se ellenszenvet.

—  Ú gy látszik leányom — szólt az ügy

véd mosolyogva — bogy nem nagy megle

petést okozott neked, ez előttem igen várat

lan kérő. Talán sejtettél ilyesmit —  úgy-e 

kis Juditom ?

—  Megvallom — felelt Judit vidáman 

—  hogy darab idő óta Benkő ur magaviseleté 
ilynemű gyanitásokra adott nekem okot; s 

el voltam mai föllépésére készülve, —  ha 

nem is hittem azt oly közelinek; —  tévé 

hozzá némi csintalansággal.

—  Remélem Judit —  jegyző meg H al

mosi, míg vonásai komolyakká váltak —  

miként szeszélyeid s ifjú vidámságod nem
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bírtak arra, hogy e derék férfiút hiú remé

nyekkel ámítsd ?

—  Koránsem; kedves atyám! —  felelt 
Judit. —  M eg kell ugyan vallanom, hogy 

talán némi reményekre bátorítottam Benkő 

urat: de abból nem következik hogy ezek 
h iú k  lennének.

—  Mit mondasz leányom! —  kiáltott föl 

Halmosi —  tehát nem volna ellenedre Benkő 

lépése ?

—  Sőt —  örülök neki.

—  Szándékod elfogadni e derék férfiú 

kezét?

—  Igen, atyám! —  rebegte Judit —  le

sütvén szemeit.

—  Szereted-e ?
—  Szeretem és becsülöm, teljes szivem

ből ; —  de —
—  De —  édes leányom ? — folytasd: 

ily fontos ügyben teljes őszinteségre kérlek.

—  De —  azt hiszem —  hogy —  nem 

vagyok szerelmes belé ; —  felelt a leány 

némi erőlködéssel ; előbb akadozva s aztán
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hirtelen, mintha félne hogy bátorsága cser

ben fogja hagyni, ha nem siet kimondani mi 
szivén fekszik.

Halmosi mosolygott.

— Ha a szeretet —  a v a ló d i sze re te t  

megvan leányom, —  szólt aztán komoly bénső- 
séggel, — szerelmességre nincs szükségünk ? 
hogy boldogok lehessünk házaséletünkben. 
De fontold meg jól a dolgot, Judit ; mi előt

ted áll komoly, elhatárzó lépés, melytől 

egész életed nyugalma és boldogsága függ. 
S z e r e lm e s s é g r e  mint mondám, gyerme

kem, nincs ugyan szükséged; de annálinkáb 
a legbensőbb sze re te tre  s b izo d a lo m ra . 
Megvan-e ez szivedben? szereted-e, tiszte- 
led-e Benkőt, s bizol-e benne tökélete

sen ?

—  Igen atyám! —  felelt a leány szelid 

komolysággal, mig köny csillogott nagy 

barna szemeiben. —  Szeretem, tisztelem, s 

bizom benne —  mint csak önben bizhatnám, 

édes atyám. Azt hiszem, hogy mint neje 

nyugodt és boldog lehetnék.

Jósika Julia. I. 8
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—  El vagy tehát határozva kezet elfo

gadni ?
—  E l, édes atyám; ha ön beleegyezik.

—  Örömmel gyermekem! —  szólt H al- 

mosi reszkető hangon, bár szerettem volna 

kis leányomat még pár évig házamnál tar

tani. De Bánfalvyék jót és dicséretest mon

danak Benkőről, a mellett vagyona tetemes, 

állása szép, s egész megjelenésében van va

lami oly megnyerő, és tiszteletet igénylő, 

hogy jobb sorsot alig kívánhatok kedves, 

egyetlen gyermekemnek.

Judit atyja nyakába borult, s pár per- 
czig némán zokogott. Aztán kibontakozván 

karjai közöl mosolygó arczczal, de melyen a 

könyek még csillogtak mint a harmatcsep- 

xpek az újonnan nyilt rózsán, vidáman fölki

áltott.

—  Nem vagyok-e valódi gyermek, atyus- 

kám! sírok és könyezek midőn örülnöm kel

lene és hálát adni Istennek, ki oly jól gon

doskodott rólam, s oly derék és kedves fér

fiút, mint Benkő jelölt ki férjemül ? mert
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hiszen jó atyám ismeri a közmondást 

h o g y  a h á z a s s á g o k  é g b e n  k ö t t e t n e k !

V .

Halmosi pár hétig maradt Selmeczen? 
mielőtt haza tért leányával Yárkeresztúrra, 
hová őket pár hónap múlva Benkő követni 
akarta, hogy onnan haza vigye kis fele

ségét.

Minél jobban megismerkedett az ügyvéd 

jövendőbeli vejével, annál inkább örült e 
házasságon, s annál természetesebbnek ta

lálta, hogy leánya elsőbbséget adott a meg

lett férfiúnak nem egy csinos fiatal udvarló 

fölött, a minők nem hiányoztak a szép, eszes 
és hír szerint vagyonos leány körül.

Benkő, minden egyszerűsége s komoly

sága mellett képes volt fiatal szivet is meg- 

hóditani; mert tulajdon szive, negyven éve 
daczára, üdébben s melegebben tudott 

érezni számos másnál, mely ifjabb kebelben 

dobog.
8*
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Nem mindig a külső alak ifjúsága az, mi 
a férfiút szeretetreméltóvá teszi, s szerelmet 

idéz elő; hanem a s z í v , a kedély_ ifjúsága, 
mely fájdalom a jelenkori ifjak közt, mindig 
ritkábban s ritkábban található. Annyi ifjú 

öreggel találkozunk az életben , hogy nem 
csoda hajol  esik szivünknek, midőn olykor 

korosabb, de ifjún érző emberrel vezet össze 

sorsunk.

Halmosi mindinkább átlátta, hogy leánya 

szerencsés választást tőn, s mindig nyűgöd- 
tabban s több megelégedéssel nézett a pilla

nat elé , melyben egyetlen gyermeke sorsát 
Benkő kezei közé fogja letenni.

Judit vidám volt s megelégedett; s ha 

olykor a múlt idők egyszerű örömei s ön

tudatlan reményei pillanatra föl is tűntek 

emlékezetében, inkább szép álomhoz hason

lítottak, mint valósághoz, mely után epedünk 
s melynek vesztét siratjuk.

Midőn Judit atyjával visszatért végre 
Yárkeresztúrra, hogy ott pár hónapot tölt

sön házassága előtt az atyai háznál, a jú
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grófné örömmel fogadta kegyenczét, szeren 

eset kívánt neki jövendő sorsát illetőleg, s 
nem egy szép és értékes tárgygyal szaporí

totta kiházasitási készletét.

Várhegyi gróf pedig soha sem volt oly 

szives és barátságos mint most, mert meg- 

menekedett a félelemtől, hogy a sors szoro

sabb kötelékeket vonhatna családja s a bájos 
leány között; s értékes ezüst asztalikészület

tel ajándékozta meg azt, kit kész lett volna 
minden tőle kitelhető módon, ifjúsága leg

szebb örömeitől s reményeitől megfosztani.

Victor pár hét óta Oroszország fővárosá

ban tartózkodott, melyet csak a tél kezdeté

vel volt szándéka elhagyni.

Érdekes, vidám leveleket irt onnan szü

leinek, melyek nem egy barátságos üzenetet 

foglaltak magukban Halmosi- és leányához. 

Ertesitették-e Várhegyiék hókat Judit el

jegyzéséről, —  nem tudjuk, ha ez történt is, 

alkalmasint nem igen siettek vele.

Végre eljött az ősz, s vele együtt Benkő 

tanár ur. Az esküves megtörtént kis családi
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kör jelenlétében: s nemsokára azután Juciit 

búcsút von atyjától s a grófi családtól, és 
Selmeczre követte derék férjét.

*
*  ❖

Öt év gördült le ; oly gyorsan és észre

vétlenül, mintha nem sodorná magával az 

idő örvényébe ezrek könyeit s mosolyait, ez

rek fájdalmát és boldogságát.

A  szép, vidám, kissé csintalan Juditból 

ezen idő alatt, nem kevésbbé bájos és ked

ves, de kissé komolyabb és az életet jobban 
ismerő menyecske le tt; ki meg volt elégedve 

férjével, házával, vagyonával s állásával, s 
kitől a gondviselés csak egyetlen kívánságát 

tagadta meg : B e n k ő é k n e k nem  v o 11 

g y e r m e k ö k .

Ez volt az egyedüli sajgó hely Judit és 

férje szivében; —  s az adó, melyet mind

nyájunk, még a legboldogabbak is köztünk* 

kénytelenek vagyunk a balsorsnak fizetni* 

nehogy többet követeljen tőlünk.

A lig  lehetett boldogabb és nyűgöd-
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tabb háztartást képzelni mint a Judit és

férje ét.

A  legbensőbb szeretet, egyetértés, ha

tártalan bizodalom s a mellett csendes, jó  
kedv; ez volt a szellemi része e boldogság

nak ; egészség, kielégítő vagyon s ebből 

következő jólét képezte az anyagit.

És Judit nemcsak házánál találta magát 
jól, hanem egész körözetében. Mindenki 

szerette és tisztelte a derék, kedélyes tanárt 

és kedves, vidám nejét; s ha Halmosi, ki 
elég gyakori látogató volt veje házánál, visz- 
szatért ily kirándulásból Várkeresztúrra, 

mindig kielégitőbb feleletet adhatott Vár- 
hegyi grófimnak, ki meg nem szűnt éber 

előszeretettel őt leánya körülményei s élet

módja felöl kikérdezni.

Victor gróf, midőn hazatérvén hosszú 

utazásaiból, először látta magát egyedül 

Halmosival, kissé reszkető hangon kérdezte 
régi barátjától:

—  Mondja meg csak Halmosi, valóban 
boldog e leánya ?
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S midőn ez teljes meggyőződéssel azt 
felelte hogy igen, az ifjú fölsohajtott, s ki

vonván zsebéből egy kis papirosba tekert 
köteget, átadta Halmosinak azon kéréssel, 
hogy küldje el Benkőnének, „gyermekkori 

barátjától46 e kissé elkésett nászajándékot.

Á . köteg vörös bőrládácskát foglalt ma

gába, melyben gyönyörűen dolgozott genfi 

óra a hozzávaló lánczczal együtt tündök
lőit.

Minő visszaemlékezéseket ébresztett föl 

a fiatal nő keblében e gazdag ajándék, nehéz 

volna kitalálni, pár perezre gondolkozóvá 

le tt; de vidám mosolya s természetes jó 

kedve csakhamar visszatértek; s ha talán 

kissé búsak voltak is ez emlékezések, ennek 
nem maradt nyoma Benkőék kék háziegén.

Házassága hatodik évében Benkő tanár 

egy napon hazatérvén reggeli foglalatossága 

után ebédre, szótlanabb és komolyabb volt a 
szokottnál, úgy hogy Judit, kinek ez csak

hamar föltűnt, azt hitte hogy valami kedvet

lensége lehetett tanítványaival.



121

Kérdést intézvén férjéhez, ez tagadólag 

felelt, s végre bevallotta, hogy az nap leve

let vett, mely fontos ajánlatot foglal magába 

s hogy ez az, mi fejében jár s gondolatait 
elfoglalja.

—  Miféle ajánlatot Endre ? — kérdezte 

Judit dobogó szivvel s nem minden aggály 
nélkül; mert ha boldogok vagyunk s meg

elégedettek sorsunkkal, mindentől tartunk a 

mi változást idézhetne elé.

—  Társaság állt össze a megyében, —  

felelt Benkő, —  mely Californiában szeretné 
szerencséjét megkisérleni; de mielőtt pénzét 

e vállalatba fektetné, valami erre egészen al

kalmas embert akar odaküldeni, ki képes a 
dolgok, a körülmények állását tisztán fölfogni, 
s a társaság működéseinek kellő irányt adni.

M eg kell jegyeznünk, hogy ez épen azon 

időben történt, midőn az első elkábitó hirek 
California kincsaknáit ismertették meg a 

világgal, s valóságos aranylázat idéztek elé 

földünk minden részében.

— Es tanácsot kérnek tőled, hogy kit
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válaszszanak ? —  szólt a fiatal nő köny- 

nyebbedve.
Nem igen —  válaszolt a tanár kissé 

akadozva; — választásukkal tisztában van

nak ; csak az a kérdés: elfogadja-e a válasz

tott egyén az ajánlatot.

—  És kit választottak ? —  kérdezte Ju

dit visszatérő nyugtalansággal.

—  Engem, kedvesem ; —  felelt Benkő: 
alig mervén szemeit nejére emelni.

—  Téged! —  kiáltott föl Judit fájdal

masan ; —  Oh Endre : remélem hogy nincs 
szándékod az ajánlatot elfogadni ? Oly nyu

godtan és boldogul élünk —  ne zavarjuk 
boldogságunkat ily tervek által.

—  Hiszen nem maradnék sokáig távol 

Juditom; — jegyzé meg Benkő kissé elfo

gult hangon —  legfölebb egy é v ig ; s tanári 
székemet azért el nem veszteném; a társaság 
helyettesről gondoskodnék, s nekünk kipó

tolná a fizetést; s a mellett szabad utat s 

tartást, és visszaérkezésemkor tetemes össze

get igér.
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— Látom Endre, hogy kedved van e 

hosszú veszedelmes útra; —  szólt Judit szo

morúan —  pedig itthon oly nyugodtan, oly 
megelégedetten élhetnénk! Nincs szüksé

günk a pénzre, melyért annyi fáradságnak s 

kellemetlenségnek akarod kitenni magadat.

—  Nem pénz az mi engem elcsábit; —  

felelt Benkő komolyan; — jól tudod kedve

sem, hogy nem vágyom gazdagságra; ha

nem a tudományra, melynek egész életemet 

áldoztam, s egy más földrészt látni, melyet 
ez ajánlat újra fölébreszt egész erejében 

keblemben, —  ez az mi nehézzé tenné a le

mondást.

Judit hallgatott; —  érezte, hogy férje el 

van határozva az ajánlat elfogadására, s át

látta miként ez oly jellemre, mint a Benkőé 
annyi vonzerővel birhat, hogy száz közöl 

egy sem lenne képes ennek ellenállni. Es 
mégis, valami búskomolyság —  valami az 

előérzethez hasonló levertség lepte meg őt a 

gondolatra, férjét ily útra bocsátani, s arczát 
kezével eltakarván könyekre fakadt.
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Ezt látván Benkő átölelte nejét, és dús 
barna fürtéit simogatván a legnagyobb ben- 

sőséggel szólt:

—  Soha se búsulj kis feleségem; ha nem 
szereted tervemet lemondok róla s honnma- 
radok. Ne sirj kedvesem, kár szép szemeidet 

könyek által rontani; minden úgy lesz mi

ként te kivánod.

De mind a mellett mégis alig múlt el pár 

hét, s Benkő útikészületeit tévé.

Judit látván, hogy valóban áldozatba 

kerül férjének az alkalmat visszautasitani, 

mely előtte régi kedvencz vágya kielégíté

sére nyílt, maga volt, ki Őt ennek megraga

dására bátorította, s titkolván előtte fájdal

mát s legyőzhetlen aggodalmát, tevékenyen 

segítette őt készületeiben. Többször kérte 

férjét, hogy vigye el m agával; de Benkő 

nem akarta őt ily hosszú út fáradságának s 

veszedelmének kitenni; s nem is tartotta 

Californiát oly helynek, hová most még 
gyönge nőt vinni lehetne.

Midőn végre elérkezett az indulás napja,
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Judit tört szívvel de erőltetett elszántsággal 

von búcsút férjétől, ki az utolsó napok alatt 

alig ha meg nem bánta elhatározását, oly 
nehezen esett a derék tanárnak megváln 
kedves és forrón szeretett nejétől.

Kedvencz tanítványa, egy jó és tehetős 

házból való ifjú, engedelmet nyert szüleitől, 
hogy Benkő utitársa legyen; s ez nagy meg

nyugtatására szolgált Juditnak.

Legalább nincs egyedül s elhagyatva, ha 

valami baj érné, gondolá ; —  s újra meg 
újra kérte Szatmáryt —  ez volt a fiatal em

ber neve, —  hogy el ne hagyja Benkőt, s 
viselje gondját, ha betegség vagy egyéb baj 

érné, mit ez az aggódó nőnek meg is 

ígért.

V I.

