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Első fejezet.

A Karvalyossy-sírboit titkai.

M integy két hónappal azon éj után, hogy a váczíuti régi 
temető egyik sirhalmán azon rejtelmes női hullát találta az 
őrjárat, csikorgó fagyu deezemberi éjjel tizenegy és tizenkét 
óra közt egy magános férfialak közeledett a temető felé.

Újpest felől jött és a temető árkán átcsapva egyenesen 
azon sírbolt irányába tartott, melyet egyik fejezetünkben köze
lebbről leirtunk, a Karvalyossyak sírboltjához.

A középmagasságu, zömök férfialak bő deákot viselt és 
pantallói elegáns szabású lakczipőkhöz simultak.

Opera-dallamot fütyörészve haladt a sírok felett, olyan 
gondtalanul, olyan vidáman, mintha hangversenyből jőve ked
veséhez iparkodnék, ki meleg theával és meleg csókkal várja.

Pedig ez az ur se hangversenyből nem jö, (Újpest még 
nem fejlődött annyira, hogy ott hangversenyeket adnának,) se 
theához nem megy ; a mi pedig a kedvest illeti, az égé sz kör
nyéken asszonyi személyt bajos lenne fölfedezni, hacsak a te
metőbiztos nagyanyját nem, ki már kissé kinőtt abból a kor
ból, melyet a költők rózsásnak neveznek.

— Diable! mily rémletesen kopog a czipőm sarka ezeken 
az ostoba sirokon. Szerencse, hogy a halottak mélyen alusznak
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és nem egy könnyen ébredneK fel, különben azt mondanák, 
hogy udvariatlan ember vagyok. De hát mért nem tartanak 
süppedékes, puha szőnyegeket az antichambreukban ? Nyáron 
persze fölösleges — de az ilyen fagyos időben elkelne. Sapristi! 
Segítsünk a bajon, a hogy lehet. Legyünk ildomosak. Nob- 
lesse obiige!

E halkan mormogott magánbeszéd közben, ismeretlenünk 
deákja belső zsebéből egy pár fehér nemez-czipőt húzott ki, 
leült egy megdöntött kőlapra és felhúzta azokat lakktopánjai fölé.

A roppant kiterjedésű elhagyott temetőn némaság ural
kodott. A fehérrel bevont girbe-gurba hantok felett deres körök 
nyúltak fel itt-ott, mintha a halottak karjai volnának. A ko
pasz ákáczok oly szomorúan álldogálltak a barátságtalan, kiet
len tájon, a halottak pusztulö városában.

— így, most kényelmesebb is, biztosabb is, mormogá az 
éji látogató ismét folytatva útját. — Az a vén banya ebben 
az elátkozott házikóban, azt mondják, már messziről szimatolja 
az embereket. Még csak az kéne. Ha azt a galibát felperzsel- 
nők — elpusztulna az egész kényelmetlen szomszédság. Kisér
tet legyek, ha fel nem perzseltetem !

Öt perez múlva a Karvalyossy-sirbolt előtt látjuk meg- 
állani ismeretlenünket. Ismét lehajolt a földre és hallgatódzott. 
A temető túlsó, vasút felőli végéből egy háromszor megsza- 
kasztott füttyentés hallatszott, mely még kétszer ismétlődött.

— Aha, — mormogá ismeretlenünk, — minden rendén 
van. Azután csaholni kezdett, mint a kutya, háromszor egy
másután é3 a mausoleum előtti árokmélyedésbe leült, bevárni 
azt, kivel a jel váltva volt.

— Könnyelmű egy család volt — mormogá a roppant 
nagy márványlapon végig tekintve, melyet a kibukkanó hold 
kissé megvilágított; — az emberek nemes, nagy jellemű fér
fiaknak tartották őket, de a mint a következmények bebizonyí
tották vétkes könnyelműségü szeleverdiek voltak valamennyien. 
I tt  a Béla ! Meghalt ezernyolezszáz harmincz . . . négy. . .  ö t . .*. 
nem bírom kibetűzni. Mit csinált teljes életében ? Titulusokat



gyűjtött és a pénzét pazarlotta. Pazarlotta volna inkább a ti
tulusait és hagyott volna valamit milliomaiból. Becsben élt és 
Pestre jött meghalni. Szeszélyes vén bolond! Szinte restelleni, 
hogy némi rokonságot tudnék kimutatni köztünk! Rokonság —• 
bolondság! A meghalt emberek csak egymás közt rokonok. Ah, 
a Johann, meghalt anno'domini 1839 . . .  .az  más ember volt. 
Az nem sokat törődött a titulusokkal, de annál többet"7 a szép 
leányokkal. Azt mondják, hogy a jus prímáé noctis-t újra föl 
elevenítette jószágain és népének igazi atyja vont ! . . . Hahaha ! 
. . .  A bornak sem volt megvetője. Igazi gentleman. Jog sze
rint pénzeit kelle vala örökölnöm, de nem hagyott rám egye
bet nemes hajlamainál. Ez is jobb a semminél. A kinek esze 
van, az pénz nélkül is boldogul. Szegény Johann ur, mire meg 
jött az eszed, ráhágtál a pénzeidre, s mire szekrényeid kiürül
tek, eszed is úgy elszellent, mint testi erőd és lelki vidámsá
god. Azt hiszem, egyetlen törvényes örököst sem hagyott, de az 
egész falu megsiratta. Legalább a kastélyának a romjait hagyta 
volna reám — hogy eladhattam volna a köveit. De igy is jó. 
Most jogos örökös gyanánt elioglalom a Karvalyossyak Sírboltját. 
Ha ők nekem tették ki a szűrömet, jogomban áll ugyanazt 
tenni velők. Jog — jog .. . Mi az a jog ? Jegyzett kártya : 
aki mismásolni tudja, boldogul. Főbejárat, melynek ezer kibú
vója és fülkéje van. Sapristi! Az utolsó Karvalyossynak nincs 
szüksége rá, az nélküle is boldogul. . .

A szomszéd sírkő mögül e perezben egy nyúlánk kö
penybe burkolt fiatal ember lépett elő és megszakasztá az 
utolsó Karvalyossy monológját.

— Jó estét Jaquemár — üdvözlő halkan az újonnan jött.
— Jó estét, Angelo, — viszonzá Jaquemár fölkelve és ke

zet nyújtva neki.
— Jó, hogy bevártál, fontos közlendőim vannak, mondá 

a fiatal, kit Angelonak hallottunk szólítani.
— Nekem is, — mondá Jaquemár.
—  Tehát üljünk le és hallgassuk ki egymást.
— Jó.
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— Foly a munka ?
— Kétségkívül. Tehát beszélj, Angelo, hányadán vagy

embereddel ?
— Közlekedésünkben egy kis szünet állott be. Dombi el

tévesztette szem elől. És eddig minden iparkodásunk, hogy 
újra kézre kerítsük, hiábavalónak mutatkozott.

•— Tartasz veszélytől ? ™ kérdé Jaquemár.
— Azt nem. Oly ügyesen és annyi elő vigyázat tál jártunk 

el hogy minden aggodalom alaptalan lenne. De másfelől érzem 
fenyegetve magunkat, mondá Angelo.

— Honnan ? ki által ?
•— Dombi által.
— Hogyan ?
— Utolsó időkben már egész nyíltan fellázadt és felmondta 

az engedelmességet. Nincs a neki járó részszel megelégedve.
— Nos, mit tettél Angelo ?
— A nagyurak tempójával éltem : ígértem többet.
— És bele nyugodott?
—- Ideig-óráig. Egy hét múlva még sürgetőbben lépett fel.
— És te ?
— Hazajöveteledre biztattam.
— Jó. Most itthon vagyok. Mindenekelőtt azt akarom 

tudni mennyire rúgnak ezüst-, arany- és értékpapír-készleteink, 
továbbá mennyi összeget képvisel a n y e r s  anyagunk ?

— A könyvembe minden pontosan be vau jegyezve, de 
jgy is elmondhatom. Arany- és ezüstértékünk; 52,000 forint ; 
Jombardokba befektettünk 28 ezret, hitelsorsjegyek 33,000 
forint, vasúti részvények 10,000 forint, egyéb értékpapírok 
20.000 forint, készpénz 8,000 forint : összesen 151,000 forint. 
N y  e r s  anyagunk : 200,000 forint.

— Bien. Szép summáeska ; de a félmilliótól még nagyon 
messze vagyunk.

— Az sok pénz Jaquemár!
— Szép pénz, de nem sok, Angelo. Én Bécsben voltam.

Láttam a kincstár arany- és ezüstkészleteit. Voltam az állam-
/
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nyomdában, hol a bankjegyeket készítik. Az sok pénz, bará
tom. Az sok pénz !

— Eredménynyel jártál ?
— Meglehetősen. De mielőtt elmondanám, tudni akarom, 

hogy Dombival hányadán vagyunk ? Hiszed-e, hogy volna bátor
ága bennünket elárulni ? — kérdé Jaquemár;

— Nem tudom. De utolsó időkben vettem észre, hogy 
töri valamin a fejét, kétségkívül roszat forral. Egy Ízben tu 
dom látogatást is tett valakinél, de hogy hol volt, azt nem 
tudom.

— Hm ! Mindenesetre kellemetlen. És nem fél, hogy maga 
esik bele a verembe ?

— Ő elszánt ember, — mondá Angelo elgondolkozva.
— De titka, melylyel minden pillanatban akasztófára ju t

tathatjuk ?
— Ő tagadja, hogy a tettes lett volna és csak véletlenül

vetődött oda akkor.
— De akkor nem tagadta a gazember. Mit gondolsz, Angelo, 

engedjünk vagy nyúljunk más eszközökhöz ?
—• A te belátásodra bízom, Jaquemár.
— Majd megfontolom. De engem sokkal jobban nyugta

lanít emberünk eltűnése. Volt pénz nála?
— Történetesen nem volt.
—  Akkor még megfoghatlanabb — mondá Jaquemár.
— Majd ennek is nyomába jutok.
— Nem a Dombi keze működik ebben az eltűnésben ?
— Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem.
— Itt van ?
— Már egy órával ezelőtt indult el hazulról, itt kell 

lennie.
— Menjünk, Angelo.
— Nem mondod el utazásod eredményét ?
— Majd a munka mellett. Kissé megfáztam.

i A két jóbarát ezután felkelt és megkerülték a sírboltot. 
Az olvasó kedvéért e mausoleumot rövideden még egyszer le-*
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i rjuk. Mintegy három öl hosszú és két öl széles, magasan kie
melkedő építmény ez. Oldalai nagy terméskő-koczkákból vannak 
rakva, tetején két súlyos, óriási kőlappal, melyek végében a hatalmas, 
messze ellátszó gránit obeliszk, televésve arany felirataival, 
tündökölt. Köröskörül mély árok húzódott a körben emelkedő 
magas hantok és kisebb kripták falai által képezve. A sírbolt 
falai mélyen besüppedtek már a földbe, mindazonáltal még 
csaknem ölnyi magasságig emelkednek ki a domb tetején. A 
déli fal alatt, mely teljesen elrejté alakjaikat, megállották. Jaque- 
már a kőfalon egy titkos rúgót nyomott meg, mire a márvány
lap, melyen állt, lassan ereszkedni és sülyedni kezdett. Ugyan
azon pillanatban a szemközti sirkövön egy uszályos fehér alak 

jelent meg s ott lebegett mindaddig, mig a márványlap ismét 
feljött és régi helyébe illesztődött. Ekkor Angelo lépett rá s 
a titkos rúgot megnyomva, az előbbi mádon követé barátját.

A kisértet ismét oda rajzolódott a nagy márványsirkőre. 
És a mily gyorsan megjelent, oly hirtelen tűnt is el.

Kövessünk ez új ismerőseinket mi is. Nem Valami tiszte- 
séges társaságba jutunk, az igaz ; de a boncztanár szemében 
miden test test és a psycholognak minden alak kedves, csak egyén 
legyen.