Az idő haladott; Benkő irt nejének Bécs- 

ből, Brtisselből és Angolhonból, mielőtt ha_ 
jóra szállt; aztán egyik hét a másik után 
múlt levél és hir nélkül.
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Judit aggódni kezdett, s kínos feszültség

gel várt napról napra, hétről hétre — de 

nem jött semmi.

Bánfalvy az ifjú Szatmáry atyjának irt, 

tudakozódván tő le : vájjon nem vett-e hírt 

fiáról ?

A z öregúr tüstént válaszolt; ő sem vett 

tudósítást fiától, s nejével együtt a legkíno

sabb nyugtalanságban volt.

íg y  múlt el egy év, s a folytonos aggály 
s nyugtalanság annyira hatott szegény Ju

ditra ; hogy már pár hét óta betegen feküdt 

ágyában.

Bánfalvvné gondosan ápolta unokahugát 
s Halmosi is eljött, beteg leányát megláto

gatni.

Egy napon, midőn Judit kissé jobban 
érezte magát, úgy tetszett neki, mintha atya 
s nagynénje sokkal komolyabbak volnának a 

szokottnál; sőt azt vélte látni, hogy Bán- 
falvvné szemei ki vannak sírva.

—  Levél érkezett — <úgy-e atyám ? —  
szólt a beteg, Halmosi karjára tevén rész-
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kető kezét; — levél —  rósz hírrel férjem

től ! —  Oh szóljon atyám ; minden jobb ez 

emésztő bizonytalanságnál!

—  Csalatkozol leányom; —  felelt az 
ügyvéd, a nélkül hogy Judit szemeibe mert 
volna nézni; —  nem tudok semmit! Hiszen 

ha levél jött volna, hozzád lenne czimezve.

—  Es mégis atyám, tudom, érzem, hogy 

valami hir érkezett, valami rósz hír! Láttam 
ma éjjel Endrét álmomban ; oly halvány volt 

és búskomoly —  ne kínozzon tovább kedves 
jó  atyám ; mondjon meg mindent; —  bátor 
leendek és elszánt — csak vessen véget e 

hosszú és gyötrő bizonytalanságnak.

—  Valóban, azt hiszem jobb ha mindent 
megmondunk a szegény gyermeknek —  su

sogta Bánfaivyné, közelebb lépvén Halmosi- 
hoz ; —  az orvos is azt mondá, hogy reá

nézve a legnagyobb csapás sem veszélyeseb 

a feszült aggódó lelkiállapotnál, melyben 
hónapok óta van, s mely megfosztja lassan- 
kint minden erejétől.

—  Oh néném, néném szóljon — mi tör-
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tént ? —  vágott közbe a beteg, kinek szemej 

a legnagyobb feszültséggel követték Hal

mosinak s nővérének minden mozdulatát.

— Levelet vettünk az öreg Szatmáry-

tól ; —  szólt végre Bánfalvyné, miután Hal- 

mosi jóváhagyólag intett fejével --------------

—  No —  s mit ir ? —  kiáltott föl Judit, 
hirtelen fölemelkedvén párnáiról, lázban égő 

szemekkel, s reszketvén mint a nyirlevél.

—  Fia betegen fekszik San-Francisco-

ban, veszedelmes seb következtében, melyet 

valami verekedés alkalmával kapott--------

—  Es férjem —  férjem? —  rebegte a 

fiatal nő előrehajolván, mintha minden szó

tagot el akarna lesni nénje ajkairól —  fér

jem ? —  mi történt vele? hol van ?

— Bánfalvyné felelni akart, de a szó el

halt ajkain, s könyekre fakadt.

—  Meghalt! — elveszett! —  Oh tudtam 

— tudtam! — sikoltott föl Judit, szivrázó 

hangon, s eszmélet nélkül dőlt viszsza ágyára.

&* -r
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Leplet vonunk a következő hetekre s 

hónapokra; nem tartozunk azok közé, kik 

gyönyörrel festik ki a legparányibb részle

tekig a sziv fajdalmait s gyötrelmeit, s ki

tárják olvasóik előtt a vérző sebeket, irga

lom nélkül.

Jobban szeretünk az emberi élet boldo

gabb óráin merengni, —  de fájdalom! hol az 

élet, mely gazdag volna ily boldog órákban ?

Hetek múltak e'1, mig Judit egészsége 
annyira helyre állt, hogy rokoni mind azt el 
merték volna árulni, mit Benkő sorsáról 

hallották.

Végre eljött a pillanat, melyben a fiatal 
Özvegy mindent megtudott.

Benkő és társa szerencsésen végezték 

hosszú útjokat, s végre megérkeztek San- 

Franciscoba; mely akkor koránsem hasonlí

tott azon terjedelmes, minden kényelemmel 
kinálkozó városhoz, mely most California 

főhelye hanem inkább rongyos, elég piszkos 
faluhoz, tele iparlovagokkal, koldusokkal s 

haramiákkal.
Jósika Julia. I. 9
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Oly undorító képe a zabolátlan indula

toknak, a bűnnek s feslettségnek lepte meg 
itt a két férfiút, hogy alig lia meg nem bán

ták ez utazást; s főleg Benkő, a tudós és 

munkás férfiú, ki egész életén át csendes, 
egyszerű életmódját szokta meg, napról 

napra inkább megutálta e gebe nn áj át az 
emberi romlottságnak.

Azonban nem veszté el szem elől utazása 
czélját, s munkához fogott a legnagyobb 

szorgalommal, hogy minél előbb meneked- 

hessék e borzasztó helyzetből.

Eljárta a piaceteket, megvizsgálta a föl

det, a köveket, a sziklákat —  szóval nemé

vel a lázas munkásságnak iparkodott eleget 

tenni föladatának.

E gy este hazafelé jővén Szatmáry társa

ságában ily gyalog kirándulásból, elég fá

radtan, éhen és szomjan, külvárosi kis faház 
mellett haladtak el, mely magányosan állt a 

mezőn, nem csekély távolságban minden 

más laktól.

Már mögöttük volt a ház, midőn egy
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szerre női hangok éles sikoltása hangzott a 

magánylakból.

—  Irgalom! — segitség! —  rablók —  
gyilkosok, —  kiáltották; mig pár durva 

férfihang káromkodásra fakadt.

A  jó tanár és fiatal társa egymásra néz

tek, s aztán mintegy ösztönszerüleg a faház 
felé rohantak.

Mindkettő a helyiség szokásait követvén 

pisztolyokkal s hosszú késekkel volt ellátva 
s azért remélhették, hogy képesek leendnek 
a szegény nőket védelmezni.

A  ház ajtaja belülről be volt ugyan 

zárva, de sikerült nekik azt betörni, s midőn 

a házba értek, ott valóban borzasztó jele

netre bukkantak.

E gy éltes és két fiatal nő összekötve he

vert a földön, vérző sebekkel, s halálra vált 

arczokkal, mig négy férfiú fölfegyverkezve 
s inkább vadállathoz mint emberhez hason

lón dühöngött a szűk lakban, ládákat, szek

rényeket feltört, s összeszedett mindent mi 
némi értékkel birt.

9*



Benkő és Szatmáry nekirohantak a négy 
gonosztevőnek s oly haláltusa vette kezdetét 
melynek kimenetele aligha kétes nem lett 
volna, ha még pár utas nem jő a két férfiú 

segítségére.

Ezekkel együtt végre kivítták a győ- 

zedelmet a gonosztevők fölött —  de minő 

áron!

Benkő halálos sebet kapott: mély vágást 
fején keresztül; és Szatmáry is oly veszedel

mesen volt megsebesítve, hogy alig húnyta 
be barátja szemeit, kinek utolsó szava „Ju

dit !“  volt, ő is elveszté eszméletét, s csak 

hetek múlva ébredt föl lázas álmaiból.

Idegenek közt találta magát.

Egyike azon utasoknak, kik Benkő és 

Szatmáry segítségére jöttek, látván hogy az 
utóbbi csak elájult, szekerére vette s haza 

hozta magával lakába, mely pár órányi tá

volságra feküdt San-Franciscotól, hol Öreg 

anyja gondosan ápolta a szegény fiatal em

bert, kinek nevét sem tudta.

Benkő hullája azonban amaz útszéli fa-
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házban maradt, melynek tulajdonosa s fia 

pár perezczel azután, hogy a gonosztevők le- 

győzettek, hazaérkeztek San-Franciscoból, 
hol pár napig tartózkodtak, és a házigazda 
megígérte hogy gondja leend annak tisztes

séges eltemetésére; s annál valószínűbb, 
hogy Ígéretét teljesité, — mert e derék fér

fiú neje s leányai védelmében lelte halálát.

A lig  épült föl Szatmáry annyira, hogy 
elhagyhatta szobáját, nyugodt pillanata sem 

volt, mig nem térhetett vissza San-Francís- 

coba, s ama haláltusa színhelyére; most tu

lajdon szemeivel akart arról meggyőződni^ 

mi történt szerencsétlen barátja hullájával.

Azonban odaérkezvén, üresen, nyitva ta

lálta a házat; s az egyedüli je l, melyből azt 
gyaníthatta, hogy a ház előbb lakosa szavá

nak állt, egy sírdomb volt a most elhagyott 

kertben, mely a lak mögött létezett.

Visszaérkezvén a városba, Szatmáry sebe 

a fáradság és fájdalmas fölindulás következ

tében újra feltört, s az ifjú hetekig el nem 

hagyta ágyát.
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Midőn végre lábbadozni kezdett, annyira 
megutálta Californiát, s az ottani vad és 

nyugtalan életet, hogy minél előbb hajóra 
szállt, hogy visszatérhessen szüleihez, kik

nek betegsége alatt kétszer ir t ; és szegény 

Benkő podgyászát is magával hozta, hogy 
ezt nejének, vagy inkább özvegyének kéz- 
besitse.

V II .

Judit, a fiatal, bús gyermektelen özvegy* 
visszatért Várkeresztúrra atyja házához.

Benkő a nélkül, hogy nejének arról szó

lott volna, végrendeletet csinált elutazása 

előtt, melynek következtében Judit minden 

vagyonának örököse Ion.

Anyagilag tehát gondtól ment vala, —  

de lelkileg! Oh ! ki számíthatná meg a kö- 

nyeket, melyeket egykor oly eleven szemei 
hullattak ? —  ki a sóhajokat, melyek üde, s 
ezelőtt oly csintalanul mosolygó ajkairól 

ellebbentek ?
Várk.eresztúron is tetemes változások
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történtek, mióta Judit onnan távozott; ott is 

követelte a halál martalékját ; de nem a 
gyöngélkedő, évek óta beteges grófné volt 

az, kit irgalmatlan kaszája elsodort, hanem 
az ép és erős Várhegyi gróf.

Nem egyszer történik az életben, hogy a 
vihar a dőlőfélben levő kunyhó fölött elrom

bol a nélkül hogy azt megingatná; mig a 
századokra számitottnak látszó tornyot le

sújtja büszke alapjairól.

Várhegyi gróf, ki számítván erős testal

katára, nem sokat gondolt egészségével 

majdnem kivétel nélkül, kis fedeleden sze

kerén szokott utazni.

Osztájban egyszer jól keresztülázván ily 

utazás alkalmával, meghűlt, tüdőgyuladásba 

esett, s a legjobb orvosok igyekezete, a leg

gondosabb ápolás daczára, pár nap múlva a 
teriton feküdt.

Judit visszatértekor a grófnét egyedül s 
mély gyászban találta a kastélyban, míg fia, 
Victor gróf, Pesten időzött, hol peres ügyek 

hosszasabb jelenlétét kivánták.



Várhegyi grófné nyitott karokkal fogada 

a fiatal özvegyet, s a két nő csak akkor lát

szott kissé nyugtalabbnak, mikor együtt 

volt, s egymásnak elpanaszolhatá veszteségét 
és fájdalmát.

íg y  múlt nap, nap után ; inig végre V ic

tor visszatérvén Pestről, ismét találkozott 
annyi év után fiatalkori barátnéjával.

Sökan csodálkoztak, hogy az ifjú gróf 
ki már közel állt a harmincz évhez, meg 

nem házasodott m eg ; s valóban se anyja se 

atyja nem voltak ennek okai; mert senki 

sem kivánta inkább mint ők, hogy Victor 

nősüljön.

De ez legkevesebb hajlamot sem muta

tott ily szövetségre ; s ha szülei olykor kér

dőre vették, azt felelte : hogy még nem ta

lált oly leányt, kinek kezeibe nyugodtan le- 

tehetné jövőjét.

Midőn útjáról hazatérvén anyja szobá

jába lépett, s ott mély gyászban s halvány 
arczczal Benkőnét találta, de mindamellett 

nem kevésbbé szépnek mint ezelőtt nyolez
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vagy kilencz évvel, arcza fölgyúlt, s keze, 

melyet a fiatal özvegynek uyujtott, kissé 

reszketett: —  de vonásai csak barátsági 
vonzalmát árultak el, s magaviseleté nyu

godt és udvarias volt.

Judit örült e viszontlátásnak; de élete 
annyi változáson ment át, mióta elváltak 

egymástól, hogy a fiatalkori emlékek halvá

nyabbak s elmosódottabbak lettek szivében, 

mint valami szép fálféstvénynek eleven szi- 

nei, ha az éveken át ki van téve a szélnek, 

esőnek s forró napfénynek.

De a mint hónap hónap után múlt, a két 

család lassanként visszatért régi szokásai- s 
életmódjához.

Halmosi mindinkább föltalálta ismét vi

dám, eleven, olykor kissé sajátságos leányát 

a fiatal özvegyben, ki oly búsan, oly kime

rültén a fájdalomtól, érkezett vissza az atyai 

ház csendes révébe; a grófné visszanyerte 
benne fogadott gyermekét, kihez most in

kább mint valaha egész anyai szeretettel 
ragaszkodott.
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—  És Victor ? — Oh Victor boldog 
volt, —  boldogabb mint valaha életében; s 
ha valaki tőle e boldogság okát kérdezné^ 
alig tudná azt megnevezni.

Annyi igaz, hogy mióta Judit ismét 

Várkeresztúron lakott, s főleg mióta gyászi

deje kitelt, s ő lassankint nemcsak külsőleg’ 

de belsőleg is a régi, vidám, kedves Judit 
kezdett lenni, Victor uj életet élt, s alig ha 

most azt felelhetné, hogy nem ismer hölgyet, 

kinek kezeibe nyugodtan tehetné le boldog

ságát.

A  jó grófné csakhamar észrevette, hogy 

áll fia szivében a dolog; de ő azon meg nem 
ijedt —  sőt boldog mosolylyal nyugodtak 

olykor szemei a szép fiatal páron, mely oly 

jól találta magát egymás társaságában.

O nem óhajtott fia számára gazdag, fé

nyes házasságot, hanem olyant, mely által 
boldogsága megalapítva legyen; s nem is

mert hölgyet, kiben inkább bizott volna mint 

Juditban.

Halmosinak is voltak talán némi sejtel-
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mei az iíju gróf* tervei felől, — de ha vol

tak, ő azokat tulajdon keblébe zárta, s egyet

len szóval vagy czélzással sem zavarta meg 
leánya nyugalmát.

Judit maga pedig életének ez időszaká

ban aligha gondolt tovább a jelen pillanat

nál.

Nincs boldogabb érzés, mint ha a fájda

lom bilincsei, melyek régóta összeszoritották 

szivünket, egyenkint lehullnak arról, s las- 
sankint mindig könnyebben s könnyebben 

lélegzünk, s fölébredünk úgyszólván uj életre 

—  hosszú, sötét és gyötrő álomból.

íg y  érzett Judit: —  s azt hiszem meg

bocsátható vétek, ha élvezte ez érzést, s há

lát adott érte az Istennek, a nélkül hogy 
taglalgatta volna a boldogságot, mely újra 

elárasztani kezdé szivét.

K ét éve már, hogy a fiatal özvegy visz- 

szatért az atyai házhoz, midőn egy reggel 

Jancsi lovász —  ugyanaz, kivel ez elbeszé

lés kezdetén ismerkedtünk meg, —  ismét 

nyergelte a ponyt, fiatal úrnője számára, kire
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Victor gróf, mint akkor, várt a torná- 
czon.