Mi titkos rugó segélye nélkül fogunk a mélységbe eresz
kedni a nélkül, hogy a márványlap kimozdulna helyéből, anél
kül hogy a kisértetet felidéznők ijesztő réméül a gyanútlan 
közeledőnek.^

Lejutva a sirüregbe egy keskeny,] sötét előcsarnokban ta
láljuk magunkat, melyben három embernél több nem fér el. 
Előre tapogatózunk. Ekkor a talaja még egyszer megmozdul 
alattunk, az egész pitvar talaja és másodszor elnyel bennünket 
a mélység ásító torka. De itt már nem sötétség, hanem teljes 
világosság fogad bennünket. Körüliünk mesés csodaszörnyek ál
lanak, óriási denevérek, villogó nagy szemekkel," egy emberi 
szörny tüzokádó sárkánytorokkal, ölnyi magas és megfelelően 
széles Cítda-vaiargjok. mellek undok nyelvüket mozgatják,
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Valóban ha ez nem a pokol, de mindenesetre a pokol 
előtornácza !

Ha van bátorságunk e szörnyekhez közelebb lépni, azt 
tapasztaljuk, hogy ez az egész libabőr okozó menageria a maga 
valóságában nem más mint egy ártatlan spanyolfal, mely a 
mögötte levő világosságtól nyeri borzalmas kinézését.

A középső varangy mellén egy gomb van, melyet ha 
megnyomunk, az egész varázslat szétfoszol és újra emberek 
közt vagyunk.

A nyitáson keresztül, mely a szétpukkanó varangy helyén 
maradt, belépünk e földalatti termek elsejébe, és meglepetésünk 
nyomról nyomra növekszik. Ez egy lángelme alkotása, egy 
lángelmének műhelye.

A helyiség alacsony bár, de elég térés. A falak szőnye
gekkel vannak bevonva, a talaj vastag pokróczokkal van bete
rítve és bizonyos comfort észlelhető mindenben. Kényelmes 
pamlag fogja el az egyik falat, és előtte a kis asztalon nagy 
mély edényben borszesz ég kék lánggal. Ez a kemenczét pó
tolja. „Kissé drága szer, de azzal itt nem törődnek. A mi 
czébzerü, az soha sem drága. Az ellenkező fal hosszában két 
nyomda-szekrény áll, tele ólombetűkkel és egyik előtt egy 
éltesebb férfi nagy serényen szedegeti a betűket. Sarokban jegy 
kis kézi sajtó áll és a földön ott hever a festéklap a henger-pa- 
maescsal.

A bejárattal szemközt, a kézi sajtótól nehány lépésnyire 
egy férfi magasságú, diófaszekróny állt, mely úgy odasimult a 
falhoz, mintha oda lett volna szögezve. Föltűnő luxus az ilyen 
szűk helyen. Ennek a rendeltetését majd később meglátjuk.

Az éltes férfi arcza szelid, komoly arcz. Deres körszakálla, 
könnyen hajlott sasorra, világoskék szemei és magas, nyilt 
homloka első pillanatra meghazudtolják azt a gondolatot, mintha 
ez az ember valami roszba törné magát. Ezzel a képpel lehet 
valaki rajongó, de gonosztevő nem lehet!

Nappal a főváros egyik legnagyobb nyomdai intézetének 
szedőállványa előtt láthatni e tisztes férfit, hol épp oly szót

v •
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lanul és épp annyi buzgalommal végzi munkáját, mint e pilla
natban itt, hol ő szedő, kerékhajtó és nyomó egy személyben.

Ezt a kis éji munkát, melynek elvégzésére egy arczon, 
szivén, vesén keresztül látó elme ezerek közül épp ezt az öre
get szemelte ki, oly drágán fizetik neki, hogy ha az ólombetűk, 
melyeket összerak, mind tiszta aranyból lennének és ő azokat 
hazavihetné, távolról sem közelítené meg azt az őszeget, me
lyet fizetés fejében egy-egy éjszakára húz. És 6 mégsem a nagy 
fizetés kedvéért végzi e munkát, hanem azon magas és szent 
eszme valósitásáért , melynek szolgálatába lépett már kora 
ifjúságában s melyért egykor örömest fogja vérét ontani.

Nevezzük az öreget Sebestyénnek.
Mikor Jaquemár ur és Angelo a titkos nyomdába léptek, 

bizalmasan kezet szorítottak vele.
— Nos öregem, élsz, egészséges vagy ?
Az öreg Sebestyén oly tisztelettel állott meg e férfi előtt, 

mintha egy királynak mutatná be hódolatát.
— Egészséges vagyok, méltóságos u r !
— Elkészülsz ma a nyomtatványokkal?
— Azt hiszem, virradóra, el.
— Jól van öregem, az első levonatot még egyszer össze 

kell olvasni. Angelo barátom, neked jobb szemeid vannak.
— Majd összeolvassuk.
Jaquemár deákja zsebéből egy fekete bársony álarczot 

húzott elé és föltette. Angelo követte példáját és ugyanazt tévé.
Jaquemár kihúzta tárnáját és egy parányi kulcsot vett 

ki onnan, mely alig volt nagyobb egy közönséges órakulcsnál 
Azután a nagy fali szekrényhez közeledtek és Jaquemár ennek 
egy puszta szemmel alig látható kis hézagába benyomta a kul
csot, mire az ajtó nesztelenül felpattant. A szekrény üres volt. 
Elébb Jaquemár lépett be, azután Angelo, ki maga után az 
ajtót ismét halkan behúzta és az öreg Sebestyén ismét egyedül 
volt titkos műhelyében.

Az öreg se meg nem fordult, se nem mocczant, egyál
talán egy vonással sem árulta el, hogy kiváncsi volna, merre
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ás hova tűntek el munkaadói. Se most, se máskor, de még 
gondolatban sem kérdezte, hova mennek, mit miveinek, kik ők ?

A beirt lap, melyet kiszedett, megmondta neki, hogy itt 
nagy dolgok forognak koczkán, országrenditő, népek sorsát 
eldöntő nagy dolgok: És ő boldog, hogy néma, akarat nélküli 
vak eszköz lehet a népek szabadsága fölött virrasztó, kifürkész - 
hetlen gondviselés kezében! . . .

A szekrény feneke egy nyomásra szintén sülyedni kezdett 
és Jaquemár és Angelo egy pillanat alatt egy öllel mélyebben 
voltak a föld alatt.

A helyiség, melybe jutottak, valamivel nagyobb volt a 
fenn leírtnál. Falait szintén szőnyegek leplezték, de itt-ott 
még azokon is átverődött a nedvesség. Nehéz penészszag tölté 
be az ür belsejét.

E helyiségben nem volt semminemű bútordarab, se szók, 
se asztal. Négy magas fekete gyertyatartó vastag égő viasz
gyertyákkal állt középen egy nagy rézgömbökkel ellátott legújabb 
találmányu kézi sajtó körül, mely három embernek adott bő
séges munkát.

Mindhárman kék blouset viseltek. Komor, hallgatag ter
mészetű emberek, kik ritkán beszéltek egymással, kivéve egy
két nélkülözhetlen szót, azt is halkan, susogva; e megviselt 
alakok egészen ide illettek e félelmes helyre.

Egymás előtt idegenek voltak, csak Jaquemár ur ismerte 
őket, életüket, multjokat. Ő tudta nevöket, titkaikat, kezében volt 
a hurok, melyet csak összébb kell húznia, hogy végkép elvesz- 
szenek.

Az ő arczát ez emberek közöl soha nem látta egyik 
sem, de hatalma mindenhatóságát érezte valamennyi és 
rettegé.

E földalatti helyiségből a fölötte álló szekrénybe egy 
ügyesen elrejtett hallcső vezetett és Jaquemár, mielőtt leereszkedett 
volua munkásai közé, rendesen hallgatódzni szokott. Ennek nem 
egyszer vette már hasznát; most sem mulasztotta el előbb 
hallgatódzni. Kevés beszédű emberek voltak azok odalenn, de
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azért mégis hébe-hóba elejtettek egy-egy szót, aminek hasznát 
lehete venni.

Ez alkalommal a következő párbeszéd jutott füleihez:
— Én már beleuntam ebbe a mesterségbe . .  .
Jaaquemár megszorította Angelo kezét, amivel azt akarta

mondani:
— Ez a te Dombid.
Azután tovább halgatództak.
— Pedig jól fizet, — mondá egy másik hang.
— Mi lesz a vége ? — szólalt meg ismét az előbbi.
— Egy év alatt gazdag emberek leszünk.
— És három hónap múlva felakasztanak, replik u  

másik.
— Az nem oly bizonyos.
— Vagy elzárnak húsz esztendőre . . .
— Ha elcsíphetnek — mondá az optimista.
— Nekem csak az a pénz kellene, ami itt az odalfülke 

mögött van elrejtve, azután nyugodtan aludnám — vegyült a 
társalgásba egy harmadik hang.

— Csalódd, — mondá Dombi, — abban a fülkében sok 
pénzt érő titkok lehetnek elrejtve, de ott pénz nincs egy fa
garas. Azt én jobban tudom.

— Hallod, neked tudnod jkell, fia az a nyúlánk gyerkőcz a 
mi urunknak? — kérdé egyik hang.

— Nem fia, de még csak nem is rokona. Nem is hason
lít hozzá.

— Te láttad urunk arczát ?
— Természetesen láttam, mondá Dombi.
— Hazudsz, vén gazember! — dörgé egy kemény hang, hogy 

szinte rengett bele a bolthajtás és abban a pillanatban ott termett 
Jaquemár a megrémült társaság közepeit.

— Dolgozzatok!— fordult hozzájok ismét és megállt a sajtó 
előtt. Az egyik munkás beletette a fehér megnedvesitetí papi
rost a gépbe, a másik egyet csáváiitott rajta és félmásodpercz 
alatt a fehér lap újra elétünt, de nem fehéren többé, hanem



13

«gy érdekes finom kivitelű rajz képében, melynek értéke egy 
egyes és bárom zérus által volt jelölve. Más szavakkal: a mi
kor a gépbe belekerült, értéktelen rongy papiros vala s mikor 
ismét előtűnt, ezer forintos osztrák banké volt és egy haj
szálnyival sem különbözött azoktól, a miket Béesben szabadalom 
mellett gyártanak.

Jaquemár ur kezébe vett egyet a csomóból mely már 
készen ott feküdt és a gyertyavilághoz közelebb vitte.

Miután hosszasan és nagy műgonddal legeltette rajta sze
meit, odauyujtotta Angelonak.

— A seriest meg kell változtatnunk — monda halkan, — 
és azt azonnal.

— Hány darab készült eljma ? — fordult a munká
sokhoz.

— Százhúsz — felelt egy közülök.
— Mennyi a makulatúra?
— Tizenöt.
— Jó. Most oltsátok el a gyertyákat és pihenjetek.
A munkások engedelmeskedtek. A gyertyákat rendre el

ölték azután leheveredtek a talajt betakaró pokróezokra. Jaque
már és Angelo a fülkébe lépték, melynek mélyén eg y  kecskeny 
kis ajtó mutatkozott. Ezt az ajtót Angelo nyitotta ki és zárta 
be újra maguk után. Ehhez az ajtóhoz csak egy kulcs létezett. 
Jaquemár távollétében a kulcs Angelo birtokában volt. Keskeny, 
az előbbieknél sokkal szükebb kis kamra volt egy asztallal, 
három székkel és egy parányi faliszekrénynyel. A falak tele vol
tak aggatva a legkülönbözőbb fegyvernemekkel, melyek az 
egyetlen gyér világu gyertyaszál mellett is tündöklőnek. Az 
asztal tele volt rakva mindenféle vésnöki müszerszámokkal, 
rajzokkal, fémlapokkal, vegytani szerekkel.

— Tehát a seriesben van a hiba ? — kérdé Angelo asztal
hoz ülve és álczáját leoldva.

Jaquemár leveté felöltönyét és bársony álarczát és szintén 
helyet foglalt.
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Végjük kissé szemtlgyre embereinket, a gyertyavilág mel
lett jobban a szemük közé nézhetünk.

Jaquemár Guido 40—45 éves férfi lehetett, erősen mar- 
kirozott vonásokkal, furfangos, okos szemhunyoritással, tüskés 
apró serteszakállal és fölötte szellemes ajkakkal. Járásában volt 
bizonyos öntudatos hetykeség, melylyel tűnő fiatalságát akarta 
leplezni, de tudott imponálni és tudott parancsolni. S zívós k i 

tartással rendkívüli óvatosságot egyesitett magában.
Nagy kombináló tehetség volt, ki minden adandó moz

zanatot ki tudott zsákmányolni és tervei kivitelénél a legke
ményebb munkától sem riadt vissza. Ő abból az anyagból vplt 
gyúrva, melyből a históriai egyének, a századokra kiható nagy 
férfiak kerülnek. Annyi szellemmel és észszel, mely roppant 
térim éj ü kaponyájában összetömörült egy bukó országot meg 
lehetett volna n.enteni, szerencsétlenségére a sors nem szánt 
neki ily magas küldetést és ő tehetségeit éppen ellenkező 
irányban érvényesítette.

Társa és barátja szakasztott mása volt lelki képességeire 
nézve. Egy tizenkilencz éves óriás, ki vállain Atlasként egy 
világot emelhetne. Csinos gyerek volt ez az Angelo. Gyönyörű 
világoskék szemekkel, fehér arczbőrrel, mely még pelykedzni 
sem kezdett, rózsapiros ajkakkal, szabályos, szépen idomult 
orral. Egy bájos gyermekarcz, melyen az élet még semmiféle 
nyomokat nem hagyott.

Angelo Triesztben született. Már gyermekkorában nagy 
bajiammal viseltetvén a rajzolás iránt, az iskolában alig tanult 
egyebet. Korán árvaságra jutva, egy czimfestő magához vette, 
de a gyermek csakhamar beleunt az örökös betümázolásba 
és mesterét nemsokára otthagyta. Nekiindult gyalog a világ
nak és sok vesződés, nélkülözések és nyomor közt Becsbe 
jutott.

A véletlen úgy hozta, hogy a rongyos, éhes gyerek egy 
szegény kőrajzoló ajtaja előtt rogyott össze az aléltság miatt. 
Ez megszánta az elhagyatott teremtést és magához vette. 
Angelo csakhamar elsajátította a mester összes tudományát és
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k it ér mulv* már újra szűk volt neki az a kis szobácska, 
melyet mestere megosztott vele. De ekkor már meg tudta ke
resni kenyerét és nem rolt kitére többé az éhenhalásnak. 
Elment a birodalmi székváros első körajzolójához — ki a nagy 
tehetséget azonnal fölismerte benne és attól egy év alatt any- 
nyit tanult, hogy most már nem mesterségnek, nem kenyér
kereső eszköznek tekintette foglalkozását, hanem fényes útnak 
a legmagasabb dicsőség felé.

Még egy évig látogatta az akadémiát és elhatározta, 
hogy Londonba megy hirt, dicsőséget és pénzt szerezni. Épp 
úti előkészületeit tette a nagy útra, melyre nem valami kielégi töleg 
volt felszerelve pénz dolgában, midőn a véletlen — mely irányt 
adott volt fejlődésének, mely jövője alapját megvetni segité — 
Jaquemárral hozta össze. '

De ne vágjunk elébe történetünk folyamának.
Hogy és mikép történt ez a találkozás, azt majd maguk

tól az illetőktől fogjuk megtudni.
— Tehát a seriesben volt a hiba? Ezt a kérdést intézte 

Angelo idősebb barátjához, ki bátran atyja lehetett volna.
— Igen, a seriesben. Mi szerencsétlenül oly seriest vá

lasztottunk, melyet a bank még ki nem adott.
— És ez nagy baj, Jaqnemár ?
— Szörnyű baj, iszonyú baj, barátom! A bank a hiva

talos lapban kijelentette, hogy a seriesünkkel jegyzett bank
jegyek egytől-egyig hamisítványok és hogy ö saját, ezen seri- 
essel ellátott jegyeit, ezentúl sem fogja forgalomba bocsá
tani, miután a hamisítványok oly tökéletesek, hogy más ismer- 
tető.jel ez egyen kívül nem is található rajtok. Ezenkívül a ha
misítók fejére tízezer forintot tűzött ki. Tízezer forint, ily 
potomságami fejünkre barátom. Piszkosság! Mikor nekem az uj, 
biztosan használható series megtudása, húsz ezer forintnál 
többe került. Az igaz, hogy ráadás fejében is kaptam valamit, 
ami testvérek közt megéri a tízezer forintot.

— Micsoda az, Jtquem ár?
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— Hai! Az kincs, barátom! megfizethetlen drága 
kincs. Nézd.

És Jaquemar Guido tárczájából egy gondosan selyempa- 
pirba takart lapocskát vett ki és azt mint valami szerfelett 
értékes drágaságot bizonyos ájtatossággal bontá k i :

— Nézd, — mondá mosolyogva.
— Uj ötös ! — csodálkozék Angelo.
— Újdonatúj, barátom! Az első példány !
— Az első példány! ismétlé Angelo.
— Még bizonytalan, hogy mikor fognak'' forgalomba bo

csáttatni, de készitik nyakrafőre és mi is készíteni fogjuk.
— És ezért adtál húszezer forintot . . .
— Körülbelül. Nos, nem éri meg ?
— Azt te jobban meg tudod ítélni, Jaquemár.
— Bien. Hát úgy nézd meg ezt a ringy-iongy darabka 

papirost, hogy félmilliónkat ez fogja complettirozni, barátom. 
Mert mi bankjegyeinket a bankkal egy ugyanazon napon fog
juk forgalomba hozni. Az utánzat hűségéért kezeskedik a te 
művészeted. A többit bizd reám. A dupe oly tökéletes lesz, 
hogy mire rájönnek, összes készleteinket beváltottuk.

— És akkor azután . . .  ; '
— Te megalapítod jövendődet, én pedig helyrehozom múlta

mat . . . azaz elmegyek Egyptomba és megválasztatom, magamat 
Chedivének . . . hahahah ! Ne hidd barátom. Én élni és élvezni 
fogok, a mig a pénzben tart és azután szerzek újat más téren 
. , . van branche elég . . . tudod az én elemem a politika, én 
forradalmakban csinálok . . .  ha beüt, az, nagyon jövedelmező 
vállalat. Allons barátom, fogj hozzá a munkához, hozd rendbe 
világitő készleteidet. Én, ha megengeded hallgatag néződ le^ek

— Jobb szeretem, ha beszélsz Jaquemar, a hallgatás 
nem kellemes ebben a földalatti birodalomban. Magad mondád, 
hogy még/ mindig gyerek vagyok.

— A mint tetszik, barátom. Én beszélhetek is akár 
oly hosszadalmassággal, mintha az akadémia tagja volnék. Nos, 
miről parancsolod, hogy értekezzem ?
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— Beszéld el nekem élettörténetedet, úgy is rég ígéred.
— Hm. Nem örömest bizgatom az ilyen régi dolgokat 

sok mulattató furcsaságon mentem keresztül, de sok csapás is 
ért ám. Összevissza egy élet volt biz ez, hanem azért elmondom. 

Mi kár hogy itt szivarra gyújtani nem lehet . . . Készen vagy 
Angelo ?

Angelo ezalatt kristály és csillogó ezüst lapokkal 
rakta körül az asztalt, úgy hogy a százfelöl tündöklőn vissza
verődő sugarak kellő világosságot vetének arra a fémlapra, 
melyen Angelo javításait eszközölni akará.

— Nos, hallgatlak, mondá Angelo és hozzá fogott mun
kájához.

Jaquemár leült szemközt vele és lábait a harmadik, üres 
székre nyújtotta el, azután következőleg kezdte történetét:

Kefea Begénytár III. lé t. 2



18

Második fejezet,

Az utolsó Karvalyossy pályafutása.

Mindenekelőtt, kedves Angelom, tudnod kell, hogy a mű
terem, melyben most isteni művészetedet gyakorlód, ez a me
chanikai csodás tömkeleg, ez a földalatti tündérpalota az én jo
gos tulajdonom, jogszerinti, igaz örökség, apáim jussa. Mért
földekre kiterjedő uradalmaikból nem maradt meg egyéb ennél 
a maroknyi kőhalmaznál — ki merné megtagadni jussomat, 
hogy ez nem az enyém ?

Én a Karvalyossy-családnak utolsó, egyetlen élő sarja 
vagyok. Nem is egészen törvényes, de az mit sem tesz. Sap- 
risti! Én halálos ellensége vagyok a legitimitásnak. Én forra
dalmár vagyok, vörös republikánus! Atyám sansculotte volt — 
más szóval tricotot viselt és pompásan tudott tánczolni a kö
télen. Vándor komédiás volt, egy athleta, egy óriás! . . .

Anyámat, Karvalyossy Izabellát, a dölyfös aristocrata csa
lád egyetlen szabadelvű tagját kétségkívül e férfias erő és 
szépség összege hódította meg. Elhatározta, hogy anyám fog 
lenni és úgy is történt. Darab ideig együtt éltek, .azután anyá
mat régi kényelmes szokásai visszavonták az elhagyott ősi kas
tély békülékeny nyugalmába, atyámat pedig újra ösztökélte a 
vágy kissé megpróbálni az egyensúlyozó rudat és a kötél szi
lárdságát. Megegyeztek tehát, hogy ismét elválnak és mivel
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Karvalyossy Izabella megboldogult édes anyám nem vihette 
haza ősei kastélyába a vándor komédiás gyermekét, nem volt 
más hátra, mint hogy a szegény komédiás vegye magára a kis 
anyátlan poronty gondjait és vigye magával ki a kietlen nagy 
világba saját tövises, göröngyös utain.

így kezdtem meg vándorlásaimat, édes Angolom, kilencz 
hónapos koromban és folytattam mind a mai napig, a mi ide 
s tova már egy félszázad lesz, hogy históriai kitétellel éljek. 
Barátom, ez idő alatt több csodán, viszontagságon, bajon és sze
rencsén mentem keresztül, mint a mennyit egy év alatt el le
hetne mondani. Elbeszélésem hézagos lesz, mert csak a leg
főbb mozzanatokat kapom ki a rengeteg fali festményből. Va
lóban, néha azt hiszem, hogy az én egész életem csak egy 
csodálatosan összekuszált festmény, amin valami excentrikus 
fej eSJ  emberéleten keresztül gondolkozott és egy ember éle
ten át dolgozott.

Ma negyvenöt éves vagyok, barátom. De oly fiatalnak, oly
életerősiek érzem magamat, mint busz éves koromban, és 
nincs az a vakmerő vállalat, mely engem visszariasztana. Men
nél vakmerőbb, annál jobb. A ki az örömöket és az életet lopva 
nem ízlelte, az édességüket nem is izlelé. A nyugalom a böl
cseknek való, hogy sententiákat csinálhassanak. . . .

— És a művésznek, hogy alkothasson, teremthessen — 
veté közbe Angelo.

— Tagadom, barátom! A teremtés namnyugalom, hanem 
mozgás. A művésznek élettapisztalásra, szenvedélyre, situatiókra 
van szüksége.

— Folytasd történetedet — mondá Angelo.
•—- Megengeded, hogy elébb egy kis sziverősitőt vegyek 

magamhoz? — mondá Jaquemár és a kis fali szekrényből egy 
légmentesen elzárt üveget vett ki.

— A te egészségedre, Angelo.
— És jövendő vállalataid sikerére, — toldá meg emez.
— Nos, Angelo, te nem Ízleled meg?
— Tudod, hogy nem iszom szeszes italokat?

2 *
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— Majd megtanulod, Angelo.
— Épp oly kevéssé, mint a dohányzást.
— Ugyan édes Angelom, engedd hogy egy kérdési in

tézzek hozzád ?
— Csak nagyon fogas ne legyen.
— A legegyszerűbb.
— Halljuk.
— Valid be igazán, nem vagy-e te nö ? Sem nem iszol, 

sem nem dohányzol, se lányok után nem futkosol. Olyan sze
mérmes, szűz beszédű vagy, se szakállad, se bajuszod. Sapristi! 
I tt a fejem, ha elhiszem, hogy férfi vagy.

Angelo kaczagott.
— Én föl sem foghatom, hogy mi birt reá téged, hogy 

szövetségesem légy. Mi szükséged neked a pénzre, mit fogsz te 
a százezrekkel csinálni, hisz ha száz évig élsz, sem költesz el 
ötvenezer forintot ? Minek, mire neked a pénz ? . . .

Angelo egy perczig szünetelni hagyta réztollát és komo
lyan tekintett barátja arczába.