Ez egyszer hosszabb volt a szokottnál a 
sétalovaglás, mely alatt a lovász nem kö

vette a fiatal párt; s midőn végre hazatér’  
tek, mikor a nap már jó magasan állt az 

égen, Judit lesütött szemekkel s égő arcz- 
czal lépett atyjához, ki a kerti lugasban pi- 

pázgatott, s alig hallhatólag rebegte : Áldja  

meg boldog gyermekét, kedves atyám ; —  
Victor arája vagyok! — s az ifjú Várhegyi 
szokatlan sietséggel nyitott be anyjához, ki 

könyvvel kezében ült a pamlagon; s ragyogó 
arczczal összevissza csókolván a jó grófnét, 

kitörő örömmel fölkiáltott: A  legboldogabb 
ember vagyok az egész világon; kedves' jó 

anyám! Judit az enyém! végre vallomását 
bírom! nemde, szeretni fogja uj leányát ?

V III .

Most, miután a kedves fiatal özvegyet uj 
házasság küszöbéig vezettük, talán ideje 

volna letenni toliunkat; de van még sok mit
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elmondanunk k e ll; s azért kénytelenek va

gyunk folytatni elbeszélésünket, melynek 

főbb érdeke most következik.

Pár hónappal ez óra után Victor és Ju

dit férj és nő voltak, s a legboldogabb pár 

melyet csak képzelni lehetett.

A  világ —  azaz ama csekély része az 
emberi társaságnak, melyet világnak szok

tunk nevezni —  darabig csodálkozott e há

zasságon, állitván hogy gróf Várhegyi Vic

tor, a deli ás tehetős mágnás, fényesebb 
házasságot tehetett volna, mint egy ügyvéd 

leányával s egy tanár özvegyével. De Vic

tor és az öreg grófné keveset gondoltak az

zal mit a világ mond, és sokat, igen sokat 
háziboldogságukkal, mely e házasság által 
biztosítva volt.

íg y  állván a dolog, a világ is elhallgatott 

nemsokára, s más emberek ügyeivel bíbelő

dött; s midőn pár év múlva Várhegyiék 
Pestre jöttek, s a telet ott töltötték, Judit jó 

fogadtatást nyert azon körök részéről, me

lyekben férje mozogni szokott.
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A  férfiak szép kellemes és müveit nőt 
láttak benne, kivel szerettek társalogni ; a 
hölgyek pedig olyat, ki nem igyekszik ve- 

télytársnőjök lenni, se szépségben, se fényű

zésben és választékosságban; s ennek követ

keztében Judit nemsokára egész sereg jó 

barátnéval birt.

De mindamellett hogy a fiatal pár jól ta

lálta magát Pesten, mégis alig közeledett a 
tavasz, és már visszavágytak a szép várke

resztúri kastélyba, hol az öreg grófné várva 
várta gyermekei s unokái visszaérkezését.

Unokái, mondánk; mert Judit három év 
alatt két gyermeknek anyja Ion! egy fiúé, s 

egy kis leánykáé, ki alig volt még nyolcz 

hónapos.

Egy szép tavaszi estén —  nemsokára a 
család hazaérkezése után, — mindnyájan 

együtt voltak, tágas földszinti szobában, 

vagy inkább salonban, hol a nyári évszakban 

többnyire tartózkodtak.
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E szobából, ablak helyett, három nagy 
üvegajtó nyílt széles terrase-ra, melyről 

menedékes lépcső vezetett le a szép és ter

jedelmes kertbe.

Ezen ajtók most zárva valának, mert a 
tavaszi esték még elég hűvösek voltak, úgy 

hogy a magas kandallóban tűz lobogott, da

czára annak, hogy a naptár tizenötödik 
májust jelölte.

Nem messze a kandallótól ült az öreg 

grófné kényelmes támlányban, és szemközt 
vele Halm osi; mindketten kártyával kezök- 

ben, s piquetjátékkal elfoglalva.

Nagy asztal mellett, mely körül táinlá- 
nyok kinálkozták, s egy szép bronz-lámpa 

fényt .árasztott, Victor ült, az újonnan 

érkezett hírlapot olvasván, de nem egy 

tekintetet vetvén Juditra, ki kis leánykájá

val karjain, mellette ült, s olykor a csecsemővel 

enyelgett, olykor ennek bátyjával, a két éves 

Aladárral, ki a szőnyegen játszott lábainál.

A z egész csoportozat békét lehelt, s a 

legbensőbb háziboldogság képe volt.
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Most a fiatal nő szeme egyik üvegajtóra 

esett, mely előtt le nem eresztettek még a 
sötétvörös függönyök, s egy fölkiáltása az 

ijedségnek lebbent el ajkairól, míg halálra- 

vált arczczal s reszkető tagokkal dőlt vissza 

támlányába.

—  A z Istenért, mi bajod Judit? —  kér

dezte Victor, fölugorván üléséből, s átölel

vén nejét, kinek szép feje vállára hajlott, 

mint a tort rózsa.

—  Ott —  az üvegajtó előtt — rebegte 
Judit akadozó lélegzettel —  nem látod —  

Endre —  első férjem —  most tűnik el a 

bokrok közt!

Victor odanézett, de nem látott semmit, 

a hold ezüstfényén kivül,mely a kertnek egyik 

részét árasztotta el bűvös világával.

—  Nincs ott semmi, kedvesem! —  szólt 

a fiatal férj nvugtatólag; míg Halmosi és a 

grófné, fölhagyván játékukkal kérdezősköd

tek : mi okozta Judit fólkiáltását ? s a kis fiú 

megijedvén anyja halálravált vonásaitól 

sirni kezdett.
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A z Öreg grófné beszólította a dajkát, ki 

a két gyermeket elvitte : s Judit még min

dig reszketve s halálsápadtan, elbeszélte, 
hogy midőn történetesen az üvegajtóra esett 

szeme, ott első férje alakját látta, tisztán s 
félreismerhetlenül, keresztbefont karokkal, s 
halvány, redőtelt arczczal betekintve a szo

bába, oly búsan, oly kétségbeesetten, hogy a 
fiatal nő vére jéggé vált, de mikor nem paran

csolhatván ijedségének, fölkiáltott, az alak 

eltűnt oly hirtelen, mintha a föld nyelte 
volna el.

—  Képzelőtehetségednek játéka az egész 
leányom! — szólt Halmosi határozottan, —  

de hogy méginkább megnyugtassalak, föl

kutatom az egész kertet. Ha csakugyan va

lami idegen, ki történetesen szegény Benkő- 
hez hasonlít, belopódzott volna, szavamat 
adom neked, hogy ki nem kerüli éles, mesz- 
szelátó szemeimet.

Judit hallgatott, s még közelebb simult 
férjéhez, ki karjait szorosabban fonta a sze

retett nő körül, míg csókot nyomott tisz
10Jósika Julia. I.
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homlokára; s az öreg grófné aggódó tekin

tettel nézett Halmosi után, ki az üvegajtón 
át elhagyta a szobát.

Hosszú félóra telt el, míg az ügyvéd visz- 

szatért, s azon idő alatt csak kevés szót cse

rélt a három személy, ki a szobában ma

radt.

Végre mosolygó arczczal lépett közéjök 

Halmosi, és leáiíya képét simogatván vidá

man szólt:

—  Tudtam, hogy az egész csak délibábja 

e kis menyecske eleven képzelőtehetségé

nek : keresztül-kasul bejártuk az egész ker

tet, én, a kulcsár és a lovász; kiknek azt 
mondtam, hogy koldust láttunk a kertben 

kullogni. De ott nem volt bizony senki, és 
minden ajtó bezárva, az udvar ajtaját kivéve. 

De azon észrevétlen be nem jöhet senki, 

mert a cselédség, főleg ily szép estéken, 

folytonosan jár és kel az udvaron.

Nemsokára a család lenyugodott, s pár 

nap múlva az egész felejtve lóri; de még 

évekkel ezután is Judit minden holdvilágos
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estén szorgalmatosán leeresztette a ne

héz függönyöket a nyárisalon üvegajtai 
előtt.

I X .

Vájjon valóban csak délibábja volt-e a 
fiatal nő eleven képzelőtehetségének azon 

alak, melyet az üvegajtón keresztül észre

vett, a holdvilágos kertben, s melyben első 
férjére, Benkő Endrére vélt ismerni ?

Meglátjuk.

De hogy a dolog nyomába akadhassunk 

vissza kell térnünk Californiába azon pilla

nathoz, hol a nehezen megsebesült Szat- 
máryt elvitték az alig elmúlt halálharcz 
helyszínéről.

Képzelhetjük minő iszonyú volt a fájda

lom, mely a kunyhó tulajdonosát s fiát meg

lepte, midőn hazatérve a három nőt eszmé

let nélkül s verőkben találták: s minő nagy 
volt hálájok azok iránt, kik a végvesztéstől 

megmentették szegényeket.

M íg egyike azon utasoknak, kik Szat-
10*
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máry segítségére jöttek, elvitte magával az 
utóbbit, addig a másik még darabig időzött 

a szegény családnál, és segédkezet nyújtott 
a két férfiúnak a megsebesült nők s Benkő 

sebei bekötésében.

A  nők —  neje s leányai a kunyhó tulaj

donosának, becsületes és szorgalmatos német 
emberek —  lassankint magukhoz tértek, de 

Benkőben nem lehetett semmi jelét a vissza

térő életnek észrevenni.

Míg tehát az elsőket nyoszolyáikra vit

ték a férfiak, a tanár hulláját egy lóczára 

helyezték, s lepedővel takarták be.

A  háziasszony s egyik leányának sebei 
nem voltak halálosak, sőt kevés hét múlva 

tökéletesen fölépűlt a két beteg, sebész se

gedelme nélkül is, ki akkortájban még nem 

létezett San-Franciscoban, legalább a csa

lád tudtára. De a fiatalabb leány oly nehéz 

sebet kapott, hogy még az nap kimúlt, ki

mondhatatlan fájdalmára az egész családnak 

melynek e kedves, alig tizenhat éves hölgy 

kegyencze volt.
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Midőn a következő éj közepe táján, a 
két férfiú kedves betegei és siratott halott

jai mellett virrasztóit, s az elsők kissé nyu- 
godtabbaknak látszottak, egyszerre nehéz, 

fájdalmas nyögés hangzott át a szűk lakon, 

mely csak két hézagból állt.

— M i az ? —  riadt föl az ifjuMahlmann, 

—  ez volt a német család neve —  s fölugor- 

ván székéről, az első szobába rohant, mely 
egyszersmind konyhául is szolgált a kiván

dorlótoknak, s hol az idegen hullája feküdt.

Odaérvén, nem csekély meglepetésére 
látta, hogy a holtnak vélt ember a lóczán űl, 

mindkét kezét fejéhez nyomván, fájdalmas 

nyögésre fakadt.

Atyját is odaszólitván, a két férfiú a se

besültet, ki életre tért ugyan vissza, de nem 
eszméletére, a fiatal Mahlmann ágyára vitte, 

s újra a legnagyobb szorgalommal vizsgál

ták s kötözték be sebét: s mig az atya beteg 

neje s leányához tért vissza, a fiú az idegen 
mellett maradt.

Napok és hetek teltek el elég szomorúan
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a kis kunyhóban, s a háziasszony és leánya* 

mint mondánk fölépültek, mig a család leg

fiatalabb gyermeke a kertben azon sirdomb 

alatt nyugodott, melyben Szatmáry későb

ben Benkő sírját vélte látni.

Benkő sebe is begyógyult, még pedig 
hamarább, mint ezt bárki —  látván a bor

zasztó vágást —  gondolta volna; s ereje, 
egészsége lassankint visszatértek. De ha a 
test fölgyógyult is, a szellem csak némileg 

tért vissza a hüvelybe, melyet egykor át- 
szellemített.

Emlékezőtehetsége oly tökéletesen elve

szett, hogy még nevét sem tudta megmon

dani aháládatos családnak, mely jóltevőjét a 
legnagyobb szorgalommal ápolta; sem azt 

hogy honnan, mi czélból és kivel jött Cali- 
forniába; ez egyébiránt nem hallatlan eset 

az orvosi gyakorlatban.

Olyan volt fölépülése után mint a gyer

mek ki beszélni és gondolni tanul, s kinek 

múltja nincsen.

Benkő, ki a felföldön növekedett, igen
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jól beszelt németül; s a Mahlmann család 

tapasztalván, hogy az idegen érti nyelvét, s 

abban felel kérdéseire, természetesen azt 
gondolta, hogy Ő is német eredetű.

Darab idő múlva egészen visszanyerte 

erejét, de szellemi állapota nem változott; s 

végre látván hogy lehetlen nevét, körülmé

nyeit s összeköttetéseit tőle kitudni, a derék 

német háznép családtagként fogadta föl az 
idegent, ki velük osztozott jóban és roszban, 

munkáikban, nyereségeikben s viszontagsá

gaikban.

A lig  épült föl tökéletesen a három sebe

sült, a család elhagyta mostani lakhelyét s a 
város környékét, és jó távol attól egy piace

tet keresett föl.

Ott kedvezett nekik a szerencse : s a há

rom férfi, — mert Benkő, ámbár alig értvén 

a munka czélját, osztozott a két Mahlmann 
fáradságaiban, — bőven aratott az arany- 
mezőn.

Pár év múlva oly tetemes összeggel bír

tak, hogy a Mahlmann-család, megunván a
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californiai élet sanyaruságait, elhatározta 
magát hogy vissza fog térni hazájába, Szi

léziába, s Benkőt, kinek részét a nyert ösz- 
szegben az idősb Mahlmann hiven őrizte, 

magával fogja vinni.

Hajóra szálltak, s haza felé vitorláztak, 

egész sereg visszatérővel együtt, kik szin

tén megrakodva mint a fürge méh, hagyták 

el az akkor még csak igen csekély mérték

ben kiaknázott Californiát.

A z idő nem volt kedvező, s nem egy szél

vész alkalmával küzdött e sem igen nagy, 

sem a legjobbakhoz tartozó hajó a dühöngő 
hullámokkal.

Egy ily szél vihar alatt a hajó kisebb 
árbocza eltört, s a födélzetre esvén, há

rom hajóslegényt s két utast sebesitett 

meg.

A z utóbbiak egyike Benkő volt, kinek 

homlokát érte az árbocz, szerencsére nem 

egész erővel, épen azon helyen, hol három 

évvel ezelőtt, vágást kapott ama californiai 
zsivány kése által.
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A  tanár hanyatt esett, s eszmélet nélkül 

vitetett le szűk fekhelyére.

Szerencséjére a hajónak orvosa volt, 
ki az irtóztató szélvész daczára, ügye

sen teljesítette kötelességét a sebesültek 
körül.

Benkő ki igen sok vért vesztett s ez 

által annyira elgyöngült, hogy csak pár óra 

múlva, midőn a szélvész már némileg le- 

csendesült, nyitotta föl szemeit, de minő 

egészen más tekintet esett ezekből a mel

lette őrködő Mahlmannra mint az, melyet a 

család megszokott volt e bamba vendé

gétől.

A  tanár sötét szemei darabig kérdoleg^ 
fürkészőleg függöttek a jó német emberen, 

kire úgy látszott, nem ismert; aztán jobb ke

zével tapogatván bekötözött homlokát, hal

kan kérdezte, még pedig magyarul:

—  Hol vagyok ? — mi történt velem ? — 

s ki ön uram?
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X .

Mahlmann a betegre bámult. Első pilla

natban nem igen tudta mi nyelven beszél; 
de aztán ráismert e hangokra, melyeket évek 

előtt gyakran hallott; mert fiatalkorában 
egy sziléziai borkereskedőnél lévén alkal

mazva, ennek ügyeiben nem egyszer utazta 
be Magyarországnak némely vidékeit.

—  Nem értem önt, barátom; —  felelt a 

becsületes ember németül; — s nem is gya

nítottam ez óráig hogy ön nem német.

—  Tehát ismer engem? —  szólt a beteg 

csodálkozva.

—  Hogy ne ismerném! —  kiáltott fö^ 

Mahlmann; —  hiszen három événél több 
hogy együtt lakunk!

—  Egvütt lakunk ? —  sohasem láttam

önt.

—  De hogy nem látott! —  Feleségemet, 

leányomat mentette meg a haláltól, barátja 

val s két más emberrel együtt; halálos sebe
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kapott, úgy, hogy mindenki azt hitte vége 

van ; aztán fölépült, s azóta velem lakott. 

Együtt hagy tűk el San-Francisco környékét, 
együtt dolgoztunk a P lacet-ben--------de mi

nek beszélem el önnek mindezt, mikor épen 
oly jó kell tudnia mint én magam tudom.

Benkő darabig mély gondolatokba me

rült; a San-Francisco névre — fölvillant sze

meiben a visszatérő emlékezet első sugára; 

aztán mintha sürü ködfátyol emelkednék fö 
lassankint sajgó agyvelejéről, mindig tisz

tábban s világosabban kezdett működni el

tompult emlékezőtehetsége; míg végre múlt

jának képe csonkitlanul állt előtte, azon pil

lanatig, hol Mahlmann konyhájában, ama 

iszonyú halálsebet ejtette rajta a vad hara

mia villogó kése.

Darab idő múlva föltekintett Mahlmann 

arczába; s megkapatva annak becsületes ki

fejezésétől, elbeszélte neki röviden hogy ju 

tott San-Franciscoba, s ama magányos kuny

hóba, honnan segitségkiáltások hangoz

tak : s kérte őt, hogy ha teheti, emelje le a
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fátyolt azon időszakról, mely ez óra és a je 

len pillanat közt sötét örvényként ásit 
előtte.

A  derék német ember szívesen teljesité 

a beteg kérését, ki mindig növekedő meg

lepetéssel figyelt szavaira; s azt sem hall

gatta el Benkő előtt, minő tetemes összeget 

képez osztályrésze az utolsó évek nyeremé

nyeiből ; s hogy az egész biztonságban van 

az ő — Mahlmann —  ládáiban.

—  Es mennyi idő folyt le azon nap óta, 

hol halottként maradtam kunyhójában? —  

kérdezte Benkő aggódva, alig figyelvén 

Mahlmann utolsó szavaira.

—  Kevés híján öt é v ; — hangzott a 

felelet.

—  Öt é v ! — irgalmas Isten ! —  és ezen 
egész idő alatt engem otthon mindenki ha

lottnak hitt! S Judit —  nőm ! Oh ! mi tör

tént vele e hosszú, hosszú évek alatt ?

Mahlmann látván a beteg kínos fölindu

lását s tartván attól, hogy lázas állapotában 
ennek káros befolyása lehetne fólgyógyulá-
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sára, az orvos után sietett; ez magányt és 

nyugalmat tanácsolván betegének, csillapító 
orvosságot készített számára; s miután eb

ből jó adagot itatott Benkővel, nemsokára 

mély, de nyugtalan álomba merült.

❖
* *

Még hetekig hánykódott a hajó a hullá

mok közt; s ezen idő alatt Benkő tökéletesen 

fölgyógyult.

A z orvos azt állította, hogy hosszas gya

korlata folytában, már egyszer találkozott 

ehhez hasonló esettel, s műértőleg magya

rázta meg a dolgot Benkőnek és a hajó többi 
utasainak.

Benkő alig várta a pillanatot, hol el

hagyhatja a hajót s utazását folytathatja ha

zája felé.

írni akart nejének s Judit rokonainak 

—  aztán ismét gondolván, hogy ezek évek óta 

alkalmasint halottnak hiszik őt, s mintegy va

lami titkos előérzettől ösztönöztetve, jobbnak
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vélte hallgatni, és személyesen meggyőződni 
arról, hogy miként állnak otthon a dolgok.

—  Otthon! — minő varázs létezett e két 
rövid szótagban! — otthon, csendes lakában 
forrón szeretett neje közelében, rokonai, 

barátai körében —  kedvelt, de nem fárasztó 

munkával elfoglalva —  gond- és bútól 

mentve. —  O h ! hogy tudta mindezt oda

hagyni, fontos ok nélkül —  csupán utazási s 
tanulási viszketegből.

—  Igazad van, szegény Benkő; hogy 

tudtad ezt tenni ? miért nem hajtottál kedves 
Juditod kérve intő szavaira ?

—  Késő most a megbánás — mert a bol

dogság, melyet eléggé nem tudtál becsülni, 
elhagyott téged örökre!

— Hiába térsz most haza aranynyal telt 
erszénynyel —  dúsgazdagon, előbbi helyze

tedhez képest? —  Hiába, milliomokkal sem 
vásárolhatnád vissza azon csendes, szerény 

boldogságot, melyet évek előtt oly teljes 

mértékben élveztél, — az idő elsodorta 
visszahozhatlanul!



159

Benkő csakhamar hazájában találta ma

gát ismét; de nem tudván minő fordulatot 
vonek otthon ügyei, s nem bírván semmivel^ 
mivel azonságát az öt év előtt Californiába 
utazott Benkő Endre tanárral bebizonyít

hatná, előbb Mahlmannékkal együtt Szilé

ziába utazott, s ott S te in e r  A n d rá s  név 
alatt szerzett magának útlevelet.

Külseje annyira megváltozott, hogy alig 

hitte, mikép legközelebbi rokona is reáis

merhetne.

Homlokán keresztül széles sebhely vo

nult ; sűrű fekete haja megritkult s meg- 

őszült, úgy szakálla is, melyet most meg- 
nőttetett, mig előbb csak keskeny bajuszt 

viselt, ezenkívül alakja is oly szikár lett, 
hogy most nagyobbnak látszott mint ezelőtt.

A  tapasztalás mutatta, hogy valóban 

senki sem ismert reá, ámbár útjában M agya- 

országnak egy részén keresztül, nem egy 

régi ismerőssel találkozott, ki előtt sziléziai 

borkereskedőnek adta ki magát.

Végre Selmeczen volt; azon városban,
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liol annyi boldog, annyi felejthetlen órát él

vezett ; s vendéglőbe szállt egyelőre.

A  vendéglősnek, ki ezelőtt Benkőt alig 

ismerte, sejtelme sem volt, hogy a Steiner 
név alatt ki rejtődzik ; s Benkő vigyázott, 
nehogy valami gondolatlan szó által elárulja 

magát.

Szeretett volna Judit felől kérdezősködni 

—  de bátorsága elhagyta azon gondolatra 

hogy vájjon mit fog hallani ?

Inkább személyesen, saját szemeive 
akart mindenről meggyőződni.

Estvefelé kiment, s léptei csakhamar 
azon utcza felé fordultak, hol ezelőtt Judit

tal lakott —  kedves, oh, minő kedves 

nejével.

X I .

Ott állt a ház, melyet akkor vett volt> 

midőn vele jegyben járt, s házassága előtti 

hetekben butorza be, Bánfalvyné segedel

mével.
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A lig  merte szemeit e ház felé fordítni.

Végre odanézett.

Ügy tetszett neki, mintha az épületnek 
egészen más tekintete volna mint öt évvel 
ezelőtt. Falai más színre voltak meszelve, 

ajtaja, ablakai nagyobbaknak látszottak : az 
utóbbiak kemény tölgyfatáblákkal bírtak, 

minőket ő nem csináltatott.

Szive majdnem hallhatókig vert.

Most kinyilt az ajtó; idegen nőcseléd lé

pett azon ki, s egy közellevő szatócsboltba 
sietett.

Pár perez múlva onnan csomaggal kezé

ben visszajött, s már be akarta húzni maga 

után az ajtót, mikor Benkő végre erőt vévén 

fölindulásán, közelebb lépett s kérdezte:

—  Ez Benkő tanár háza? —  nemde le

ányasszony?

—  Benkő tanár háza! —  ismételte a cse

léd, nagy szemeket meresztvén az idegenre, 
—  hiszen az rég meghalt.

—  Meghalt —  és mikor ?

—  Oh —  három —  négy éve annak —
11Jósika Julia. I.
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mit tudom én ; —  elutazott messze földre, 
gondolom még az óperenczián túl is ment, 
Szatmáry urfival együtt — aztán egyszerre 

csak híre futamodott, hogy meghalt; —  úgy 

hiszem agyonverték a vademberek.

— Es Szatmáry ur ? — kérdezte Benkő, 

alig fékezhetvén nyugtalanságát.

—  Ez visszajött körülbelül másfél év 
után, elég nyomorult állapotban, jól tudom, 

mert akkor épen édesapjánál szolgáltam, 

Kőhalmiék házában, s minden ember meg

ijedt az urfi kinézésén; mikor végre haza

került, csak hálni járt bele a lélek.

—  M i baja volt?

—  O is sebet kapott akkor, mikor a ta

nár urat agyonütötték, s aztán hosszú beteg

ségbe esett.

—  E  ház tehát Benkő tanár özvegyéé ? 

— folytatá Benkő kérdezősködéseit, félig 
elfojtott hangon.

—  A z övé volt, igen uram —  felelt a

eány kissé csodálkozva tekintvén gaz ide

genre —  de eladta, tens Barnaházi urnák, 8
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«édesatyjához ment lakni, valahol az al

földön.

Benkő pénzt nyomott a szolgáló kezébe 
s lassan távozott, mig a leány hosszasan né

zett utána.

Visszatért a vendéglőbe, gépileg — alig 
tudván merre irányozza lépteit.

Tehát mindenki halottnak hitte ő t ; min

denki —  még neje —  Judit is. S ez eladta 
házát —  azon házat, hol oly csendesen, oly 
boldogul éltek együtt.

Es ő —  a föltámadt halott —  mit tegyen 
most —  kihez fordulj on ? hát ha reá nem ismer

nek, ha elfordulnak tőle mint valami csalótól ?

Sok ismerőssel találkozott már útjában, 

és itt a városban —  s egy sem ismert reá.

Menjen-e Bánfaivyékhoz ? —  de ha ők 
sem ismernének reá —  vagy ha —  oh —  de 
e gondolatot nem is merte folytatni.

Nem, nem! —  Várkereszturra kell siet

nie, egyenesen Judithoz; —  ha valaki a vi

lágon, Ő reá fog ismerni —  s aztán minden 

jól leend —  minden —  minden.
11*



164

Lázas sietséggel tette készületeit, s más

nap reggel már útban volt Várkeresztúr 

felé.
Minő egészen más körülmények közt 

tette utoljára ez utat —  akkor, mikor eskü

vőjére utazott Várkeresztúrra; —  most is el 
fogja-e onnan hozni nejét, Juclitot, kit sze

retett, imádott — inkább mint valaha. Ho_ 
gyan tudta őt elhagyni, ha csak egy rövid 

évre is —  hogyan tudott ily eszeveszett, ily 
vétkes gondolatra jönni. —  Istenem ! —  

miért nem tudja a multat visszavaiá- 
zsolni! —  mi egészen másként cselekedett 
volna !

Hányán közölünk kiáltanak föl a jó ta

nárral együtt —  Oh ! ha a multat visszahoz

hatnám ! —  de mind hiába —  a múlt nem a 

miénk többé! —  Ha mindig eszünkben tud

nék tartani, hogy a jelen múlttá válik, talán 
ritkábban éreznők a megbánás gyötrő fáj

dalmát.

Végre Várkeresztúrra érkezett Benkő, 

estvetelé, midőn már az alkony fátylai le
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ereszkedtek a vidékre ; és csekély podgyá- 

szát a falu vendéglőjében hagyván, gyalog 
indult Halmosi lakása felé.

Mikor a nyitott kapun keresztül az ud

varba lépett, ott egy kocsissal találkozott, 
ki épen istállóba vezette lovait.

—  Honn van-e Halmosi ur ? — kérdezte 
a cselédtől.

—  Nincs uram, a kastélyba ment.

—  Hát leánya, Benkőné ?

A  kocsis az idegenre nézett —  kinek 
reszkető hangja épen oly különösnek tet

szett neki, mint kérdése.

—  Hát nem tudja uram, mikép már há

rom éve, hogy a tensasszony a fiatal Vár-
%

hegyi grófhoz ment férjhez ?

Semmi felelet.

A  kocsis, ki épen az ól ajtaján vezeté 

keresztül lovait, pár percznyi hallgatás után 

visszanézett — az idegen eltűnt volt nyom 

nélkül.
—  M i a manó — gondoló a jó pór ember 

—  csak nem volt valami hazajáró lélek ?
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hiszen nyoma sincsen az egész udvaron ! —  
s a kocsis hamar behúzta maga után az 
istálló ajtaját, nehogy a gonosz szellem be

fészkelje magát szentélyébe, s el se merte 
beszélni senkinek az idegenneli találko- 
zását.

X I I .

Ha a kocsis Benkő lépteit nem hallotta* 
ennek nem a távozó volt oka, hanem a lovak 

döbörgése, az ajtó faküszöbén.

Benkő a vett hír után kirohant az ud

varból, mintha a pokol minden gonosz szel

lemei űzőbe vették volna; s történetesen 
jobbra fordulván, midőn a kapun kilépett* 
nemsokára künn volt a búza- és rozsföldek 

közt, hol darabig folytatá eszeveszett futá

sát, míg végre kimerülve s alig lihegve egy 
határdombra dőlt.

Judit —  Judit az ő neje, kit teljes szív

ből és lélekből szeretett, —  Judit —  a szép 
—  a kedves Judit —  másé volt — másé* 

nem az övé többé !
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Egyedül e gondolat állt előtte, mintha 
lángoló hetükkel égetné be magát forró 

homlokába; — nem tudott magához térni ez 
iszonyú csapás után —  nem bírt föleszmélni 

— - fontolni —  határozni!

Nem is jutott eszébe e keserű pillanat

ban, hogy Judit, újabb házassága daczára, a 

törvény szerint még mindig az övé, hogy 
visszakövetelheti Várhegyitől elorzott kin

csét.

Csak darab idő múlva, midőn az esti 

harmat hűve kissé lecsillapitotta a forró lá

zat, mely ereiben dúlt, merült föl benne e 

gondolat: s még nem birván elég nyugalom

mal fontolgatásra, hirtelen fölugrott a gye

pes határ dombról, s a kastély felé vette roha

mos útját.

Visszakövetelem nőmet —  Juditomat! ő 

az enyim —  még mindig az enyim! —  Ez 

villant át elméjén, míg gyors léptekkel s taj

tékzó ajkakkal sietett vissza, a falun keresz

tül, melynek utczái most már üresek valá- 

nak, mert a falusi nép lenyugodott a nap
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fáradsága után. Csak itt-ott hallatszott egy 
komondor ugatása, vagy a marhák mély bő- 
gése, valamelyik félreeső ólból.

A  kastély kapuja azonban még nyitva 

volt, s az udvar üres, mert a cselédség több

sége épen estebédjét költötte el.

A  kastély udvarfelőli ablaksora sötét 

volt s világitlan, a tornácz ajtaja bezárva. 
De a kert felől világsugarak ömlöttek a sűrű 

bokrokra, a nyári sálon nagy üvegajtajából: 

Benkő, félig öntudatlanul, arra fordult, s az 

udvarból nyíló ajtón keresztül a kertbe ju 

tott, a nélkül hogy valaki észrevette volna 
jelenlétét.

Gyorsan közeledett a világított ajtókhoz, 

s fölhaladt az alattuk elvonuló terasse-ra. 

Már kinyújtotta kezét a kilincs felé, hogy a 
szobába belépjen, midőn szeme a csoporto- 

zatra esett, melyet fönebb leirtunk.

Judit, e választékos körzetben szebb mint 
valaha, kebléhez szorította kis leánykáját; 

míg mosolygó arczczal fiához szólt, ki ruhá

jába kapaszkodva, fölkelt a szőnyegről, s
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anyja térdeihez támaszkodván, gyermeki 

nyelven vígan csevegett.

Várhegyi letette volt pillanatra hírlap

ját, és szerelem s boldogságtól sugárzó sze

mei nején s gyermekein nyugodtak, míg az 

öreg grófné s Halmosi mosolyogva tekintet

tek e szép családi képre.

Benkő megállt mint valami villám- 

folyamtól érintve ; keze leesett a kilincsről, 

s tágra nyitott szemei a kis családon füg- 

göttek.

A boldogság és nyugalom lehelete, 
mely e csoportozatból úgyszólván kiárado

zott, el nem hibázta hatását még e fájda

lom és kétségbeeséstől földúlt kedélyre 

sem.

Darabig csendesen állt, s beszitta ma

gába e képet —  ha e kitételt használhatjuk

—  hogy azt leikébe edzhesse.

Judit anya —  azt susogta végre —  anya

—  ó miért nem lehettek ezek az én gyerme

keim ! —  s én, a meghalt, az elfelejtett s 

többé nem siratott férj, elválaszszam sze
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gényt ezen ártatlan kisdedektől —  megza

varjam örökre a boldogságot, melynek tiszta 

képe itt előttem áll ?

S mit nyernék vele? —  inig e család 

nyugalmát és becsületét tönkre tenném, mig 

a szégyen bélyegét nyomnám Judit szép 

homlokára —  addig aligha régi boldogságo

mat visszaszerezhetném.

Judit enyim volna —  az igaz —  de 
szive ? —  Oh az mindig gyermekeié s azok 

atyjáé maradna.-------------

E  pillanatban esett reá a fiatal nő tekin

tete, mit észrevevén megfordult s elsietett, 

mig Judit ijedt fölkiáltása torszurásként be

fészkelte magát sajgó szivébe.