— Megmondom neked, Jaquemár. Véletlen az egész. De 
micsoda nem véletlen a világon ? Mikor elhatároztam, hogy 
Londonba megyek vagyont és hirt szerezni, és úti előkészüle
teimet megtevőm, egyik pályatársamhoz elmentem búcsút 
venni. Azt tudtam azelőtt is, hogy jómódú család gyermeke 
és hogy magánóráiban szobrászattal foglalkozik, de nem ftud-. 
tam, hogy teljesen berendezett szobrászati műterme van. Épp 
munkánál találtam ; egy Mars-főn dolgozott. Előtte egy cso
dálatos antique fej feküdt, körulte drága gipszlenyftmatok ál
lottak diszes állványokon.

— Nem engedné meg ön, hogy ezen a főn én is kísérle
tet tegyek? — kérdém a collegétől.

— Ha tetsz.ik, mondá ő, miért ne ?
És fogtam a vésőt és a kalapácsot és dolgoztam. Csodá

latos érzés volt az, midőn a kemény anyagot idomulni láttam 
kezeim alatt. Müvésztársam csodálva nézte, mint lágyul és 
enged a kő.
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— Hol tanultad ? —» kérdé.
— Majd csak ezután tanulom mondáin és azon elhatáro

zással keltem fel, hogy eddigi pályámmal felhagyok, végkép le
mondok arról a sovány dicsőségről, amit szerezhet. Utóvégre 
is a vésnök csak utánzó, a kőrajzoló csak az elébe tett min
tát másolja. Sólyom, melyet madzagon tart az eredeti alkotás. 
De én magam akarok alkotni. Szobrász leszek ! Oly hatalom
mal rohant meg ez az eszme, hogy többé nem bírtam vele. 
Barátomnak nem szóltam semmit. Elbúcsúztam tőle, de tud
tam, hogy már nem utazom. Összeolvastam útiköltségre 
szánt csekély vagyonomat, összesen százhúsz forint volt.

A szükséges szerszámok és az anyag beszerzése után 
alig maradt volna fenn valami, amiből csak egy-két hétig is 
élhetek. Már pedig nekem, ha czélt akarok érni, évekre kell 
hogy minden anyagi gondtól mentve legyek. A nyomorúság 
rósz tanító. Hiába hangoztatják az ellenkezőt, én tudom, én 
próbáltam. Nem kivánnám újra átélni azokat a keserves ta- 
noncz-éveket. Ha pedig kenyérkereső pályámat folytatom és 
szabad óráimat fordítom csak a szobrászatra, ifjúságom, leg
jobb erőm kárba vesz és én soha sem fogom beteljesedve 
látni eszményemet. Ismered ez eszményt Jaquemár ? Palotában 
lakni fény és pompa közt, hol a szem örökké a szép nézésében 
kéjeleghet és nem sérti lépten nyomou a hétköznapi nyomo
rúság ; környezetben, mely folyvást alkotásra csábítja a lelket, 
úgy élni mint egy kis király és éjjel nappal ott térdelni a 
márvány előtt, mig egy világhódító mestermüvet alkottam : ez 
az én ideálom . . .

— És te a legjobb utón vagy ideálod felé, — mondá 
Jaquemár.

— Óh, én gondoltam már arra is, hogy ha felsülni talá
lok tervemmel.

— Hogy-hogy, Angelo?
— Ha felfedeznek, ha elcsípnek.
— Ez lehetetlen. Az öreg Sebestyénen kivül senki sem
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látta arczunkat, azok közül a kikkel érintkezünk. Még ha el
fognának sem bizonyulhat be ránk semmi.

— És ha itt e sírboltban lepnének meg bennünket ?
■—■ Majd arról is gondoskodunk.
— De föltéve, hogy mégis elfognának és huszévi börtönre 

telnének ?
■— Nos, akkor ? . . .
— Akkor mint rab is véghez vinném alkotásomat. Vagy 

mint nagy gazdag ur, vagy mint szegény rab, de én szobrász 
leszek, mert ez a hivatásom. Nos Jaquemár kételkedel még, 
hogy férfi vagyok-e ?

— Te férfi vagy, Angelo, és csak azt sajnálom, hogy 
efféle bogaraid varrnak.

— Halljuk a tieidet, Jaquemár. Épp a születésednél 
hagytad. Legfontosabb mozzanat, igaz; de hát bizonyosan foly
tatása is van?

— Van ám, még pedig — sapristi! — minő folytatása! 
Tehát halljad. Körülbelül nyolcz éves karomig atyám véd- 
szárnyai alatt daczoltam az élet viharaival. Megtanultam kö
télen tánczolni és számtalan akrobatikus tudományt. Megta
nultam a nagy dobot verni, a nőknek kézcsókokat hányni, 
kutyabalettet vezényelni, czintányért forgatni, falábtón tánczolni, 
csepüt enni és tüzet okádni, szóval a vándor komédiások egész 
repertoirja a fejemben és lábaimban volt, midőn atyámat egy 
bormámoros éjszaka után, úgy hajnalfelé, egy kis lesben ólál
kodó guta érte és én árva gyerek maradtam.

Atyám számtalanszor ismételte előttem anyám nevét és 
a falut is tudtam Pest közelében, hol feltalálhatom. Okos gyer
mek voltam. Barátom, a gyermek nem oly gyámoltalan, ha 
legelső éveitől az önfentartásra van utalva. Atyám szeretett 
ugyan, de a maga módja szerint. Amit együtt szereztünk, azt 
ő eliddogálta; amit borravalók fejében a tányéromba összekol
dultam, az volt az enyém. Csinos gyermek voltam, atyám sza
vai szerint. Karvalyossy Izabella ő nagyságának szakasztott mása,
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a nők szerették simogatni szőke puha haifürteimet és én náluk 
kis czintányérommal nem zörgettem hiába.

Világosan emlékszem arra a délutánra, mikor apám te
metéséről visszatértem a korcsmába, hol sátrunkat felütöttük 
volt. A korcsmáros azt kérdezte tőlem, hogy mikor fogom bu- 
csu-előadásomat tartani ? Azt moudám neki, hogy ma este. 
Szomorú valék, de nem sírtam, hanem lógtam a nagydobot és 
bedoboltam estig a falut, hogy ma lesz az utolsó buesu-előadás. 
Esős, szomorú nap volt, de az egész falu össz'esereglett előadá
somra. A programra saját és T r o 11 o kutyánk előadásából 
állott. Nem nagyon változatos volt, de betöltötte az estét. A 
jövedelemből kifizettem a korcsmárosnak apám tartozását, azután 
összeszedtem szerszámainkat és Trollo társaságában szépen út
nak eredtem a bizonytalan jövő felé.

Egyszer megfordult a fejemben, hogy elmegyek abba a 
faluba, hol anyám lakott, bemutatom magamat nála, de mégsem 
mentem. Féltem, hogy magánál talál tartani és kora önállósá
gom kárbavesz. Már akkor nagyra becsültem a szabadságot 
és imádtam a kósza életet. Tehát erről a gondolatról letettem 
és többé nem is háborgatott. Az élettől nem féltem. Éhezni, 
gondolám, soha sem fogok, és nem is éheztem. Kies őszi 
idő volt, kissé sáros és én Trollo kutyámmal gyalog baktattam 
faluról falura. Trollo húzta a kis kocsit, melyen requisitumaink 
voltak összemálházva, a kötelek, a kis és a nagy dob, a lábtók 
a cziutányérok, szóval az egész lomtár ; minden falu korcsmá
jában egy-két napi pihenőt tartottunk. Én elmentem dobolni. 
Trollo vigyázott a kis kocsira. Az emberek megbámultak 
és nem szenvedtünk szükséget semmiben. A hatóságok minde
nütt pártfogoltak és kegyesen megengedték, hogy bukfenczeimet 
bemutathassam; mikor meghallották, hogy atyám útközben el
halt és hogy atyátlan, anyátlan árva vagyok, nem igen bizgat- 
ták tovább a dolgot, annál inkább nem, miután születési helyemet 
nem birtam megnevezni és igy, nem tudván, hogy hova küld
jenek, még utóbb azon helység nyakán maradtam volna, mely 
legelébb ügyeimbe avatkozik.
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Zavartalanúl és csinos kis összegecskével zsebemben ju 
tottam Temesvárra. Ez az első nagyobb város volt, melyet 
utamban értem. Valóságos diadalmenettel vonultam be a vá
rosba. Nehány száz iskolás gyerek fogott körül bennünket. Trollo 
jókedvűen csóválta farkát, ily nagy publikumunk még sohse 
volt. A nagy piaczon megállapodtunk. Leteritettem a pokróczo- 
mat, Trollonak szájába adtam a czintáuyért és egy kis előadást 
rögtönöztem a járomban nyögő fiatalság rendkivüli örömére.

A piacz közepén egy nagy fabódé volt felütve, melynek 
zászlókkal és színes lampionokkal díszített homlokzata egyenesen 
felénk nézett. A tetején czifra aranyos ruhákba öltözött bábok 
forogtak és kezüket, lábukat mozgatták. Viaszbáb-színház volt.

Mikor mutatványaimat legjavában produkáltam, egyszerre 
egy kemény dörgő hang szólal meg a hátam megett.

— Hát, legényke, kinek az engedelmével tartasz itt 
előadásokat ? Bejelentetted már magadat a városházán ? Nem 
félsz, legéDyke?

— Tőled nem, — fordultam a hang felé.
— Hát tudod-e, hogy ki vagyok én?
— A viaszbábos! — kiálták segítségemre jőve az 

iskolás gyerekek — a viaszbábos ! És nagy hahotába tör
tek ki.

Bozontos, deres szemöldökű, borotvált arczu ur volt, 
meglehetős embonointtel. A gyerekek azt hitték, hogy tekin
télyét szemeimben szörnyen lealacsonyítják, ha elárulják, hogy 
8 a viaszbábos; pedig ellenkezőleg ez a körülmény nagyon 
hatott reám. Mikor azt a viaszbódét megláttam, senkit a vi
lágon oly irigylendő embernek nem tartottam, mint ama for
gó bábok birtokosát.

— Az a bódé az öné ? — kérdém nagy respectussal.
— Az enyém, legényke, mondá ; de a kutyádért cserébe 

neked adom.
— A bábokkal együtt? — tudakozám.
— Természetesen.
— De én Trollotól nem tudnék megválni.
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— Hát maradj Trolloval együtt nálam.
így jutottunk a viaszbáboshoz én és Trollo.
Egy bét múlva úgy ismertem a viaszbábokat egytöl- 

egyig, mintha velők növekedtem volna, ismertem neveiket, ki 
micsoda történeti nevezetességű személyt ábrázolt, hol született, 
micsoda nagy dolgokat vitt véghez. Scarpin ur, a viaszbábos, 
vörös frakkot, sárga, térdhez simuló nadrágot és vörös harisnyát 
vett'számomra. Ebben a costumeban én magyaráztam a publikum
nak bódénk nevezetességeit és én úgy tekintettem magamat 
mint e kincsek igazi tulajdonosát.

A viaszbábosnak nem volt családja. Egy kis hat éves 
lánykát tartott magánál, melyet leányának szólított és végte
lenül szeretett, de az nem volt gyermeke. Blankának hitták, 
gyönyörű kis fürge teremtés volt, oly szép mint a viaszbáb- 
csarnok bármely szépsége. Csakhamar nagy barátság fejlődött 
ki köztünk. És minden alkalmat fel használtam, hogy kegyében 
megerősítsem magam, a mi nem volt nehéz. Blanka egész nap 
ott szaladgált a dekorácziók között és legnagyobb kedve abban 
telt, ha Trollo hátán lovagolhatott; én viaszból kicsiben utá
nozni kezdtem figuráinkat és Blankának nemsokára külön kis 
bábszinbáza volt. Én kis feleségemnek hittam, és ő férjé
nek tekintett. Az öreg Scarpin pedig nagyokat kaczagott e bizarr 
ötlet felett.

Lassanként az önmozgó viaszbábok belső szerkezetével is 
kezdtem megismerkedni, valamint színpadunk s^yesztő és emelő 
gépeivel is. Tizenkét éves koromban szorgalmas megfigyelés és 
folytonos próbálgatás által odajutottam, hogy az elromlott szer
kezetet képes voltam kijavítani. Ekkor Scarpin ur — Bécs 
egyik elővárosában kampiroztunk éppeu — három hónapig já
ratott egy mechanikushoz kinek művészetéből elsajátítottam 
annyit, hogy színpadunk gépezeteit teljes biztonsággal kezel
hettem. De sem irni, sem olvasni még nem tudtam.