*
❖  *

Benkő hajnalkor elhagyta Várkeresztúrt, 

gondoskodván arról, hogy a fogadós meg

tudja, miként vendége sziléziai kereskedő» 
volt.

Egyedül állván most a világon, s meg-
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fosztva mindentől, mi az élet nemesebb gyö

nyöreit képezi, darabig a kétségbeesés mar- 
talékja Ion, s nem egyszer küzdött a vágy- 
gyal, hogy véget vessen czéltalan életének.

Végre jobb szelleme győzött; s habár 

sötét s kiábrándult maradt kedélye mindig, 
a nyugalom visszatért leikébe.

Nem mervén Magyarországon letelepedni 
nehogy valaki ráismerjen, visszament Szilé

ziába a Mahlmann családhoz, melynek min

den tagja örömmel fogadta régi baj- és 
utitársát.

Együtt telepedtek le Boroszlóban; s 
Mahlmannal társaságba lépvén, Mahlmann 

és Steiner czége alatt borkereskedést nyitot

tak, mely nőtt és gyarapodott, úgy hogy pár 
év múlva az elsők egyike volt az egész 
országban.

X I I I .

Tizennégy évd telt el azóta, és csak az 
ezernyolczszáz ötvennyolczadik év kezdetén 

köszönünk be újra Várhegyiekhez, kiket
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a telet rendesen tölteni szokták, a gyer

mekek nevelése végett.

Ezeknek száma szaporodott, mert négyen 

vannak, kik most a szülék s egy nevelő- és 

nevelőné vei együtt a theaasztal körül gyűl

tek tágas, jól kivilágított szobában.

A  jó Öreg grófné nincs többé köztük; 

másfél év óta férje oldalán a várkeresztúri 

sírboltban nyugszik; de Halmosi még ép 

és egészséges, s olykor télen is meglátogatja 

Pesten gyermekeit, ha hosszabb időre nem 

is szeret városban mulatni.

Várhegyi Victor deli férfiú, nagyon ha

sonló atyjához mindenben ; csakhogy szeli- 

debb s nyugodtabb.

Judit szép matróna, ki még most is tel

jes mértékben birja férje szerelmét, s az 

egész világ tiszteletét.

A  két fiúból leányból álló gyermeksereg 

szép, egészséges és jó —  szülei csak örömet 

aratnak benne.

A lig  kezdette most Judit a theacsészéket
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megtölteni, midőn inas lépett a szobába, je 

lentvén, hogy egy ur, a polgármesteri hiva

taltól, szeretne a gróffal vagy a grófnéval 
szólani.

—  Vezesd irószobámba; — felelt Vár

hegyi fölkelvén ; — ugyan mit akarhat ? leg

kisebb fogalmam sincs róla. Ezzel elhagyta 

a szobát.

Félóra múlva vissza jött, épen midőn a 
két kisebb gyermek, jó éjt mondván, távo

zott a nevelő és nevelőnével, s csak a két 
idősebb, Aladár, ki már tizenhatodik évét 
betöltötte, s a tizennégy éves Judit, marad

tak a szobában.

Várhegyi iratokat tartott kezében, és 

szó nélkül, mintha még valami hatalmas érzés 
varázsa alatt volna, ült le szokott helyére.

—  Mi dolga volt veled azon úriember

nek ? —  kérdezte Judit mosolyogva, mig a 
két gyermek szemei kíváncsian függöttek 

az iratokon.

—  A  legkülönösebb, mit csak képzel

hetsz; —  felelt Várhegyi egy tekintettel a
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gyermekekre, melyet neje azonnal megértett 
mert Aladárhoz fordulván, mondá:

—  Beszélni valóm van atyáddal, fiam; 

eredj Dittával együtt a mellékszobába, ott 

sakkozhattok lefekvés előtt.

A z ifjú engedelmeskedett, s alig húzta 

be maga után az ajtót, midőn Várhegyi 
kérdezte nejétől:

—  Ismertél-e valaha valami S te in er  

A n d r á s  nevezetű embert?

— Sohasem; —  volt az elhatárzott fele

let : —  de miért e kérdés ?

—  Mivel S t e i n e r  A n d r á s ,  boroszló 

borkereskedő, ki deczember huszonhato- 
dikán ama városban meghalt, neked 
végrendeletileg háromszázezer tallért ha

gyott.

—  Lehetetlen! —  kiáltott föl a n ő ; —  

ez tévedés.

—  En is egyelőre azt állitottam; de itt a 

végrendelet másolata, melyet a boroszlói 

polgármester, nem ismervén hollétünket, 

pesti collegájához küldött; fölszólítván egy
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szersmind az örökösnét vagy ennek család

ját, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, 

öröksége átvételére. Minden a legnagyobb 
rendben van; olvasd csak itt —  folytatá 
Várhegyi az iratot az asztalra terjesztvén : 

—  V é g r e  H a l m o s i  J u d i t  g r ó f  V á r h e 

g y i  V i c t o r n é n a k ,  M a g y a r o r s z á g o n ,  

300,000 ta l l ért ,  mé l y  t i szte  l e t e m  j e l é 

ül .  Ebben nem lehet tévedés.

—  Ez valódi csoda! —  szólt Judit a leg

nagyobb meglepetéssel. —  Még nevét sem 
hallottam soha ez embernek. Van-e csa

ládja?

—  Nincsen; agglegény volt, ki igen csen

desen s visszavonulva élt.

—  Tehát nem válik senkinek kárára, ha 

-ez összeget elfogadom ?

— Nem; —  sőt alig utasíthatod vissza, 

mert a végrendelő ez esetet tekintetbe sem 

véve, nem tett ily alkalomra más rende

lést.
—  Ha igy áll a dolog — kiáltott föl 

Judit sirás és nevetés közt habozván —  ak
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kor ez valódi Isten áldása! H á r o m s z á z  
e z e r  t a l l é r !  hiszen ez roppant összeg! 
Vége minden gondnak, kedves, jó Victo- 
rom ; fiainkat a legjobban nevelhetjük, nem 

kiméivé a költséget; s leánykáink sem lesz

nek szegények, mint mi azt eddig hittük 
Lesz mindegyiknek legalább százezer pengő 
forintja! Isten áldja meg még sirjában is azt 

a jó Steiner András urat!

❖* *

Három nappal azután Várhegyi Vietor, 

a szükséges fölhatalmazásokkal ellátva, út

ban volt Boroszlóba, honnan csak egy hónap 
múlva tért vissza; elhozván magával a gaz

dag örökséget.

Boroszlóban az ügy folytában természe

tesen többször Összejött Mahlmannal; ki  ̂

bár jóval idősebb kereskedőtársánál, még ép 

és egészséges volt.

Megtudta-e a derék kereskedőtől S t e i 

n e r  A n d r á s  valódi nevét és történetét ?
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—  nem merjük elhatározni. Ha igen, leg

alább neje előtt soha sem fedezte azt föl.

De annyi bizonyos, hogy mindig a leg

nagyobb tisztelettel —  mondhatnék kegye

lettel —  említi neje és gyermekei előtt a 
S t e i n e r  A n d r á s  boroszlói borkereskedő 
nevét.

Jót ,ka Jalia. I. 12
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E G Y  Ö L E E E C S K E
MAGÁNBESZÉDEI.

Fido! F id o ! hol van már megint az a 
kiállliatlan állat!

Csak kiálts! vén boszorkány; — gondo

lám, s kényelmesen nyújtózkodtam lágy fek

helyemen; —  csak kiálts! hát ha még tud

nád — hogy saját párnádon szundikálok, 
Dehogy mozdulok innen — igen jó dol

gom van!

Fájdalom nem soká tartott boldogságom, 

mert gazdámnak vén és csúnya felesége föl

fedezte rejtekemet s dühösen nekem rohant.

E l innen Fido! no, az kellene még, hogy 
ezek a piszkos ebek ágyamba fészkeljék be 

magukat.

Evvel nyakon kapott, s egy cseber lan

gyos szappanos vízbe dobott.
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Nincs semmi a mitől annyira irtódznám 
mint az efféle szappanos fürdőtől; midőn az

tán neki türközik Miskolcziné asszonyom, s 

dörzsöl s kefél, majd megfulladok — mér

gemben.

P rrr ! —  Na, végre valahára künn va

gyok ismét a szárazon ! Be nehéz keze van 

annak a vastag Miskolczinénak —  egész tes

tem fá j! — Most legalább egy óráig nyu

godtan kell feküdnöm, lepedőbe begöngyöl

ve, ha a verést ki akarom kerülni —  aztán 

következik a fésülés. —  Elborzadok csak e 
gondolatra is! hogy tépi szép, selyemlágy, 
hosszú szőrömet, ez a vén kegyetlen zsarnok; 
s ha csak egyet mukkanok —  akkor jaj sze

gény fejemnek!

Bizonyosan sétálni visz ma bennünket 
gazdánk, mert rendre mosnak s kefélnek.

Most a mopslit fürösztik — minő zene

bona keletkezik egyszerre — megharapta 
Miskolczinét, — jól tette, —  de lakói is 

érte !

Elkészültünk mindnyájan —  a gazda is
12*
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csinosan kiöltözött, s most útnak indulunk 
—  alkalmasint a váczi utcza felé.

Minden ember reánk néz — nem is cso

da ! hófehér göndör szőröm a sárga foltok

kal, fénylik a napvilágban, mint az ezüst és 

arany ; hogy a por el ne lepjen, gazdám kar

ján visz, és jól tudom, hogy a kék atlacz- 

nyakkötöm — elől nagy csokorral, csinosan 

áll szende képemhez és emeli sötét szemem 
fényét.

A  mopszli, ki szemközt velem, Miskolczi 

uram balkarján nyugszik, szintén szép te

remtése az Istennek. Igaz, hogy kissé na

gyobb nálamnál, s vonásai nem oly szabályo

sak, mint az enyimek ; de valami csintalan 
van egész kinézésében, mi akár kinek tet

szik, s a piros nyakkötő, ezüst csörgőkkel 
jól illik kissé sajátságos ábrázatjához.

A  kis agárka, melyet gazdánk vörös sza

lagon vezet, nagyon nyúlánk, és sok kecs

esei bir —  de mindig fázik, bársony taka

rója daczára, mit nagyon unalmasnak talá

lok.
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Aztán jön a nagy „czigányht —  komoly 

képpel, s lassú léptekkel, —  fekete szőre 
valóban gyönyörű! Hogy fél tőle a kis agár 
— hogy kerüli! —  jól teszi; — mert evvel 
a nagy úrral nem tanácsos ám egy tálból 
cseresnyét enni!

Most a váczi utczában vagyunk, s ott föl 
s alá sétálunk!

O h ! — kiált föl egyszerre egy fiatal dal- 
lamos hang! O h ! minő gyönyörű kedves 
ebecske ! alig nagyobb öklömnél —  s minő 
hosszú és lágy a szőre!

Evvel felém közeleg egy alig tizennyolcz 

éves, szép kedves leány, s kis kezével simo

gat — mi valóban igen jól esik —  bár M is- 

kolcziné asszonyomnak ily keze volna, akkor 
jobban eltűrném a mosást és kefélést.

Mit csinálsz Aelly ! — szólt közbe más, 

igen kellemetlen hang; s középkorú, büszke 

kinzésü nő a szép Nelly mellé lép s haragos 
tekintettel folytatja: —  elment eszed, hogy 

itt, az utcza közepén, megállj a kutya peczér
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m ellett! —  jer, s máskor vigyázz kissé

magadra!

A  két hölgy elhaladt —  de a szép kis

asszony még párszor visszafordult, s felém 
tekintett.

A lig tűntek el egy közeli boltban — s 

deli fiatal ur lépett gazdánkhoz.

Mennyibe kerül e kis ebecske? —  kér

dezte, mig lilaszín kesztyűs jobbjával simo

gatott.

Ötven pengőbe, méltóságos gróf u r ! —  

felelt Miskolczi uram hirtelen; s én e felele

ten annyira megütköztem, hogy szinte leug

rottam karjáról, mi nyakamba kerülhetett 

volna. Hanem ki ne csodálkoznék az effélén

—  hiszen eddig mindig csak huszonöt pen

gőn tartott, s még sem vett meg senki —  

most pedig egyszerre kétszeres árat követel 
érettem!

Ú gy látszik jól ismeri gazdám emberét

—  mert a grófnak szólitott ur nem sokalja 
az árt, de még egyetlen szóval sem —  s
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csak azt mondja gazdámnak: Hozza ezen 

e becskét holnap reggel szállásomra, Nádor 

utcza --------

Tudom —  tudom méltóságos gróf —  vá

gott közbe gazdám, mélyen meghajtván 

magát — jól ismerem a gróf ur szállását —  
ott leszek.

A  fiatal ur elhaladt — s mi is nemso

kára haza mentünk.

Tehát megvettek végre valahára! —  

megszabadulok Miskolcziné asszonyomtól

—  de váljon mi lesz sorsom? — hol s kivel 
fogok ezentúl lakni ? —  nyugtalan vagyok

—  alig várom, hogy megismerjem jövőmet

—  W au, W au, W au —  be sok gondja van 
egy szegény ebecskének, kit az élet tenge

rére bocsájtanak — szélvész áll-e előttem, 

vagy nyugodt révben fog sajkám kikötni?

Végre valahára elkészültünk s útnak 
indultunk; alig várom, hogy uj gazdámnál 
legyek s azt a kiállhatatlan vén Miskolczi- 

nét többé ne lássam. Gazdámtól elválni 
azonban kissé nehezen esik —  mindig jól



184

bánt velem —  s úgy a mopszlit s a kis agár

kát is nélkülözni fogom, oly jó izüen ját

szottunk együtt; de hogy távol leendek 
attól a nagy ezigánytól —  a new-foundlaI l 

ditől, a hogy a minap egy czifra, hosszú ka

bátos uracs nevezte azt a nagy, mogorva 

állatot — azt egy cseppet sem bánom; alig 
mozdulhattunk tőle; s oly fenn hordja az 

orrát mintha más anyagból gyuratott volna 

mint mi.

Most kalapját veszi gazdám — Isten 
veletek mopszli s agárka —  alászszolgája 

czigány uram! —  krrrr —  ez most is mint 

mindig felelete, —  nem bánom —  úgy se 

látom többé!

Itt vagyunk —  minő pompás ház —  
nagy, szépen festett ajtó előtt állunk —  fia

talember nyitja kí azt, kissé furcsa, de gaz

dag öltözetben —  váljon ki lehet az —  ah  ̂

nas; uj gazdám inasa. Soha sem hittem 

volna —  hiszen sokkal czifrább öltözete 

mint a grófé!

Bevezet bennünket az inas valami belső
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előtt, melyen reggeli áll. A lig ismertem reá, 

egészen másként van öltözve, mint tegnap 
az utczán ; vörös bő nadrág, sárga csizma, 
sötét kék hosszú és bő kabátforma ruha vö

rös zsinórral, s fején tarka sipka nagy arany 
bojttal! Soha sem láttam ahoz hasonlót, —  
kivéve egyszer, midőn egész csomó oly fur

csán öltözött nép keresztül kasul lovagolt a 

városon, mig az utcza-gyerkőczék összefu

tottak, s kiáltozva követték őket mindenütt.

Ah ! — ez még jobb a vén Miskolcziné 
párnájánál! A  gróf ölébe vett, gyöngéden 

simogatott, s aztán nagy bársony karos

székre tett, de ez oly lágy —  soha életem

ben ilyesmit nem tapasztaltam.

Régi gazdám eltávozik, miután a gróf 

megfizette neki az ötven pengőt, s aztán 

minden csendes a nagy, fényes szobában.

A  gróf olvas, valami rémitő nagy la pót 

én pedig nyujtództam lágy fekhelyemen.

Már egy órája, hogy igy vagyunk —  

unni kezdem magamat —  hej ! ha a mopszli
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itt volna, minő szépen játszhatnánk e nagy 

szobában!
Csenget a gróf —  az inas belép.

—  Elhozták a kosarat ? — kérdi az 

első.

— El.

—  Itt van embered ?

— Itt.

— Hozd be a kosarat.

A z inas kimegy, és pár perez múlva 

visszatér, gyönyörű ezüst drótból font ko

sárral, félig megtöltve rózsaszín atlaczpár- 

nával, s virágkoszorúval körülfogva.