Erről az öreg viaszbábos megfeledkezett.
Egyszer egy automatot rendelt meg Párizsból, melynek 

az a jellemző sajátsága volt, hogy diktálás után irni tudott.
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Nagy szörnyalak volt, melynek belsejében egy ember elfért. 
Eődolog az volt, hogy aki benne elrejtőzött, írni tudjon, külön
ben az egész készülék hasznavehetetlen maradt. Ekkor Scarpin 
ur a maga jóvoltáért Írni, olvasni taníttatott. Az Írást módom
ban volt gyakorolni, de az olvasással soha sem rontottam sze
meimet. Egész életemben egyetlen rósz könyvet sem olvastam 
végig, az igaz, hogy jót sem.

Időközben viaszbábcsarnokunk tetemesen megnagyobbo
dott, Trollo vénült és Blanka napról napra szebb és nagyobb 
lett. Blanka tizennégy éves volt, én tizenhat. Blanka a kaszszá- 
nál ült és jegyeket osztogatott, én nappal benn a cicerone 
szerepét játsztam, este az előadást rendeztem és kapuzárás 
után Blanka körül csaptam a szelet. Ő mitsem akart tudni 
többé hajdani viszonyunkról; nem akart többé kis felesé
gem lenni. Amin az öreg Scarpin ismét jót kaczagott.

Az öreg ur bízvást kaczagbatott. Vándorlásaink alatt szép 
összeg pénzt kaparitott össze. A báboknak a többi színészek 

fölött az az előnyük van, hogy mig ezek rendesen áldott ét
vágynak örvendenek; amazok nem kérnek enni, és gázsit sem 
követelnek. En sem húztam gázsit és nem is volt szükségem 
rá. Az öreg néhányszor elég világos czélzásokat tett, hogy ha
lála után mindene kettőnké lesz, a Blankáé és az enyém. Én 
a vagyonával nem sokat törődtem, de annál inkább vágytam 
Blanka után.

Hol tartja a pénzeit, arra akaratom ellenére egyszer rá
vitt a véletlen, Volt a bódénkban egy pompás huszárőrnagy, 
viaszból tudniillik. Annak az egyenruhájára roppant fájt a 
fogam. Egy huszár egyenruha, ez volt titkos vágyaim neto
vábbja. Néha esténként, mikor bódénk kiürült és az öreg ur 
a kávéházba vagy korcsmába tért be pihenni, ellen nem állhat
tam a vágynak, levetkeztettem huszárhadnagyunkat és felvettem 
egyenruháját, szép fekete bajuszt ragasztottam ajkaim fölé, fe
jembe nyomtam a csákót, egy függöny mögé állítottam a deko- 
lettirozott bábot, odaállottam helyébe és gyönyörködve néztem 
magamat a szemközti tükörben.
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Mikor legjobban gyönyörködtem testi bájaimban, egyszerre 
csak szét nyílik az ajtófüggöny és a ki balkan besompolyog 
rajta, nem volt más, mint az én öregem. A bódéban össze
sen már csak két szál gyertya égett és nem volt valami szerfelett 
világos. Scarpin ur a korcsmából jött, kissé illuminálva volt, 
gondosan körülnézett, de a sajátságos qui-pro-quot észre nem 
vette. Pompásan adtam a viaszbábot, talán mis sem fedezett 
volna fel.

Az öreg nr egy vad indianushoz lépett, melyet mindig 
különös gondjaimra bízott volt és megnyomta a tarkóját, mire 
a koponyája szépen ketté vált. Innen egy kopott degez bőr er
szényt húzott ki, annak tartalmát megvizsgálta és még egy csomó 
bankóval szaporította. Kívülről valami zaj hallatszott és az öreg 
gyorsan előbbi helyére tette a pénzt, a kettévált koponyát ismét 
összeiJleszté ás egész nyugodtan távozott.

Én nagyot lélegzettem, hirtelenébeu levetkeztem és föl
fedezésemet szépen magamnál tartottam. Talán eljön az idő, ami
kor hasznát vehetem.

Mikor Blanka tizenötödik évét betöltötte, a világ leggyö
nyörűbb és egyúttal legkaczérabb teremtése volt. Nem csoda. 
Atyja elrontotta és az egész világ elrontotta. Minden nagyobb 
városban körülte sereglett össze a jeunesse dorée ; a mi bódénk 
volt vágyaik gyúpontja : Blankának a kasszánál reggeltől estig 
mindig volt egy fél tuczat udvarlója, grófok, bárók, katonatisz
tek; én pedig halálos kínokat szenvedtem e miatt. Tizenhét 
éves voltam és szerettem az első szerelem rajongásával. Büsz
keségem tiltá, hogy az öreg előtt, kinek kedvencz terve volt, 
hogy összeházasit bennünket — egy panaszos szót szóljak; de 
eltökéltem magamban, hogy vigyázni fogok Blankára és jaj lesz 
annak, ki jogaimat bitorolni merészeli.

Ha e fiatalkori visszaemlékezéseknél tovább időzöm, édes 
Angelom, mint talán szükséges volna, azért teszem, mert jól 
esik e bolond évek egyszerű történetei felett elmulatnom. Mily 
bolond is az ember tizenhét éves korában még ba azéletet oly 
korán kezdte is megismerni, mint én. A szerelem teljes éle
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temben nem sokat nyugtalanított, bár Európa legszebb hölgyeit 
elm ém  és százezrekkel fizettem meg a röpke pillanatokat. Volt 
spanyol, olasz, czirkassziai, chinai, fellah- és czigányleány szere
tőm, de azért én teljes életemben csak egyszer csak egyet 
szerettem és ez Blanka volt!

Kilencz évi körút után ismét Temesvárra vitt bennünket 
a véletlen. Bódénkat ugyanazon helyen ütöttük fel mint hajdan. 
De az iskolás gyerekek most nem igen méltatták pártfogásukra 
személyemet. Senki sem ismert reám. Csinos, izmos fiú lettem 
és az úri dámák sokat mondó pillantásokkal tiszteltek meg, de 
én bolond — szerelmes valék.

Temesvárott a tisztek még keményebb ostrommal fogták 
körül Blankát, többek közt volt egy magyar gróf, valami Mar- 
marossy, ki még a tiszteken is túltett. Ez nem lakott Temes
várott, de hetenkint egyszer valami távol megyéből direkt eljött 
Blankához, ki kaczérsága mellett bizonyos gőgös modort sajátí
tott el és keményen éreztette velem, hogy előkelő udvarlói 
mellett számba sem vesz. Az öreg Scarpin egyszer csömört 
kapott, azután typhusba esett, felgyógyult és ismét ágyba esett; 
valami két hónapig küszködött szegény, mig meg tudott halni. 
Blanka teljes szivéből megsiratta, valamint én is. Halálos 
ágyán még mondani akart valamit, de szava e lá llt: én tud
tam, hogy micsoda titkot akar ránk bízni és igy az öreg bát
ran behunyhatta szemeit. Állapotainkon különben ez a gyász
eset nem igen változtatott semmit. Közönségünk volt, mint 
azelőtt. Blanka tovább is a kasszánál maradt, én pedig igaz
gattam. Egy rövid ideig úgy látszott, mintha Blanka szive meg
lágyult volna irántam, mintha támaszt keresett volna bennem 
és én újra feléledtem és remélni kezdtem ; különben is közös 
érdekünk követelte az egyesülést. Egy év múlva, gondolám, 
megtartjuk a menyegzőt, ő akkor tizenhat és én tizennyolcz 
éves leszek. Komédiás népnél a kora házasságok úgyis napi
renden vannak. Elmondtam ezt Blankának, ő egy pillanatig 
megütközéssel tekintett rám, azután azt mondta, hogy jó lesz, 
és a dolog annál maradt.
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A tiszt urak, különösen a magyar gróf, kezdtek azonban 
nagyon nyugtalanítani. Én egész nap a bódéban voltam elfog
lalva és csak egy-egy pillanatra szabadulhattam. Blanka újra 
durczáskodni kezdett; engem a féltés kinai marczangoltak és. 
ő bátram megcsalhatott. Hogy legalább tudjam, hogy hánya- « 
dán vagyok, egy igen egyszerű eszközhöz folyamodtam. Ti- 
tokbam hallcsövet húztam a kasszától a bódé belsejébe s min
den szabad perczemet arra használtam, hogy a cső elrejtett 
nyílásán hallgatództam.

Ez az elővigyázati rendszabály csakhamar igen czélsze- 
rünek bizonyult.

A tisztek bőbeszédű udvarolgatása nem sokat nyugtalaní
tott, ha még annyi lett volna is, de a magyar gróf kevés 
szavú, de nagy tapasztaláson alapuló maneuverei remegésbe 
ejtettek.

Egy délután következő párbeszédet hallgattam ki a hall- 
csövön.

— Türelmem fogytán van — susogá a gróf. — Tovább
nem fog ön hitegetni, Blanka . . . .  Meg van ön győződve 
szerelmemről ? ,

— Meg vagyok győződve,— felelt Blanka halkan ;— hiszek 
önnek.

— És mégis haboz és gyötör ? Még ma, még az éjjel 
bírnom kell önt, Blanka, — folytatá a gróf hévvel.

— Mit tegyek ? — kérdé Blanka.
— Adjon találkát ma estére.
— Hol ?
— A hőtelben, saját szobámban.
— Az lehetetlen, — mondá Blanka. — Jaquemár foly

vást vigyáz reám.
— Kicsoda Jaquemár ?
— Az inasom, — mondá Blanka.
A gróf felkaczagott.
— Annak összetöröm a csontjait; ha mocczanni mer !
— Nem, nem,—susogá Blanka.— Nem nélkülözhetem őt.
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— Tehát ön nem jöhet, Blanka ? — kérdé a gróf.
— Nem mehetek,— mondá Blanka.— De jöjjön el ön este 

kilenczkor. A bódénk még nyitva lesz. A lámpákat eloltatom 
és Jaquemárt valami ürügy alatt eltávolitom nehány órára.

— Köszönöm, Blanka — suttogd a gróf és oly hangos 
* csókot nyomot hihetőleg kezére, hogy elsárgultam mérgemben.

— No várjatok, — gondolám — majd úgy megédesítem 
én azt a rendez-voust, hogy a gróf urnák még késő vénségére 
is eszébe jut. És Blanka inasának tekint . . . .  mily hallatlan, 
vétkes gőg ! Mily hálátlanság! Az inasokat soha ki nem áll
hattam és most magam is azzá lettem, gondolám. — Ennek a 
viszonynak végei kell vetnem.

Este Blanka csakugyan ürügyet talált eltávolításomra. De 
én a hátsó kis ajtón visszasompolyogtam a bódénkba és elrejtőztem. 
Mikor Blanka a gyertyákat eloltá és az ajtót bezárta, én elő- 
bujtam rejtekémből, levetkeztettem viaszhuszárunkat és magamra 
öltöttem egyenruháját, feltettem a csákót, orrom alá ragasztot
tam a fekete bajuszt, felkötöttem a kardot és odaállottam a helyébe. 
Oly peczkesen állottam ott, mintha viaszból lettem volna, de 
szivem erősen dobogott és fejem lázban égett.

Mellettem két önmozgó alak volt elhelyezve. Egy orosz 
hadvezér, ki néhány lépést tudott tenni és Kleopátra egyptomi 
királyné, ki a kígyót saját jószántából emelte kebléhez. Gyö
nyörű társaság !

Fejem felett egy viaszkakadu ült egy rézkarikán. Fark- 
tollai közül egy zsinór lógott alá és éppen kezem ügyében 
volt. Ha e madzagot valaki meghúzta, a kakadu rikácsolni 
kezdett, oly kiállhatatlanul, mint az eleven.

Elmúlt egy nehéz hosszú félóra és szerelmes pár^m még 
egyre késett. Pedig én oly nehezen vártam a rendez-vous per- 
czét, talán még nehezebben mint a gróf, ki pedig már két hó
nap óta reménykedett erre a drága pillanatra. Boszut akartam 
állani mind a kettőn, megbüntetni Blanka perfidiáját és a gróf 
ellenem elkövetett jogsértését. És ha buszúmat töltöttem, meg
próbálom elfelejteni mély szerelmemet.
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Szörnyű harczot küzdtenj maiammal. Mi lesz Blankából 
nélkülem? Hogy fog boldogulni, ha elhagyom? De hát mi lesz 
én belőlem, ha maradok ? Hogy örökké gyötörjön, ma ezzel, ma 
amazzal ? A mi a grófnak ma nem sikerül, az sikerül holnap 
valami őrmesternek. Blanka mindenkinek meg fog hódolni, csak 
nekem nem, mert én igazán szeretem. . . .