A  gróf e rózsaszín párnára helyezett 

engem, az inas fölemelte a kosarat s kivitte 
az előszobába, hol más, igen egyszerűen 

öltözött embernek adta át. A  gróf is ki

jött, pénzt nyomott ez ember kezébe, s egy 

kártyát adott neki, melyre valami Írva volt 
mondván:

— Ha kérdeznek csak azt kell mondani, 
hogy Rózsaági ur küldi.

— Értem méltóságos gróf! — felelt az
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idegen, meghajtván magát, s aztán a kosár

ral s velem együtt lehaladt a hágcsón s el
hagyta a házat.

Szép dolog, valóban ! azt hittem, hogy 
a deli fiatal gróf lesz ezentúl gazdám s ime 

- elvisznek, Isten tudja hová és kihez ! —  

Hátha ismét valami Miskolcziné féle sze

mély kezeire jutok ? —  akkor jaj nekem !

Csinos házban vagyunk, az első emeleti 

előszobában. Itt is czifrán öltözött inas van 

—  fölkapja a kosarat s beviszi más szo

bába.

Hogy dobog szivem — o h ! kié leendek!

K ét hölgy ül az ablak mellett hímzéssel 

elfoglalva — hiszen ez ugyan az a gyönyörű 
leányka, ki tegnap az utczán simogatott —  

s a másik az éltes nő, ki érte meg

szidta !

A  leányka fölugrik s félém siet! —  Oh * 

néném nézze csak —  kiált föl, megpillant

ván engem a rózsaszín párnán a virágod 

közt —  hiszen ez ama kedves kis ebecskej 
melyet tegnap a váczi-utczéban láttam
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minő szép ! minő picziny! s szőre oly lágy 
mint a legfinomabb selyem!

Evvel fölkap engem s balkarjára fektet, 

egyre simogatván kis kezével, mig az éltes 

nő igen komoly képpel közelebb lép s kér

dőre vonja az inast.

—  Ki hozta azt a kutyát Ferencz ?

— Idegen, kit soha sem láttam.

—  Kinek részéről ?

— Ezt a kártyát adta kezembe, mond

ván, hogy annak neve, kitől jön, ott föl van 
Írva.

A  nő átvette a kártyát, s földerülő arcz- 
czal olvasta: R ó z s a á g i A lb e r t !  —  Hm  
— igen szép tőle —  valóban sok figyelmet 

tanúsít Rózsaági u r !

De mig az éltes nő arcza földerült, ad

dig a leánykáé besötétedett — s visszaté- 

vén engem a kosárba — komolylyá vált 

arczkifejezéssel kérdezte:

— Kitől néném? — attól a kiálhatatlan 

vastag Rózsaágitól ? —  akkor el nem fogad
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hatom, akár minő kedves is legyen a kis 
állat : — teve hozzá sajnálkozó tekintetet 
vetvén reám.

—  S miért nem ? —  ha szabad kérdez

nem ! —  kiáltott föl mérgesen az öreg nő. —  

U gy-e, ha Ákos küldte volna, mindjárt elfo

gadnád s vége nem volna a gyermekies 
örömnek ! De mivel Rózsaági ur küldi, ki 

tizszer többet ér ama szeleburdi Ákosnál —

—  Tőkepénzben tudnillik —  vág közbe 

a kisasszony.

—  Mindenben — erősiti az öreg nő, 

lábával toppanván —  mivel Rózsaági ur 

küldi, mondom, nem tetszik a kisasszonynak.

A z  ajtó megnyílt e pillanatban, az 
inastól vezettetve, a fiatal gróf lép a szobába

— Jó reggelt gróf Várallyai — szól az 

öreg asszony igen savanyú képpel — minek 
köszönhetjük kora látogatását ?

— Jó reggelt Ákos —  mond a kisasz- 

szony, bájos mosolylyal s piruló arczczal 
kezet nyújtván a fiatal grófnak — be jó l 

tetted, hogy eljöttél!
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W au, wau — szólok én, örülve, hogy 

ismerős arczot látok, s elhagyván rózsaszín 

párnámat, a grófhoz közeledem s kezeit 
akarom megcsókolni.

Visszahúzódik, mintha nem is ösmerne, 
mintha soha sem látott volna — mintha nem 

kerülnék neki öt ven pengőjébe — még pe

dig v a ló d i p en g ő  p é n z b e n !

Furcsa, igen furcsa a nagy világ! alig 

hagytam el a szerény hajlékot, melyben 

gyermekéveim lefolytak —  sok virgácscsal 

fűszerezve ugyan, de még se szerencsétle

nül —  s már oly dolgokat látok és hallok, 
melyekről eddig fogalmam sem v o lt!

—  Nem is hiszi Várallyai —  mond az 

öreg nő, kissé gyanús tekintettel felém —  

minő szeszélyes leányka az a mi kedves 
Nellink. Tegnap, a váczi-utcza közepén, 

annyira extaziálta magát e kis ebecskéért, 
hogy valóban szégyeltem gyermekiességét, 

s ma el nem akarja fogadni!

—  Természetesen — vág közbe a kisasz- 

szony — mivel attól az utálatos Rózsaágitól
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jön ; — ha a napot s a csillagokat rakná lá

baimhoz, -  visszautasítanám azokat!

—  Ne légy kegyetlen, kedves Nellim ! 
felelt a gróf nevetve, s kissé csiptetve sze

meivel, inig elfordult az öreg nőtől — na

gyon is érzékenyen megsértenéd azt a sze

gény Rózsa ágit, ha el nem fogadnád e kis 
ebecskét, mely valódi szépség a maga nemé

ben !

Ha mi kutyák pirulni tudnánk, bizonyo

san e hízelgő bókra úgy kipirultam volna 
mint a bazsarózsa; de ennek híján csak fark

csóválással s nyalogatással mutathatom el- 
érzékenyültségemet.

A  kisasszony szép, barna szemei tágra 
nyílnak, s kérdő tekintettel a grófra —  

mintegy kétkedve mondja:

—  Tehát azt hiszed Ákos, hogy el kell 
fogadnom e kis ebecskét?

—  Mindenesetre! —  felelt a gróf, hirte

len kézszoritással, mig az öreg nő kinézett 

az ablakon.
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—  L ám ! épen házunk felé jő Rózsaági:

— kiáltott ez most föl — mindjárt megkö

szönheted neki szép ajándékát.

Evvel kinyitotta az ablakot, s kihajol

ván azon, valakinek intett csipkés zsebkendő

jével, inig a kisasszony, a gróf kézszoritását 

viszonozván, halkan szólt: Oh Ákos, mit 
csináltál! hogy fog ez végződni ?

— Ne félj semmit, kedvesem ! —  susogta 

a gróf —  majd meglátod, hogy magáénak 
vallja Rózsaági az ajándékot!

Most nehézkes léptek hallatszottak az 
előszobában, az ajtó kinyílt, s oly nagyot 

fújván mint egy megálló gőzmozdony; vas- 
tag, piros, holdvilágképü és igen pompás ur 
lépett a szobába.

Minden a mi rajta van fénylik és csil- 

lámlik ; az ujdon uj fehér piqué pantalon, a 
sárga mellény, a kék kabát, a lilaszin atlasz- 

nyakravaló, a finom panamakalap, s gyé- 
mántos inggombok, a vajszin kesztyűk

—  s mindennekelőtt a nagy, kerék vörös 

arcz!
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—  Alászszolgája nagyságos asszonyom ! 
Alászszolgája drága, szép kisasszony ! Ah ! 

gróf Várallyai, — örülök hogy van sze

rencsém.

De a gróf látására nem épen öröm tűnt 
föl vonásaiban, akár mit is mondott a vas

tag ur — hogy örül a szerencsének. Már 

mi kutyák inkább kimutatjuk érzéseinket!

Épen jókor jön, édes Rózsaági! — szólt 

az öreg no, igen nyájasan kezet nyújtván a 
kerekded urnák —  unokahugom annyira 

meg van lepetve kedves ajándéka által — s 
annyira Örül annak, hogy hála kifejezésére 
alig talál szavakat!

—  Ajándékom? — hm — hm — dado

gott a vastag ur —  nem tudom — hm —  
hm —  nincs szerencsém — hm —  hm —

— Oh ! csak ne tagadja ! — vág közbe 

a házinő — ismerjük szerénységet!

—  No most — Nellikém — bátorság! —* 

susog a gróf!

—  Valóban, Rózsaági ur, szólt a kisasz- 

szony, szelíd hangom, de kissé akadozva:
Jósika Júlia.
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igen nagy örömet csinált nekem e kis ebecs- 
kével, alig tudom mikép köszönjem meg 
figyelmét.

—  Ebecske ? — O h ! — A h ! — hm — 

gyönyörű kis állat — de —  de — —

—  De tudjuk, hogy Öntől jön, —  mond 

a kisasszony bátrabb hangon: akár mikép 
tagadja —  fogadja tehát legszivesb köszö- 
netemet.

Evvel odanyujtotta a vastag urnák pi- 

cziny fehér kezecskéjét, mely egészen eltűnt 

annak nagy, kövér jobbjában, s oly bájosan 

mosolygott, hogy Rózsaági ur a hetedik ég

ben vélte magát — s nem tudta tovább ta

gadni, — mit — erőnek erejével neki tulaj

donítottak.

—  A h ! — végre csak bevallja — kiált 

föl az éltes nő.

—  Valóban igen lovagias! —  szólt a 

gróf komolyan; — fogadja szives kézszorí

tásomat édes Rózsaági.

—  O h ! méltóságos gróf —  nincs miért 

—  méltóságod igen is kegyes —  meg nem
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érdemiem —  s kezeit szorgalmatosán dör

zsölvén elhallgata.

—  Csitt —  csitt! —  Rózsaági! —  vág 
közbe a kisasszony, ujjacskával fenyegetvén 

a vastag urat — a szerénység is hibává vál

hat ha túlságos! —  szót sem többé e dolog

ról ! tudjuk a mit tudunk!

—  Nem mondtam-e előre ? —  mond hal

kan a gróf.

—  O h ! minő csacsi! — felelt nevetve 
a kisasszony.

Már három hete, hogy uj úrnőmnél va

gyok, s mondhatom, jó dolgom van.

Itt is sok mosást és fésülést kell kiáll- 
nom — ez, úgy látszik, már reám van 

mérve —  hanem Lizinek, a kisasszony bécs 

komornájának —  könnyebb keze s nyugod- 
tabb kedélye van Miskolcziné asszonyomnál, 

minélfogva nem szenvedek annyit; s ha oly

kor rósz kedve is van, s kissé tépegeti sző

römet, csak egyet mukkanok, s a kisasszony, 

ki a mellékszobában lakik, tüstént kijő ; s 

leszidván a komornát ügyetlenségéért, maga

13*
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végzi el a fésülést, gyönyörű picziny, fehér 

kezecskéivel, mi nekem fölötte jól esik. 
Azért nagyon kényes is vagyok, s mindjárt 
jajgatok, Lizi leányasszony nem csekély 
boszúságára.

Hanem itt is vannak oly dolgok, melyek 
nekem nem tetszenek: — úgy látszik nincs 
teljes boldogság e világon a szegény ölebecs- 

kék számára! — Úrnőm nagyon szeret és 

kényesztet; mindig szobában vagyok, ő 
maga készíti reggelimet, ebédemet: ha ki

megy mindig magával visz —  a mi nagyon 

mulatságos —  kivéve midőn nagynénje, ez 

a vén sátán, eltiltja ; — és még is oly dol

got követel tőlem e kedves lény, mely nem 
csak igen kellemetlen, de még veszedel

mes is.

Isten tudja, hogy szívesen teszek min

dent kedvéért, mert valódi angyal! —  de 
mindennap, esőben vagy napfényben, lega

lább félóráig az első emeletű ablakpárká

nyon ülni, nem csekély áldozat; főleg oly 
gyönge idegzetű ebecskére nézve mint én.
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Szédül a fejem oly nagy magasságban, s 
mindjárt azt hiszem, hogy lebukom — ha

bár láthatatlanul oda is vagyok kötve, jó 
erős madzaggal, egy nagy virágcseréphez.

Csak oly magas ne lenne az ablak —  

akkor elég mulatságos volna a dolog ; mert 

minden ember, a ki a népes utcza járdáin el

halad, reám néz, s bámulja szépségemet; 
s nem egyszer hallottan már igen hízelgő 
fölkiáltásokat, mint például: Gyönyörű kis 
ebecske! — Oh ! minő kedves kedves állat j 

— s több ehhez hasonlókat.

ü g y  látszik, hogy büszke is reám a kis

asszony, mert legalább hat féle nyakkötőt 
csinált számomra, s naponkint egygyel vagy 
mással ezek közöl diszesít föl, mielőtt az 

ablakpárkányra ültet. Egyszer rózsaszín at

laszcsokor fénylik nyakamon, máskor kék, 

vagy zöld, olykor vörös, vagy lilaszin is.

Különös az, hogy gróf Yáralyai — az a 

ki engemet meg vett Miskolczi uram

tól, bár azt állította később, hogy Rózsaági 
ur küldött ajándékba Nelly kisasszonynak,
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—  naponkint midőn az ablakpárkányon ülök, 
elhalad a ház előtt, s oly figyelemmel tekint 

reám, mintha minden szőrszálamat meg

akarná számlálni. Ez igen hizelgő reám 

nézve, s mutatja, hogy jó Ízlése van a 
grófnak.

Hanem egy körülmény föltűnt nekem —  

alig haladt el a gróf a ház előtt, s a kisasz- 
szony bevesz engem a szobába —  de soha 
sem mielőtt Yáralyai megjelenne: —  [mi 
lehet ennek oka ? —  sokat töröm rajta az 

eszemet.

A  kisasszony mindennap sétálni m egy; 

olykor nagy nénjével, de legtöbbször egy 
öreg kisasszonynyal, ki mint társalkodónő 
lakik a háznál. Többnyire elvisz engem ma

gával, mit nagyon szeretek, mert a sétányo

kon ismeretségeket csinálok más ebecskék- 
kel, s mondhatom, hogy nagy tetszésben ré

szesülök.

Ha az öreg asszony velünk van, akkor 

ritkán találkozunk a gróffal, de ha a kis

asszonynyal megyünk, akkor élőnkbe jő,
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midőn már kihaladunk az utczából, s el sem 

hagy bennünket mig haza nem térünk.

Tegnap pár szót hallottam, mely nagy 
szeget ütött fejembe. A  társalkodónővel 

mentünk t. i. de csak későbben találkoztunk 
a gróffal, s mintegy történetesen: mert cso

dálkozva bár, —  de örülve sietett Nelly kis

asszonyhoz és susogta: Oh ! minő váratlan 

öröm! mivel v ö r ö s  c so k o r  volt Fido nya

kán azt hittem --------

—  Ú gy is volt Ákos ! — szakitá őt félbe 
úrnőm, —  de később látogatások jöttek s 

igy hon maradt néném, s a kisasszonynyal 
mentem ki.

H a h ! — tehát nem irántami szeretetbol 

babusgat és czifráz föl engem a szép Nelly, 

hanem telegraph-ként használ, hogy a gróf

nak tudtára adjam, kivel fog sétálni.

O h ! ha ez úgy volna, akkor------------- de

nyugalom Fido, nyugalom ! E  selejtes vilá

gon ritkán találkozik az érdem elismeréssel, 

s te csak ezreknek sorsában osztozol — aztán 

igen jó dolgom van egészben véve, — s ha
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hülénmek engedek s elfutok — ki tudja 

minő kezekbe jutok, s mi lenne sorsom! 

azért béketürés és megadás! — De e csaló- 
dás fáj szivemnek — nagyon fáj !

Most inkább figyelek, mint azelőtt a 
gróf és Nelly kisasszony beszélgetéseire, és 

sokat hallok, mi engem nagyon érdekel —  

oly annyira, hogy olykor figyelembe sem 

veszem a szép ebecskéket, kikkel találko

zunk, s urnőm mellett maradok, a helyett, 

hogy azokkal társalognék.

A  minap kimentünk gyalog a városli

getbe, —  hétköznap volt, s azért magános 

az egész liget —  s a gróf és a kisasszony 
igen hosszasan és komolyan beszélgettek 
együtt, inig a társalkodónő jobbra balra 

nézett, egyre ásitozott s egyátalában igen 

unatkozott képet csinált.

Mig a kisasszony s Várallyai gróf be

szélgettek, kíváncsiságom mindinkább ébre

dezett s közelükben maradtam, bár egy csi

nos kis fekete ebecske folyvást követett 

bennünket, s kaczérkodott velem. Máskor
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ázivesén társalogtam volna a kedves állattal 

habár piszkos és fésületlen volt, mi tisztán 
mutatta, hogy nem jó társaságba való ; de 
most egyetlen szót sem akartam veszteni a 
szerelmes pár beszélgetéseiből.