Végre nagy sokára az ajtófüggöny szétnyílt, ők voltak.
Blanka gyertyát gyújtott és félénken körültekintett.
— Én félek itt, édes Tibold, monda. Ezek az alakok 

mind régi ismerőseim, és üvegszemeikkel úgy tekintenek rám, 
mintha feddenének, hogy nem jól cselekszem, midőn szavadra 
hallgatok.

— Küzdd le e félelmet, kedves Blankám, és ne légy oly 
gyermek. Utóvégre mi van abban, ha kedvébe járunk a kit sze
retünk ? És te szeretsz édes Blankám, nemde ?

— Szeretlek, Tibold, nagyon szeretlek, — susogá Blanka 
és a gróf átölelte derekát és remegő ajkaira csókot nyomott.

E pillanatban megrántottam a kakakadu zsinegét és a 
viaszmdár élesen elrikkantotta magát.

Blanka felsikoltoft.
— Itt van valaki, Tibold! Én meghalok.
A gróf fogta a gyertyát és gondosan megvizsgált minden 

zegzugot, fölemelt minden függönyt, de senkit sem talált. 
Én ott áltam mereven a többi báb közt és kimeresztettem 
szemeimet.

Blanka lassacskán magához tért ijedelméből. Bizonyo
san véletlen volt. A madár szerkezete olykor, ha fel van huzva, 
magától is meg szokott indulni.

— Mily bohó vagyok! susogá, — hogy úgy félek. Ki 
lehetne itt ? Jaquemárt elküldtem ; neki sejtelme sincs, hogy 
m iért? Itt nem lehet senki, kecjves Tibold, ugy-e?

— Itt senki sincs, kedves kis grófnőm, bizonynyal senki, 
— nyugtatá meg a gróf. — De hová üljünk, szerelmem ? 
Szabad ezt a két viaszangyalt álmukban háborítanom ? Nem 
fakadnak sírva?



32

— Marmarossy gróf egy piros bársony nyugágyra mu
tatott, melyen két viaszgyermek feküdt, meztelen gömböljü 
kacsókkal és lecsukott szemekkel.

Blanka váltakozva pirult és sáppadozott. Szótlanul bó
lintott a fejével és a gróf egyenként fogta a bábokat és a 
tőidre tette. Azután leült és ölébe vonta Blankát, ki lassan
ként kezdett felmelegedni, arcza égni kezdett és ajkai lihegtek. 
Karjaival szenvedélyesen átfonta a gróf nyakát és fejét a mel
lén pihenteté.

A gróf tele sugta-bugta füleit, de én abból már sem
mit se hallottam. Minden idegem megfeszült, lélegzet elfojtva, 
szemeimet előre meresztve, úgy álltam ott, mintha benyelni 
akartam volna azt a jelenetet. Blanka ellenállása egészen 
megszűnt és a gróf őrjöngő szenvedéllyel szorította magához.

Tovább nem állhattam.
Megnyomtam az orosz tiszt rugóját. Az autómat megmoz

dult és hangos kopogással ott termett a gróf előtt, A gróf föl- 
•' ijedt, azután dühösen arczul üté oroszomat, hogy fölfordult; 

erre oda ugrott a második viaszbáb és oly erővel adta vissza 
az ütést, hogy az ágyra szédült.

Ez a második viaszbáb persze magam valék. Azután a 
gróf urat úgy elagyabugyáltam, hogy aligha ment haza saját 
lábáu.

Blanka elájult. Hagytam elájulni. Mikor a gróf csontjait 
már annyira megropogtattam, hogy sem csontjai, sem ő maga 
hangot nem adott, akkor odaléptem az indián főnök elé, kivet
tem koponyájából az öreg Scarpin összekuporitott pénzét, mihez 
elvégre nekem épp annyi, sőt tán még több igényem volt mint 
Blankának, és Trollo kíséretében őrökre elhagytam a viaszbáb- 
bódét, melyre az öreg Scarpin kedvencz eszméje szerint én 
lettem volna hivatva uj fényt és dicsőséget árasztani.

A kalandor itt megállt elbeszélésében.
A kis kamrábau egy pillanatig mély csend uralkodott,, 

melyben csak a réztoll karczolása volt hallható.
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— .Ez megvolna, — nymdá Angelo az előtte fekvő le
mezre mutatva.

— Úgy ismét folytathatják a munkát.
— Egyúttal megnézem az öreg Sebestyént,— mondá An

gelo és felkötve álczáját távozott.
Jaquemár ismét egy kortyot hörpentett a sziverősitőből 

és lábait elnyújtva, karjait keresztbe fonva, egészen gondolatai
nak engedte át magát.

Képes Ksgínytsr, III. k5t. 3
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Harmadik fejezet,

Folytatás: Jaquemár első ismeretségei. '

T íz perez múlva Angelo visszatért.
— Megtettem a kellő javításokat, moudá, és az öre'g Se

bestyén egy féléra múlva beemeli a sajtéba.
— Köszönöm, Angelo.
— Most a seriest fogom kijavítani.
— Tedd azt, Angelo.
— Te pedig történetedet folytatod ?
— Ha már egyszer benne vagyok, isten neki!
— Nem örömest mondod el, Jaquemár ?
— Őszintén bevallva, nem. Eltemetett dolgok ezek s a 

halottakat nem kellemes bizgatni, tudod, az aromájuk- miatt. 
A megtörténtek felett legjobb fátyolt boritaui. Okos ember 
nem igen gondol többet arra. Mikor elbeszélésemet megkezd
tem, eszem ágában sem volt, hogy a lomtárban annyi port 
fogok felverni. De az mindegy. Te, Angelo, soha sem fogsz 
oly helyzetekbe jutni, mint én jutottam; mert neked van egy 
bizonyos eszméd, bizonyos czélod. Nekem nem volt. De mégis. 
Tulajdonképpen az összes emberiségnek csak egy czélja v an : 
élni és élvezni, de röstellik bevallani és úgy kerülgetik ezt a 
czélt mint a macska a forró kását. Bah! Én azt mondom
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Monsieur Jaquemar.
K ép es R e g é n y tá r  IX . füzet.
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neked, hogy az élni tudáshoz is kell bizonyos talentum, épp 
úgy mint, a szobrászathoz, mint a rajzolás és rézmetszéshez. 
Az élni tudás, barátom, tudomány; ahhoz sz ív  és ész kell. A 
gazdagok közöl is csak kevés érti ezt. Én soha sem jártam 
iskolába, sohse törtem a fejemet azokon a hiábavalóságokon, 
melyekkel az ember fiatalságát szokták agyon gyötörni; de a 
világot jól megnéztem magamnak, körültekintettem délen és 
nyugoton, és mondhatom, egyetlen óra kínálkozó örömét sem 
szalasztottam e l . . .

— S e  tudat megnyugvásodra szolgál, Jaquemár ?
— Igen, édes Angélám. És ha ma kellene befejeznem 

forgandó pályámat, legalább azzal vigasztalnám magamat, 
hogy amíg tehettem, bátran és gondtalanul hajtogattam az 
élet poharát.

— A legnagyobb zsarnokok, talán Nero is ezt a tant 
vallotta. Hogy egyezik ez szabadságszereteteddel ?

— Papperlapap! Te gyermek vagy édes Angelom. Nero 
. . . nem ismerem . . . vagy igen! A viaszbódénkban ez is ott 
volt! . . .  Ez is afféle história személy . . . Jobbról Messalina 
volt felállítva . .  . balfelől Rinaldo Rinaldini . . .  a közepén 
Nero . . . hahaha! Az emberek bolondok ; a helyett, hogy ezt 
a nevet a feledésnek adnák által, minden iskolás gyereknek be 
kell magolni, és a mester megnádspágolja, ha nem jegyzi meg 
jól magának . . .  De engedd, történetemet folytatnom.

Még azon éjjel, barátom, útnak eredtem, hogy hová, az
zal nem sokat törődtem. A várost el kelle hagynom a gróf 
végett, ki boszujában talán még Blankát sem kímélte volna 
meg. Valami ösztön mondta azt nekem, mert hisz akkor a 
nagy urakat személyes tapasztalatból még nem ismertem; ma 
már ismerem azt a hirhedt gavallérságot és tudom, mennyit 
ér. Az országúton ballagtunk szépen kettecskén, én és Trollo. 
ószi, csendes éj volt, talán épp évfordulója annak a napnak^ 
melyen kilencz év előtt e városba diadalmasan bevonultunk. Ak
kor is kettecskén voltunk, és most is ketten.

Csakhogy akkor vidám gyermekkedélylyel tértem be oda,
3*

♦
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honnan most az első csalódás érzetével távozóm. Hogy Blanka 
hűtlenül megcsalt, hogy könnyelmű teremtés, hogy háládatlan 
és a grófot, csupán mert gróf, előmbe tette, azt megtudtam 
volna bocsátani neki, de hogy buta gőgjében engem, oltalma- 
zőját, védőjét, inasa gyanánt mutatott be, az megbócsáthatlan 
volt. Ám lássa, hogy nélkülem miként boldogul!

Egy mértföldmutató lábjában leültem egy kőre és vizs
gálni kezdtem a tárcza tartalmát. A holdfény mellett ki lehe
tett venni a különböző bankjegyeket. Sok, sok pénz volt az egy 
tizenhét éves fiatal ember kezében, kit a természet fogékony 
kedélylyel, aczélizmokkal és tetszetős külsővel ajándékozott meg 
és ki a világ örömeit eddig még csak hirükből ismeré. Már 
hajnalodni kezdett és én még mindig ott ültem a kövön és 
számitgattam kincseimet. Tizenkétezer forint volt bankó pénzben 
az akkori időkben rengeteg pénz! E pénzen három olyan m sz 
bódét lehetett volna megvenni. De eszem ágában sem volt, 
hogy viaszbábukat vásárlók rajta. Az üveg szemgolyók kacsin
tásában már eleget gyönyörködtem, majd találok én más sze
meket is, melyek némileg kárpótolni fogják Blanka elvesz
tését.

Zsebre dugtam a pénzt és örömemben egypár czigány- 
kereket hánytam, de nem oly ügyesen mint hajdanán. Előszörjutott 
eszembe annyi év után, hogy tudok-e még művészetemből 
valamit; fájdalom, egészen kijöttem a gyakorlatból. És ha 
újra reá lettem volna utalva, ezzel bajosan kereshettem volna 
meg kenyeremet. Trollo oly vidáman ugrándozott körültem, 
mintha csak most találta volna meg igazán régi gazdáját.

Hogy e pénznek fele Blankát illette volna, azt egész meggyő
ződésemből iparkodtam eltagadni. Övé a bódé, enyém a pénz. 
A ki markában tartja a madarat, azé a füttye. Mire megvir- 
radt, utolsó scrupulusaimat is eloszlattam, de azért a Blanka 
emléke még hónapokig elgyötört, egészen elfeledni pedig máig 
sem tudtam.

Nem akarom útleírásomat hosszúra nyújtani. Elég az 
hozzá, hogy egy hónap múlva fenn voltam Bécsben, az élvezni



37

vágyók Eldorádójábán. Tulajdonképpen egyenesen Párizsba 
akartam menni, de Bécs közelebb esett és útba kellett ejtenem. 
Tapasztalásból tudtam, bogy a czim és az arrogáns föllépés 
mennyire imponál az embereknek,fogtam és báróKarvalyossynak ad
tam ki magamat és maltraitiroztam mindazokat, a kikkel érintke
zésbe jöttem. Eltűrték minden gorombaságomat, sőt szellemdusnak 
és miveltnek tartottak. Az igaz, hogy teli marokkal szórtam a 
pénzt, ezzel bizonyítván be, bogy mágnás vagyok.