Kisült ebből, hogy a gróf és Kelly kis

asszony rokonok s úgyszólván együtt növe

kedtek ; mert a gróf árván maradt, s Nelly- 

nek atyja gyámnoka volt. A  fiatal pár, bár 

el nem jegyezve még, tudta, hogy nem so

kára egymásé leend, midőn Nelli kisasszony 

szülei hirtelen elhaltak.

Minő érdekkel hallgattam az egészet, —  
s mennyire örültem, hogy értem, a mit 

mondanak. A  mi igaz, igaz. Mi kutyák csak

ugyan több észszel s ügyességgel birunk az 

embereknél; mert még mi értjük az embe

rek beszédét, ők nem a mieinket —  beh 

kár!

No de vigyázzunk, hogy mindent meg

tudjak.

Nelli kisasszonynak atyja, halála órájá

ban, leánya kezét a gróféba teve, s megái-
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dotta gyermekeit. De midőn Nelli később 

nagynénje —  egyetlen közeli rokona —  há

zához jutott, ez nem akart semmit tudni e 

házasságról, állitván, hogy a gróf nem elég 

gazdag, s hogy Nelli még igen fiatal, ily ko

moly lépésre.

íg y  folyt le egy év, mely idő alatt Ró

zsaági ur, állitólag gazdag tőkepénzes vagy 

bankár, sokat jött a házhoz, és szegény kis 
úrnőmnek alkalmatlankodott udvariasaival; 

mig Nelli nagynénje a grófot örömest eltá- 
volitotta volna, ha ez oly könnyen hagyott 

volna magával elbánni.

Most Yárallyai elbeszélte úrnőmnek, mi

kép nyomára jutott annak, hogy nagynénje* 
kit mindenki tehetős Özvegynek hitt, évek 

óta sokkal többet költ, mintsem kellene ; s 

hogy dolgai igen roszul állanak, s azért 
pártolja annyira Rózsaágit, mivel ez meg

ígérte neki, hogy —  ha unokahuga kezét 

megnyeri, kifizetendi adósságait.

Mindezt —  folytatá Yárallyai —  ügyvé

demtől tudom, ki meghitt barátja nagyné
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néd ügyvédének. JBár magam kifizethetném 
az öregasszony adósságait, hanem ha jól is 
birom magamat, nem vagyok arra elég gaz- 
dag, mert majdnem százezer forint kel

lene.

—  Százezer forint ! —  kiáltott föl a 
leányka a legnagyobb meglepetéssel — ez 

lehetetlen Ákos !

Igen is lehetséges kedvesem ! —  felelt ez 

— főleg, ha az ember uzsorások kezeire jut. 

Ú gy tudom Rózsaági ur, maga legnagyobb 

hitelezője, s azért Ígérete teljesítése nem 

kerülne fölötte sok készpénzébe.

M i tévők legyünk Ákos ? —  sóhajtott 
úrnőm.

Csak kitartás kedvesem, s minden jól 

fog végződni.o  o

A  társalkodónő e pillanatban a kisassz- 
szony mellé lépett, hazamenetelre unszolván 

ő t ; s az érdekes beszélgetésnek vége 

volt.

Vissza fordultunk tehát, de e napnak 

fontosabb része csak most következett.
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Midőn épen a lövölde előtt elhaladtunk, 

kilép ebből Rózsaági ur pipaesszin arczezal, 

mely kékké vált, midőn bennünket meg

pillantott.

Utánunk sietett, nagy nehezen, — s mi

dőn végre utolért, alig rendelkezhetett elég 
lélegzettel szokott alászszolgájára, de mely 

ez egyszer épen nem hangzott alázatosan.

Úgy látszott, hogy a vastag ur magán 
kívül van dühében, mivel együtt látta oly 
kedélyesen sétálni Nelli kisasszonyt fiatal 
rokonával.

Nem tudtam, hogy nagysád szereti a 

hosszú sétákat! — szólt gúnyosan úrnőm

hez fordulva — különben régen ajánlkoz

tam volna már kísérőjének.

Nincs erre szükségem, — felelt a kisasz- 

szony büszkén és égő arczczal — gróf V á - 
rallyai mindig kész e szolgálatra ; s mivel 

rokon om , sokkal illőbb is, hogy ő legyen 
kísérőm, mint Rózsaági ur, kit alig isme

rek, s ki mindig idegen fog előttem ma

radni.
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A  vastag ur Összeharapta ajkait, majd

nem szétpukkant dühében; de pár rekedt 

hm —  hm —  nél nem tudott egyéb felele

tet találni, minek oka talán Várallyai sötét 

s viharos arczkifejezése lehetett.

Hallgatva ballagtunk tehát tovább, s Ró

zsaági látván, hogy nem mehet semmire, 
végre elbúcsúzott a király-utcza közepén, s 

egy nagy de piszkos házba bemenvén eltűnt 

szem elől.

Végem van Nelli kisasszony! — kiáltott 

föl a szegény társalkodónő, könyes szemek

kel. — Ez a kiállhatatlan Rózsaági dühében 
mindent megmond a nagyságos asszonynak 
s elvesztem állomásomat házánál, ez oly 
bizonyos, mint kétszer kettő négy ; —  s az

tán mi tévő legyek ?

— Ne féljen semmit, Borosa kisasszony! 

— szólt a gróf nyugtatólag, mig úrnőm a 

vénleány kezét megszorította, ha elveszti 
állomását, majd gondolkodom én önről, s 
oly fizetést biztositok Önnek, miből becsüle

tesen elélhet. Csak nem fogunk oly személyt
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sárban hagyni, kinek annyi jó órát köszön

hetünk ! — ugy-e Nellikém ?

W au — wau ! gondoltam én, ez igen jól 

van igy elintézve.

A  szegény társalkodónő csak ugyan 
megjárta: két napja, hogy el kellett menni a 

háztól, s oly zenebonát ütött a nagyságos 
asszony, hogy az egesz háznépet majdnem 
kétségbe ejtette.

Rajtam is akarta bosszúját tölteni, de én 
roszul értettem a tréfát s jól megharaptam 

száraz, csontos ujjait. Kaptam érte pár jó 

ütleget —  de nem bánom, — csak hogy 

megvérezhettem kissé ezt a vén nagyságos 
boszorkányt.

Mióta a társalkodónő elment, rémitően 
unjuk magunkat, én és a kisasszony; mert 
sétáinknak vége van ; — egész nap hon 

ülünk s nincs egyéb látogatónk pár vastag 
éltes kávénénikénél s ama kiálhatatlan, föl- 
puffadt Rózsaági, ki minden bajnak oka.

Ki nem állhatom ezt a domború pénz- 

zsacskót, s úrnőm osztozik ellenszenvemben.
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Ha csak belép, vonásai más kifejezést nyer

nek, s tüstént elhagyná a szobát ha nagynénje 

megengedné.

De az öreg asszony követeli jelenlétét, s 

aztán Rózsaági oly szeretetreméltó képe

ket vág, olv olvadozó tekintetekre kénysze- 

riti apró szinetlen szemeit, hogy valóban 
utálatossá válik.

A  grófnak pedig nem szabad többé a 

házhoz jönni. A z inas és a komorna kemény 

parancsot kaptak, hogy őt be ne ereszszék; 

mindig azt kell mondaniok, hogy az uraság 

nincs hon. —  Lássa az ember — vagy in

kább kutya — hogyan tanítja őket hazug

ságra ez a vén sárkány!

De mihelyt szavát hallom az előszobá

ban, tüstént ugatáshoz fogok; akár hogy is 

fenyeget az öreg asszony; hadd tudja 

meg legalább, hogy hazudnak, s hogy itt

hon vagyunk.

Unalmában, s hogy egy kis mulatságot 

szerezzen magának és nekem, a kisasszony 
a p p o rtiro zá sra  tan ít. Nem tudom, hogy
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nevezik ezt jól magyarul — kutya nyelven 
igy mondják. Kesztyűjét, zsebkendőjét, —  
papirost dob el jó messzire ! s én ezt neki 
visszahozom. Avval elmulatunk olykor 
órákig.

* *

Tegnap ismét itt volt a gróf, és vissza- 
utasittatott. A  kisasszony az ablakhoz sietett 
s midőn Ákos elhaladt a túlsó járdán intett 
neki kezével. De az öreg asszony észrevevén 

a dolgot, az óta mindig beteszi a farángó- 

xJkaJLu_s nekünk félhomályos szobában kell 
ülnünk.

Oh minő kiállhatatlan e vén darázs! s 
mennyire megtanulta a sötétséget szeretni.

Nehézkes léptek hallatszanak az előszo

bában ; —  ez Rózsaági. —  A  sálon ajtajá

hoz lopódzom, s midőn belép a vastag ur —  
krrr! —  lábai után kapkodok, s egész pol-
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kát tánczoltatok vele ! —  minő poltron ez a 

nagy hústömeg —  s minő együgyű: meg se 
gondolja, hogy kis fogaim át nem hathatnak 
vastag csizmáin: annál jo b b ; hadd féljen 

kissé!

M ég az öreg asszony is resteli félénksé

gét ! hiszen csak föl nem falja önt ez a kis 

ebecske Rózsaági u r ! —  szól végre csípő

sen : —  adjon neki egy legyintést — s meg 

van.

Végre fújva s lihegve a karosszékbe ül, 

a nagyságos asszony közelében; mig úrnőm, 
messze tőle az ablak mellett varrogat, s nem 

is néz feléje.

Rózsaági ur roppant piros selyemkendőt 
von ki zsebéből s törölgeti kerék, holdvilág- 

arczát. —  De a zsebkendővel együtt nyitott 

levelet vont ki a zsebből, mely a karosszék 

alá esett.

Különös, minő vágyódás keletkezik ben

nem e levél után. Lassan —  lassan oda lo- 

pódzom, fölveszem fogaimmal s elviszem 
úrnőmhez.

Jóeika Julia. I. 14
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Ez eleinte nem is figyel reám; —  ruhá

ját húzom lábammal, s mikor felém néz oda 

nyújtom neki a levelet.

Épen darab parirosra van szüksége, hogy 

selymet gombolitson reá, s mintegy elszórva 
kezébe veszi a levelet, összehajtja, s már az 
első selyemszál rajta van, midőn szeme az 
Írásra esik. Figyelmessé Ion, a selymet elhá

rítja, elébb pár sort olvas, aztán az egész 
levelet —  a pir fölszáll halvány arczába ; —  
szemei villogni kezdenek —  végre fölkel, a 
beszélőkhöz siet s megállván Rózsaági előtt 

megvetőleg, de egyszersmind el nem titkol

ható megelégedéssel szól:

— Végre tudom Rózsaági ur, mi bírta 

önt arra, hogy engem, darab idő óta, any- 

nyira űzőbe vegyen izetlen bókjai s hódola

taival ! —  Adósságait akarja az én birto

komból kifizetni, s megrongált hitelét ismét 
helyreállitni —  nem de? —  De ez nem fog 

sikerülni —  mert vagyonom nem lehet soha 

az öné!

A  vastag ur fölugrott székéről, halálsá
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padt arczczal valamit dadogott; mig az öreg 

asszony mérgében kipirult és egyre kiál

tozott, mint ha égne :

Nelli! —  Nelli! —  megbolondultál-e? 
mit beszélsz ? —  hogy mered tisztelt bará

tunkat itt igy insultálni! —

Olvassa csak e levelet, — édes néném

—  szólt a kisasszony nyugodtan, oda adván 

az öreg nőnek a levelet; —  alig hiszem, 
hogy ha elolvasta, még tisztelt barátjának 
nevezendi ezen urat.

Midőn Rózsaági a levelet látta, utána 

kapott nagy ügyetlen kezével, s képe oly 
ijedt kifejezést nyert, mintha kisértetet 
látna, de a papiros már a háziasszony kezei 

közt volt, ki azt mohón elolvasta s aztán 
egy sikoltással a pamlag párnái közé 

dőlt.

—  E l innen csaló —  gazember —  kigyó

—  el szemem elől ! — kiáltott föl aztán oly 

dühösen rántván meg a csengetyüt, hogy az 

inas és a komorna egyszerre betoppantak 
az ajtón, tartván attól, hogy a szoba láng-

14*
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bán áll, vagy gyilkosság történik. —  Vezes

sétek el ezen urat itt - -  s ne engedjétek, 
hogy többé átlépje küszöbömet !

A  cselédek úrnőikre bámultak —  de a 
vastag urat nem volt szükség kivezetni ! —  

magától tűnt ez el, még pedig igen hirtelen 
—  s ez órátul fogva nem láttuk többé.

❖

 ̂ * *

A  levélből, melyet egyik pajtása hozzá 

jntézett volt, világosan kisült: hogy a tönkre 

jutott csaló Nelli kisasszony vagyonával re

mélte újra fölépitni szerencséjét —  s hogy 

számos hitelezői csak is e remény fejében 
nem ütöttek eddig zajt; ezért a levél Írója, 
azon tanácscsal fejezte be epistoláját, hogy 
siessen minél elébb e vagyon birtokába 

ütni — nehogy Rózsaágiból Szárazági 
váljék.

E  naptól fogva vége volt az öreg asz- 

szony zsarnokoskodásainak. A  gróf ezentúl 
beeresztetett, a társalkodónő visszahelyezte

tett régi hivatalába, s most naponkint eljár
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juk vele a boltokat —  mert úrnőm kiházá- 
sitási készületén erősen dolgoznak.

Hogy Váralyai Ákos a boldog vőlegény, 
azon senkisem kétkedik, nekem pedig két

szeresen jó dolgom van, mióta ama fontos 

levelet apportiroztam úrnőmnek. — Nagy 

reményem van, hogy —  ha tervünk, egy 
kutya clubbal sikerül —  ennek megsza- 

poritandó hangja közt — én is csahol

hatok.
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E S T E.

A  nap leáldozott: tiszta harmatcseppek 
mutatkoztak itt-ott a zöld füvön, s én még 

mindig kis kertemben ültem, elmerülve édes 
keserű gondolatokban —  elhunyt kedveseim, 
messze távol elszórt barátaim, s szép szere

tett hazám, voltak álmaim tárgyai.

Homály borult végre e kis zöld szög

letre, melyben időzni szeretek ; s az egen a 
szelid hold s a csillagok mérhetlen serege 
kezdett ragyogni.

A  virágok illata erősebb, édesebb Ion, 
s mint átlátszó, alig észrevehető ködfelleg 

szállt föl az ég felé —  a leggyöngédebb 
tömjénként emelkedvén az Isten mennyei 

trónjáig.
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Egyszerre úgy tetszett nekem, mintha a 
mély csendben ezüsthangok szólaltak volna 

meg, oly halkan — mint a szellők gyöngéd 
susogása. Figyelmessé lettem, s a leheletet 
magamba fojtván, hallgattam.

A  hangok mindig érthetőbbek s tisztáb

bak lőnek, habar nem hangosabbak: —  a 

virágok beszélgettek s vitatkoztak egymás 
közt.

—  Hiába igyekeztek hozzám közeledni, 

— szólt a rózsa büszkén —  mindenki el

ismeri, hogy én vagyok a virágok leg- 

szebbike.

—  Meglehet —  jegyzé meg a fehér lili

om, némi megvetéssel nyugott hangjában —  
de én mindenesetre a legválasztékosabbak 
egyike vagyok —  abban nem lehet kétség. 

Te kedves rózsám, csinos, üde lánykához 
hasonlitasz ; én istennőhez, tiszta fehér lep 

leimben s arany koronámmal s aztán enge- 
met helyeznek a szentek kezeibe.

—  Már a mi az aranyt illeti —  kiáltott 
föl a sárga liliom, ahoz inkább én hasonli-
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tok mint te, fehér rokonom : csakhogy szí

nem elevenebb, égőbb az aranynál. Vannak 
emberek, kik engem jobban szeretnek ná- 

ladnál, bár mit is higyen hiúságod.

—  Oh igen! a gyermekek s neveletlen 

póremberek, kiknek szeme megakad kiáltó 

színeden, ha, ha, h a ! de nincs illatod —  ezt 
nem kellene felejtened.

— Ez nem tesz semmit —  szólaltak föl 

egyszerre a tulipán s a basarózsa —  sokan 

vannak, kik panaszolnak, hogy erős illatod 

főfájást okoz, s kik jobban szeretnek ben

nünket, mivel szépek s kecsesek vagyunk a 

nélkül, hogy ártalmasak lennénk.

—  Kecsesek! a tulipán s a basarózsa ke

csesek ! kiáltottak össze vissza a többi virá

gok —  hiszen oly feszesek vagytok, hogy 

minden ember azt mondja, hogy nehéz ti

teket füzérbe kötni.

—  A  kecsre nézve enyim az elsőség ; — 
szólt a fuchsia, némi öntudattal; virágom 

s egész növésem természetes kecsesei bír

nak, melytől meg nem foszthat senki.
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—  O h ! ez meglehet — jegyezték meg 
többen, kissé gúnyosan — de oly kicsiny 

vagy s oly jelentéktelen, hogy észre sem 
vesznek.

A  fuchsia roszkedvüen rázta virágha

rangjait, de mielőtt felelhetett volna a rop- 
kény mely bevonta a falnak egy részét, 
mély hangon fölszólalt:

—  Csodálkozom rajtatok, virágok, hogy 
ily bűnös hiúsággal s büszkeséggel birtok 

Adjatok hálát Istennek, hogy mindnyájan 
oly szépek vagytok s ne veszekedjetek azon, 

hogy ki szebb a másiknál. Mit mondjak én 
szegény röpkény, kinek virága nincsen, kit 

nem dicsér senki! — még is hálát adok a 
teremtőnek, hogy v a g y o k  s é l e k .  S ha 
nem is dicsérnek az emberek, mégis van, ki 

szeret engem, mert el tudom előtte takarni 

azt mi nem szép —  mi sérti szemeit.

E  pillanatban lépett a kertbe egy fiatal 

barátnőm, ki közel lakván, nem egyszer 

még ily későn is eljő hozzám. Kissé beszél

gettünk, aztán tudván mennyire szereti a
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virágokat, mondám, hogy szedjen belőlük 

kénye kedve szerint.

A  fiatal leány fölkelt: — Ah ! — szólt 

vidáman, ha ön megengedi, kedvencz virá

gaimból szedek egy kis bokorkát.

S mellőzvén a büszke virágokat, melyek 

csak pár perez előtt dicsekedtek szépségük

kel, a kertnek egyik szögletébe ment, hol a 
bokrok alatt, síirii leveleik közt ibolyák búj

tak ki, s miután ezekből egy csomót kötött, 

a rezedákból kezdett szedegetni, melyek 
ablakom alatt virultak, s azokkal egészítette 
ki szerény füzérét.

—  Köszönöm! —  szólt azután — meny

nyire szeretem e kis virágokat; gyönyörű 
illatukkal betöltendik egész szobámat.

Midőn később ismét csend uralkodott a 
kis kertben, a röpkényt hallottam, ki eként 
szólt a virágokhoz : Lássátok ti hiúk és 

büszkék! az ibolya s a rezeda nem dicseked

tek —  mégis ők lőnek választva!
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A

FARSANG BRÜSSELBEN.

Minden országnak, sőt minden városnak 

vagy helységnek, vannak külön szokásai, 
melyeket ismerni s másokkal összehason- 
litni —  érdekes.

Többet tiz évnél töltvén már itt, Bel

gium fővárosában, — láttam s tapasztaltam, 

mennyire térnek el némi dolgokban az ide

való szokások a hazaiaktól, mi főleg a far

sangot illetőleg áll.

Nálunk példáu] az egész időszakot a há

rom szt. király napjától fogva hamvas szer

dáig „farsangnak4* nevezik; itt ellenben 
csak a három utolsó napnak jut e név. De 

ha valaki azt hinné, hogy csak akkor szok

tak tánczolni nagyon csalatkoznék; mert
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december közepétől kezdve Brüsselben a 

bálok s tánczestélyek, szünet nélkül foly

nak húshagyó keddig.

De még akkor sincsen egészen vége a 
tánczvigalmaknak, bár böjtben itt kerülik 
a tánczot; mert a valódi farsang (carneval) 

után, mely vasárnaptól fogva keddi éjfélig 

tart, jő még a „ n a g y  f a r s a n g i  (g r a n d 

c a r n e v a l ) ,  mely az erre következő vasár

napon tartatik, hol mindenhol tánczolnak s 
vigadnak; s a farsangi zajnak utolsó visz- 

hangja a ,,fé l -b ö jt“ (m i-carem e) azon va

sárnapon, mely a böjt közepét képezi.

A  mi a tánczvigalmakat illeti, ezek — 
legalább a mi a felsőbb köröket illeti —  
nagyon hasonlítnak azokhoz, melyekben ol

vasónőim otthon részt vesznek ; csak hogy 

ezeknél itt sok dolgokban csekélyebb a fény

űzés, csekélyebbek a követelések; minek a 

fiatalságra nézve az a nagy előnye van, hogy 
a tánczestélyek száma sokkal — de sokkal 
nag) óbb —  mint nálunk.

Itt a fiatalság még nem oly finnyás, hogy
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zongoránál ne tudna tánczolni, hanem csak 

teljes zenekarnál; aztán nem jut senkinek 
eszébe, minden ily alkalommal nagy vacso

rát követelni, hol a pezsgő csak úgy foly 

mint a viz, s hol az ember egy hétre jól lak- 
hatik, ha kedve tartja.

Brüsselben, legnagyobb tánczvigalmak 
alkalmával is, „buffet“ -el megelégesznek; 

melyen a ki éhes vagy szomjás, hideg étke

ket s jó borokat talál ; mi kevesebb helyet, 
asztali készületet s szolgálatot vesz igénybe, 

mint a rendes vacsora, roppant teritett asz

talokkal, melyekhez mindnyájan egyszerre 

ülnek le.

Kisebb tánczestélyek alkalmával pedig, 
csak körülhordatnak a frissitők, melyek 

theából, limonádéból, mondolatejből, borok

ból, fagylaltból, s az estély vége felé vajas 
kenyérből hússal, vagy kis meleg pástéto

mokból állanak: olyanokból, melyeket Bécs- 
ben hachéwandel-nak neveznek, s meleg 

b ő r b ő l  és punchból.

Természetes, hogy az ily tánczvigalmak
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és estélyek nem kerülnek oly igen sokba 
mint nálunk; természetes tehát az is, hogy 
több ember ád s adhat ilyeneket, főleg mi

vel itt kisebb szobákban is tudnak tánczolni, 
nem csak nagy termekben; s igy a fiatalság 
gyakrabban mulathat.

A  farsang elevenitésére nézve sokat is 
tesznek az itt oly számos „társaságok 

(sociétés), melyeknek mindegyike a táncz- 
idény alkalmával három — négy ily ünne

pélyt szokott adni.

E  társaságok vagy társulatok nem csak 

a műveltebb rétegekben léteznek itt, hanem 

mindenütt .  A  pór ember s kézművestől 
fogva a herczeg és miniszterig, mindenki 

tagja egy vagy több ily társulatnak.

Epén tegnap volt a szállásomhoz kö

zeli vendéglőben, egy úgy nevezett földész- 
bál (bal de paysans) ,  mely reggelig tar

tott, s melyre roppant számban gyűltek 

össze a földművesek.

A z  ily vigalmat már négy öt nappal 
előbb kihirdetik falragaszok által, melyek
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főleg az erre választott helyiség falain nagy 

számban léteznek. A  belépti dij 50 centimes, 

azaz fél frank. A  mulatság előtti napon a 
fogadó földszinti ablakjaiban, azon neme az 

eledelnek van kitéve, melyből az estebéd ál

lam fog, ez egyszer sertés fő, máskor kol

bász vagy egyéb igénytelen tápszer. L eg 

több ember gyűl össze, ha e vacsora lap in 

bői (vad t e n g e r i  n yú l) áll, mert ezt a nép 
itt roppantul szereti, pedig minő rósz és 

izetlen!

A  pórleányok e bálokra masque-ban 

szoktak járni, mely többnyire vörös flanell 

vállból, sötét szoknyából, s valami, közön

séges főkötőjüktől különböző más főékből 
áll. Azon kivül szép fényes rézből, készült 

tejes korsókat hordanak magukkal, s abból 
töltenek a fiatal legényeknek.

Ezek is masque-ban vannak, azaz uj, 
kissé fölczifrázott kék blouse-ban, egyik 

kézben á s óv a l ,  a másikban v a s  vi l l ával ,  
melyek nem mindig a legtisztábbak.

A  zenekar többnyire borzasztó ; de bán
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ják is azt a tánczosok! — Akár minő íul- 
hasitók legyenek a zene hangjai, foly azért 

a táncz reggelig, növekedő dühvei; főleg 
ha sűrűn ürittetnek a söröskanták — mert 

borrúl ily helyen szó sincsen. —  Megemlí

tést érdemel, hogy mind e mellett vereke

dések ritkán jőnek elő.

E  legalsóbb fokozatáról az ily mulatsá

goknak, fölfelé haladnak ezek, a mesterem

berek, polgárság, nagykereskedők, s a pénz

világ mindig gazdagabb rétegein keresztül a 
Concert-noble nevezetű társaságnak fényes 

ünnepélyéi g, melyek a weauxhali termek

ben tartatnak, s melyeken az udvar is meg

szokott jelenni,

E  termek fényesek, a világitás nappali, 
a buffet bőven el van látva, s az étkek s 

a italok ingyen szolgáltatnak mindenki

nek.

Itt lehet a legszebb öltözeteket látni; s a 
fiatalság legjobban szeret e termekben mu

latni, mert a hely tágas, a zene nagyon jó, 

s a társaság válogatott.
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De elég ennyi egyszerre, a tulajdonképi 
farsangról. M i még elevenebb szint kölcsönöz 
itt a bőjtelőtti idénynek, ez azon körülmény, 
hogy a sok nyilvános álczás tánczvigalma- 
kat nem is említve, melyekben úgy is csak 

egy bizonyos osztálya a hölgyeknek szokott 
részt venni, számos zártkörű tánczestélyek 
rendeztetnek, a különféle társaságok által, 

melyekben álczásan is lehet megjelenni.

A z itteni nép pedig szereti az álczákat, 

s igy sokan élnek ez előnynyel.

Ezen álczások aztán nem csak az estély 
alatt mutatkoznak, hanem a czukrászboltok- 

ban s kávéházakban is időznek, sőt az utczá- 

kon s főleg a nagy, üveggel födött Passage 

st. Hubert-ben sétálgatnak föl s alá, mielőtt 
a bálba mennének ; mi, főleg az esteli órák

ban, igen nagy elevenséget kölcsönöz a vá

rosnak ; kivált ha az ember meggondolja, 

hogy itt olykor ugyan egy napon tiz— tizen

öt ily álczás tánczvigalom tartatik, a lakos

ság különböző rétegeiben.

A  farsangnak három utolsó napjában
15Jósika Julia. I.
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azonban, úgy mint szintén a nagy farsang 
és f é l b ö j t k o r ,  nem csak estve járnak az 

álczások az utczákon, hanem reggeltől éjfé

lig, sőt virradtig folytonosan, énekelve, ze

nélve, bohóságokat űzve, s főleg trombi

tálva, még pedig fíilhasitólag.

Egész társaságok állnak össze, főleg a 
kisebb polgárság s a mesteremberek közt; 

melyek egyformán öltöznek, czigányoknak, 

spanyoloknak, zouave-oknak stb. s aztán 

zeneszóval, vagy csak dalolva, kávéházról 

kávéházra, csapszékről csapszékre járnak, 
mindegyikben serezvén s énekelvén, mig 

késő este aztán valamelyik tánczvigalomban 
végezik be pályafutásukat.

De ne gondolja senki, hogy az ily társa

ságok csak ifjakból, vagy érett korú férfiak

ból állanak; koránsem ! Nőks leányok,ifjak, 

aggok részt vesznek ezekben; sőt a gyerme

kek sincsenek kizárva ez általános vigadásból.

Seregestül járnak ezek, borzasztóul föl

öltözve, s trombitáikkal harson ázva, mig a 

fáradtság végre haza nem kergeti őket.



A  farsang utolsó vasárnapján, hétfőjén 

s kedden délután 3 — 4 óra tájban kezdődik 
a nagy álczás menet, melynek főhelye a 

„Rue de la Madeleine“ , hol egyenkint gyűl

nek össze az emberek, s két felöl úgy elfog

ják a széles járdákat, hogy olykor lehetetlen 

ott egy lépést is tenni.

Két felől a nagy raktárak s a felső eme

leti ablakok tele vannak csinosan öltözött 

hölgyekkel s férfiakkal, kik onnan nézik a 

menetet. A  mi igen feltűnő —  a z : hogy 

rendőrségnek alig van nyoma, s a hol pár 

gens d’armes áll —  ez a kocsik végett tör

ténik. Mondják, hogy az erős szivü s szabad

elvű király —  i g y  a k a r j a .

A  roppant üvegdékből e napra eltűnnek 
az áruczikkek, hogy helyet adjanak a ked

ves gyermekseregnek, mely onnan —  állva, 

vagy kis székeken ülve, s többnyire csinos 

álruhában, nevetve s csevegve, nézi a tarka 
képet, mely előtte mozog.

Ha kevés Belgiumban a szép hölgy és 
fé rfiú , sok ez országban a szép g y e r m e k ;

15*
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mi igazolni látszik a régi dajkamondatot: 
hogy szép gyermekből ritkán válik szép 

ember vagy némber.

Három óra tájban aztán jőnek egymás 

után a szép fogatok, tele csinos, olykor bo- 

hózatos álczásokkal, vagy választékosán öl

tözött hölgyekkel és gyermekekkel. Ezek 
közé roppant szekerek vegyülnek, tele a leg

furcsább, s olykor legcsúfabb álczákkal, 

máskor valami csinosan öltözött álczás tár

sasággal vagy zenekarral.

A z egyik szekeren mind kutyáknak, s 
majmoknak vannak öltözve, a másikon a 

férfiak nőruhában, a hölgyek férfiöltözet

ben jelennek meg. Egy harmadik tele van 

„pierrot“ -okkal, a negyedik angyaloknak s 

ördögöknek öltözött gyermekekkel.

Ezek közé álruhás társaságok vegyülnek, 

gyalog vagy lóháton; egyes lovasok, szamá

ron, vagy rósz gebéken, a legbohóczabb 

öltözetekben, és a zenekarok, polkákat, s 

keringőket játszanak.

Négy óra tájban a brabanti herczegnő
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szokott megjelenni, nyitott hintóbán, négy 
szürkével, s két piquerrel s utána udvar

hölgyei, két, három nyitott udvari hintó

bán ; mig férje s a flandriai gróf gyalog és 
szivarozva sétálnak a tömegben.

Öt órakor eloszlik a nagy menet, s az 

álczások ellepik az egész várost, 10 óra 

utánig —  mikor a bálok veszik kezdetüket.

A  grand carneval-kor ez álczás menet 

ismételtetik.

Félböjt (mi caréme) napján más

meneteket szoktak a különféle társaságok 

rendezni, még pedig a szegények javára.

Ezen menetek „cavalcades“  név alatt 
ismeretesek.

E gy-egy  társaság valami időszakot 

választ Belgium történetéből, s aztán 
ezen időszak divatja szerint öltöznek, s en

nek nevezetes embereit képviselik.

Nagy szekerek diszíttetnek s ezeken 

egyik vagy másik uralkodó —  udvarával 

együtt —  látható, vagy valami nevezetes 

czéh —  mesterei s legényeivel, olykor egy
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híres polgármester tanácsával, egy her- 
czegnő urvarhölgyeivel sat.

Lovas és gyalog csapatok, hírnökök, ap- 
ródok, csatlósok, sat. előzik s követik e dísz- 

szekereket, melyek hosszú menetben keresz

tül kasul járják a várost, zenekaroktól kísérve* 

Számosán a rendezők közöl pénztáskák

kal hosszú póznákon, járnak mindenfelé s 
minden embernek —  még az ablakokban s 

erkélyekben levőknek is —  felnyujtják tás

káikat, azon szavakkal „pour les pauvres“ , 

(a szegények számára) s mindenki ad vala

mit, sokat vagy keveset, a hogy telik.

De mivel roppant embertömeg jő össze, 
sok pénz is gyűl, s ezt a társaság a jótékony 
intézetek egyikének szokta kézbesíteni.

íg y  aztán a farsang utolsó viszhangja a 
szegényeknek hoz itt vigaszt s könnyeb

bülést.

Boldog ország--------hol annyi jó kedvű

ember van együtt!

— —
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tésben 10 ft.
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