Első rendű hőtelben laktam, divat szerint öltözködtem és 
színházba jártam. A ballethölgyek közt csakhamar fölfedeztem 
egyet, ki felötlően hasonlított Blankához. Egy páholy-nyitoga- 
tónő, kinél tudakozódtam utána, a bőkezű ajándék által meg
lágyítva, pártfogásába vett és nemsokára módomban volt vele 
édes téte-á-tétben vacsorálhatni, ami kissé sokba is került. A 
kis Josephine salonjában — heten kiút kétszer jour fixet ta r
tott — megismerkedtem azután több szolid fiatal emberrel, 
kik valamennyien igen nagy tiszteletet tanúsítottak irántam. 
Egypárszor leültek velem kártyázni is és én — elnyertem a 
pénzüket. A bolondok ! A kártyakeverésben rajtam akartak 
kifogni — Jaquemáron, ki nagyobb kozák voltam valameny- 
nyinél!

Volt a többi közt egy igen gazdag lengyel gróf, kivel a 
tánczosnő szalonjában megismerkedtem. Gurzsinszkynek nevezte 
magát és huszonkét-huszonhárom éves lehetett. Csinos fiatal 
ember, kinek nagy szerencséje volt a hölgyeknél, különösen a 
szinpad hősnőinél, ő  nem dicsekedett vele, de a kis Josephinétő 
tudtam,; hogy mindenütt szabad entréje van. ügy látszék, hogy 
hozzám, a magyar báróhoz, igen ragaszkodik, mely kitüntetést 
én nagyba vettem. Egyszer theára is meghitt magához — ő 
szintén vendéglőben lakott és egészteste nem beszélt egyébről előt
tem mint roppant uradalmairól, európai hirü családjáról és fényes 
jövőjéről. Szinte megröstelltem magamban saját hitvány volto
mat, de gondoltam, nekem sem szabad hátra maradnom. El
kezdtem én is uradalmaimról beszélni, melyeket rövid idő alatt, 
mihelyt nagykorú leszek, át fogok venni, de addig is huzom a
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jövedelmet, őseim családfáját felvittem egészen Álmos édes 
apjáig, és saját jövőmet oly világításba helyeztem, hogy szegény 
gróf csak úgy elképpedt.

Barátságunk napról napra bensőbb le t t ; de a formasá
gokat épp oly szigorun iparkodtunk mindvégig megtartani, mint 
ismeretségünk első napjaiban.

— Gróf u r !
— Báró ur!
E megszólítást minden harmadik szónál használtuk és lassan 

magunkra kezdtük vonni a faskionablebb körök figyelmét is.
Az estéket nagyrészt együtt töltöttük. De kedden és csö- 

törtökön este a gróf rendesen hivatalos volt főrangú rokonainál, 
kiknek mihamarább engem is bemutatni igérkezettt. Sok pénzt 
költött, talán még többet mint én, és ezt annyi könnyedséggel 
és könnyelműséggel, hogy őszintén bámulni és utánozni kezdtem.

Valami három hónap múlva egyszerre csak azon veszem 
észre, hogy erszényem aggasztólag lapulni kezd. Vagyonom ki- 
lencz tizedrésze fölment a gavallór-studiumokra. Az igaz, hogy 
egvenérték gyanánt bírtam gróf Gnrzsinszky barátságát, a mit 
annak idején majd ki fogok zsákmányolni, ,éitem tehát magas 
rangomhoz képest tovább is úgy, mint éltem eddig. Gurzsinszky 
előzékenysége és barátsága épp azon arányban növekedett, a 
melyben erszényem tartalma elpárolgott.

De nehogy azon gondalatra jöjj, édes Angelom, mintha 
Gurzsinszky talán rajtam élősködőit volna; ismétlem neked, 
hogy nem. Ő gazdagságát oly mértékben fittogtatta és annyit köl
tött, hogy legalább is nehány szibériai ólombáuya tulajdonosá
nak kellett tartanom. *

Egy reggel gróf Gurzsinszky azzal a hírrel lep meg, hogy 
Becsben tartózkodásának napjai meg vannak számlálva. Alkal
masint egyenesen hazamegy Lengyelországba és a tél hátra
levő részét egyik jószágán fogja tölteni. A farsangnak úgyis 
vége, a bojt pedig élvezetesebb falun. De ha utitársa akadna, 
örömest tenne még egy kis kirándulást egy vagy másfelé, leg- 
örömestebb Olaszországba.
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Ez v íz  volt a z  én majmomra. Ez az a  mentő gondolat volt, 
melyet egész erőmből megragadnom kelle. A gróf utazni akar 
és czimborára van szüksége, bizonyosan a költségeket is fede
zendő Természetes, hogy báró létemre, ezzel a hátsó gondo
lattal nem rukkolhattam ki egyenesen ; de majd erre is meg
jön az alkalom.

Ajánlkoztam utitársul és gróf Gurzsinszky egész magánkívül 
volt örömében. Elhatároztuk, hogy extraposttal utazunk és 
megtettük előkészületeinket az élvezetes útra.

Én természetesen, már nem nagyon készülhettem, mért 
nem igen volt miből. De a gróf kétségkívül helyettem is fel- 
kászolódott. Trollonak elmondtam utazási tervünket, de szegény 
nagyon hallgatag, szomorú volt. Az évek súlya kezdte nyomni, 
olykor már köhögni is szokott. Gondoltam, Yelenczében majd 
elmegyek vele az orvoshoz, mert Trollot végtelenül szerettem 
bizonyos tiszteletet éreztem iránta, amit az emberek iránt 
soha sem éreztem.

A kitűzött napon elutaztunk. Mindketten vidám, derült 
hangulatban voltunk. Gurzsinszky ellmésségét a legfényesebb 
világításban mutatta be, én nem akartam hátramaradni sem
miben. Versenyeztünk az előzékenységben, és kölcsönösen cso
dáltuk egymást. Az utón a számlákat és postadijakat majd 
egyik, majd másik fizette. A fizetés jogáért csaknem mindig 
összevesztünk. Gurzsinszky nem akarta engedni, hogy fizessek 
valamit, én pedig még egyelőre fenn akartam tartani a dekó
rumot.

így értünk Velenczébe.
A hotel rovalban közös lakást vettünk. Magas lábon él

tünk, színházba jártunk és próbáltunk connaisanceokat kötni, 
ami rangunk melleit nem volt nehéz. Egy hétig laktunk a 
hőtelben, midőn egy vasárnap reggel a vendéglős csoszogva és 
bókolva beállít hozzánk és mély alázatossággal a számlát teszi 
elénk.

Azt vártam, hogy Gurzsinszky szokott mohósággal fog 
utána nyúlni, de a gróf nem mocczant; ő részemről várta az
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előzékenységet. Eljött tehát az ideje, hogy a grófnak bizonyos 
fölfedezéseket tegyek.

Gurzsinszky elküldte a vendéglőst, hogy majd a számlát 
elébb át fogja nézni, azután hozzám fordult.

— Édes báróm, mondá, utalványaim hihetőleg a holnapi 
postával fognak megérkezni; ön lekötelezne, ha egyelőre a. 
számlát kifizetné.

— Édes grófom, viszonzám; — én ugyanazon helyzetben 
vagyok, pénzeim elfogytak és váltóim megérkezésére csak egy 
pár hét múlva számíthatok.

Gurzsinszky gróf e fölfedezésre a felhőkből csöppent alá.. 
Fürkészve nézett a szemem közé, azután oly phrenetikus ka- 
czagásba tört ki, hogy csaknem hanyatt vágta magát. A neve
tés ragályos, én is kaczagni kezdtem. A hahota végében azután 
tisztába jöttünk egymással.

— Én nem vagyok gróf.
— Én nem vagyok báró.
— Az én uradalmaim a holdban vannak.
— Pusztáim az ön uradalmaival határosak.
— Én nem várok utalványokat.
— Én sem.
— Az én nevem Matsyak.
— Az enyém Jaquemár.
-— Én szabólegény voltam valamikor.
— Én pedig komédiás.
— Szervusz, brúder!
— Ölelj meg czimbora!
— Mit csinálunk a vendéglőssel?
— A vendéglőssel? Kutyakomédia, no de benne vagyunk. 

Ha, őszinték lettünk volna egymáshoz mindjárt kezdetben, sok, 
fölösleges kiadást megkimélhettíink volna.

— Itt csak két mód van, mondá Matsyak.
— Vagy a faképnél hagyjuk a vendéglőst. .*.
— Vagy?
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— Módot találunk rangunk további fenntartására és ki
fizetjük.

— Ha egy gróf Gurzsinszky és egy báró de Karvalyossy 
nem boldogul a világban, akkor égessék el valamennyi nemes 
oklevelet.

— Csengess, édes barátom !
— Csengettem.
Előhivattuk a vendéglőst.
— Mi a lakosztállyal nem vagyunk megelégedve, ven

déglős. Nekünk ez a négy szoba kevés. Mától fogva társaságot 
fogunk fogadni és még egy teremre van szükségünk. A szám
lája túlságosan olcsó, ön rangunkat kevéssé respectálja. Egy 
lengyel gróf és egy magyar báró másnemű számlákhoz szokott. 
Küldjön a postára, vendéglős, ma kell, hogy utalványaim meg
érkezzenek. Ha ma nem, holnap. Érti, vendéglős ? írjon fel még 
50 francot borravaló fejében. Adio!

Gróf Gurzsinszky mindezt annyi airrel és oly nagyúri 
ellenkezést nem tűrő tempóval mondá, hogy a vendéglős csak
nem bele görnyedt a bókolásba. Szerettem volna a nyakába 
ugorni ennek a fiúnak, ki született nagy ur volt, minden izé
ben nagy ur!

— Hallja, vendéglős, fordulék a távozni akaróhoz.
— A b á r ó  akar öntől valamit, — figyelmeztető Gur

zsinszky.
A vendéglős újra behúzta hasát.
— Hol lakik itt egy orvos ?
— Exeellenza számára ?
— Nem, a kutyám számára.
A korcsmáros nagyot röhögött. Azt hitte, tréfálok,
— Olyant nem tudok.
— Milljó bukfencz és ezigánykerék ! Egy orvost akarok 

kutyám számára !
A vendéglős belátta, hogy nem tréfálok.
Aztán elmondta rendre Yelencze összes orvosait a dottore 

inglesitől kezdve a dottore tedeschiig, akit legjobban ajánlt,
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miután ennek vannak a legtöbb bogarai. A többi bizonyosan 
nem gyógyít kutyát, akárminő jól fizetik meg nekik, de a 
dottore tedeschi, akiről a nép mindenféle babonát és hóbortot 
beszél, talán azt is megteszi. Hisz úgyis örökösen békákat és 
házi nyulakat nyúz; mért ne gyógyítana kutyát ?

— ügy van, vendéglős, mért ne gyógyítana kutyát? 
Hivassa ide.

A vendéglős kétkedőleg rázta fejét.
— Az nem fog menni. A dottore tedeschi nem tesz 

látogatást senkinél. A ki segítségét óhajtja igénybe venni, az 
vitesse el magát hozzá. Halálos beteghez is csak akkor megy, 
ha már mindenki lemondott róla.

— Fene gyerek az a dottore tedeschi ! Hát hol lakik ?
— Messze, nagyon messze; a Ghetto nuovo sarkán; 

majd a gondoiléri tudni fogja.
A vendéglőst azután két leereszkedő, elbocsátó kézmoz

dulat dolgára küldte.
— Hál istennek, ez jól ment, — mondá Gurzsinszky. 

Igen jó gondolat volt a kutyáddal. Egy gavallér, ki orvost 
keres a kutyája számára — az magas véleményt kelt az 
emberekben.

— Én egész komolyan orvoshoz akarok menni kutyám
mal, mondám.

— Abból semmi sem lesz.
— Ha a gróf velem nem jő, a báró majd egyedül fog 

menni.
És a báró egyedül ment.
Összeolvastam pénzeimet. Azt hiszem, még vagy száz 

franc lehetett. Ennek a felét Trollo gyógyítására szántam. Az 
utazás szemmel láthatólag megviselte és én öreg napjaira nem 
akartam ápolás nélkül hagyni. Szeszély volt talán tőlem, de 
én ragaszkodtam hozzá, Hogy Trollot megvizsgáltatom az orvos 
által és a dottore tedeschit föl is keresőm.

Komor külsejű alacsony házikó volt ez, jó messze künn 
a város északi részén. Az ablakok sürü rostélyokkal voltak
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ellátva. Az udvar keskeny és sötét volt és egy lélek sem vala 
látható.

Trollo okos szemeivel föltekintett hozzám, mintha kér
dezni akarta volna, hogy kit keresek ? Benyitottunk az előszo
bába. Üres volt. A falakon ócska, megsárgult képek függtek, 
szuette farámákban. A gyér bútorzat szintén ócska és romlott 
volt. Két roppant szekrény foglalta el az egyik falat ; egynek 
ajtaja roszul volt betéve és én beláthattam. Két felfűzött csont
váz állott benne, hihetőleg a dottore tedeschi ősei.

Kopogtattam a szemközti ajtón. Senki sem mocczant, 
senki sem felelt. Ez a szoba még szegényesebben volt búto
rozva. A harmadik és utolsó szobában találtam aztán egy vén 
embert, kinek láttára a hátam borsódzni kezdett. Középtermetű 
férfi volt, fakó virágos hálóköntösben. Szemei fürkészőleg ha
tottak be az ember leikébe. Tömött ősz haja rendetlenül össze- 
kuszálódott. Egész arczkifejezésében volt valami excentrikus, va
lami túlfeszített. Egy búvár feje volt, ki nem sokat törődött 
azzal, hogy másokra minő benyomást gyakorol.

Ép oly különös és sajátságos mint maga, volt szobája is, 
melyet inkább műteremnek lehetett mondani. Mind a négy falon 
állványok futottak körül, tele rakva kisebb-nagyobb üvegekkel, 
tégelyekkel és különféle vegytani készülékekkel. A nagyobb üve
gekben idétlen, halva született csecsemők guggoltak, a kiseb
bekben varangyok, gyíkok voltak borszeszbe téve. Az orvos asz
tala a legkülönfélébb gépek, villanytelepek és készülékektől volt 
körülvéve. Haragos tekintettel úgy ült ott, mint aki egy világnak 
parancsol, mint akinek hatalmában állana ezt a világot levegőbe 
repíteni, és csak azért nem teszi, mert nem tartja érdemesnek 
még arra sem.

Üdvözletemet alig viszonozta.
— Nos, mi baj? kérdé szárazon.
— Én Karvalyossi báró vagyok, — mondám hetykén.
— Nos, mi baj ? — ismétlő még gorombábban.
— Gyógyítsa meg a kutyámat, beteg.
El voltam készülve rá, hogy a legelső ménkűvel, ami
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keze ügyébe akad, agyon üttet, oly haragosan nézett rám. 
Meglepetésemre nem történt semmi efféle. A doktor egész, 
komolyan fordult hozzám.

— ■ Hol a kutyája?
Trollo künn maradt, behittam.

-— Hány éves ? — kérdé az orvos-
— Huszonöt, vagy még annál is több,
Azután experimentálni kezdett és kijelentette, hogy kn* 

tyám mellbeteg. Szegény Trollo hektikába esett.
— Gyógyithatlan ? — kérdem.
—• Hagyja nálam, majd kísérletet teszek vele.
Trollo lábaimhoz simult és kezemet nyalta, mintha ri- 

mánkodott volna, hogy ne hagyjam itt.
— Ez a kutya nekem rendkívül drága, — fordultam a 

doktorhoz.
— Mondtam már, hogy hagyja i t t !
— Mennyi időre ?
— Azt nem tudom, — mondá az orvos. — Egy hónap 

múlva ismét ide nézhet.
— De én tovább akarok utazni.
Arról nem tehetek.
— És ha itt hagyom és vissza nem térek, mi- lesz 

Trolloból ?
A doktor egy állványra mutatott, mley tele volt rakva állat- 

•sontvázakkal : — Ez lesz belőle.
— Allons, Trollo ! Adio 1 doktor !
Az orvos előszobájában, visszatértemkor, egy éltes ur, egy 

35—40 éves nő és egy fiatal 14—15 éves sápadt gyermekle* 
ány várakozott. Az öreg úr pötyögős magyar nadrágot viselt és 
rósz német kiejtéssel megszólított :

— Lehet bemenni a doktorhoz ?
Én meglehetős jó magyarsággal feleltem neki, hogy a dok

tornál nincs senki.
— ön földink ? — mondá a nő meglepetve.
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— Éa báró Karvalyossy vagyok, mondám inkább pajkos- 
ságból mint hetykeségből*

— A ménkűbe ! mondá az öreg ur ! még tán valami isme
retlen rokon ! A Karvalyossyak közt csak grófok léteztek, bárókat 
sohsem ismertem. Lehet, valami külön família !

— És nekem kihez van szerencsém ? — kérdem boszusan.
— Én Johann von Karvalyossy vagyok.
Ennek aztán én nem örültem! Nincs kellemetlenebb 

mint olyasvalakivel találkoznunk, kinek éppen a nevét bito
roljuk.

Trollo — daczára hogy nagyon beteg és kimerült volt 
— farkcsóválva és nyöszörögve ugrált az idősebb nő körül és 
összevissza nyalta kezeit. Trollonak néha oly különös szeszé
lyei voltak. Ezt nem bírtam megmagyarázni magamnak.

— Hol van ön szállva, báró ur ? — kérdé az öreg Johann.
— Hotel royal, második emelet.
— Mi meg az elsőn, örülni fogok, ha közelebbről megis

merkedhetünk.
A beteges kinézésű lányka barátságosan mosolygott felém.
A nő gőgösen bólintott a fejével, de egy szót sem szólt.
Délután a kávéházban ismét találkoztam az öreg úrral, 

ki nyakon csípett és el nem bocsátott mindaddig, mig olyan 
családfát nem combináltam előtte, melynek egyetlen levélkéje 
sem érintkezett az ő családfájával. De felhasználtam az al
kalmat, hogy a kíséretében volt hölgyek kilétét megtudjam.

Az éltesebbnő, Zimonyi lovassági kapitány özvegye, testvér- 
húga volt, és a fiatal leány ennek gyermeke. Zsófiának hitták. 
Gyöngélkedő, beteges lévén, Yelencze enyhe égalját ajánlották neki 
s férfikiséretül Johann ur csatlakozott hozzájuk, miután hallotta, 
hogy Yelencze igen olcsó hely és neki fontos oka volt, az ol
csó helyeket felkeresni; igy időztek Yelenczében már mintegy há
rom hónap óta. A dót toré tedeschi nagy tudományosság híré
ben állván, hozzá folyamodtak, hogy Zsófia gyógykezelését] vál
lalja magára, mit ez nagy nehezen el is fogadott

Az öreg Johann űrből nem volt bajos e körülményeket ki-



46

Tenni ; de még a falu nevét is megtudtam tőle, mely hajdan 
a Karvalyossyak fészke volt s mely lassan a többi birtokuk 
után mind kótyavetyére került. E falu ugyanaz volt, melynek 
nevét atyám egyetlen becsesebb örökség gyanánt hagyott reám.

Itt lakott valamikor édes anyám.
Gurzsinszky tapsolt örömében, mikor e sajátságos találko

zásomat elmondtam neki.
— Az az öreg ur kétségkívül rokonod és az a nő miért ne 

lehetne anyád ? mondá. Mily pompás dolog volna kényszerhely
zetedben egy gazdag anyára bukkanni, ki drágalátos fia számára 
megnyitja erszényét,

Ez tagadhatlan igaz volt, de az óhajtás még nem tel
jesedés.

Találkoztam azután még vagy három-négyszer a hölgyekkel,, 
figyelmesen megnéztem Zimonyiné ő nagyságát és leányát.Gur
zsinszky is velem volt.

Ez a nő szakasztott ugv néz ki mint te. Én megesküszöm 
rá, hogy te a fia vagy ! — mondá Gurzsinszky.

De még mindig nem volt eldöntve, vájjon ez az Izabella-e 
az, ki hajdan atyámat boldogitá és ha ez : vájjon hajlandó 
lesz-e elismerni az olyan fiút, kit számításaiból mind ez ideig 
kihagyott. Sok más mindenféle kételyeim is voltak. Még az 
esetre is, ha kegyeskeden dengem anyai ölelésével karjaiba zárni, 
vájjon lesz-e az anyagi haszonnal kapcsolatban ? Őszintén szólva 
ha az ember annyi időn át kénytelen veit az anyai szeretetet, 
melyet csak hírből ismer, nélkülözni: nem áhítozik már va
lami nagyon utána,”! különösen oly korban mikor már inkább 
magunk szeretjük ölelgetni a hölgyeket.

Mind e kételyeimet közöltem Gurzsinszkyvel, és abban 
egyeztünk meg, hogy minden áron bizonyosságot kell szerez
nünk még pedig a lehető legrövidebb idő alatt, mielőtt jámbor 
vendéglősünk ki fogy a türelemből és számlája kiegyenlítését 
sürgetőbben követeli.

De hogyan ? miként ?
Erre csak egy mód volt, csak egy u t : körülírások, var-
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gabetük nélkül közeledni Zimonyiné ő nagyságához. Elmoadani 
mki mindent és megkérdezni, hogy ő-e az, aki . . .

Bizony kissé csiklandós helyzet a fiúra nézve, olyan dol
gokat bizgatni, melyek születése előtt történtek, a melyekről 
neki nem illik tudni, miután szörnyű csorbát ejt e tudás 
a tartozó tiszteleten. Én nem voltam valami sentimentalis fiú, 
isten őrizz ! de hát mégis. Kevés ember volt ilyen helyzetben 
és nehéz elképzelni ezt az állapotot.

Itt nem volt más hátra, minthogy Gurzsinszky vegye 
kezébe az ügyet.. És ő azonnal hozzá is fogott. Legalább is mind
járt előfogta a vendéglőst és kipréselte belőle mindazt, amiből 
Zimonyiné ő nagysága anyagi viszonyaira következtetést vonni 
lehetett. Mert első sorban ez birt fontossággal reánk. És csak 
miután kitudta, hogy Zimonyiné ő nagysága havonként nagy 
összegre szóló utalványokat kap hazulról, akkor kezdte meg fa 
működést.

Azonban mégis megfontoltuk, hogy e közbenjárás mel
lett hetek múlhatnak és utóvégre még lealázóbb talán az anyára, 
ha titkát egy idegen birtokában látja, kit nem ismer, kit 0 
titok csak pikant oldaláról érdekelheti, |

Habozni nem volt idő. Pénzeink csaknem egészen el
fogytak. Közös vagyonunk tiz francból állott. Ha Zimonyiné ő 
nagyságában csalódtam, akkor utóvégre is a vendéglős adja 
meg az árát. Kaptam tehát és a következő levélkét küldtem 
Ő nagyságának :

„Nagysád ! Egy fontos, önt is érdeklő titok közlése végett 
óhajtanék nagysáddal találkozni. 'Ha számomra egy félórát 
szentelhet, ezzel csak fokozni fogja azon tiszteletet, melyet 
névrokonaim iránt érezek.

Báró Karvalyossy Guido"
A bérszolga következő válaszszal jött vissza:
„Sejtelmem sincs, hogy miféle titok lehet az, mely en

gem is érdekel, de miután ön hazánkfia, szívesen látom hol
nap tizenegy órakor salonomban. Tisztelettel

Zimonyiné Karvalyossy Izabella."
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Ebben a levélkében ugyan nem volt semmi biztató, nem volt 
se öröm, se félelem, se anyai érzés; de hát benne vol
tam és a komédiát végig kelle játszanom. Gurzsinszky biztatott, 
de én mégis nagyon remegtem attól a holnapi tizenegy órától.

A végzetes óra eljött.
Pontba tizenegy órakor kopogtattam Karvaiyossy Izabella 

ajtaján.
A hőtel legdíszesebb lakosztálya volt, melyben laktak. 

Ó nagysága egyedül volt. Kíváncsian nézett végig rajtam és 
mosolygott. Azt hiszem, megtetszettem neki. De abból az elhirhedt 
sejtelemből, mely az anyát még ismeretlen gyermekéhez is 
vonja, nem tüntetett elé egy mozzanatot sem.

— Foglaljon helyet, báró ur, mondá és maga is leült. 
— Leányom és [bátyám kisétáltak, én kérelmének engedve, 
itthon maradtam.

— Köszönöm, asszonyom, felelém. E kegygyei örök lekö
telezettjévé tett. A titok, melynek birtokában vagyok, kissé 
kényes természetű. Mindenek előtt, engedje nagysád, hogy 
magamat ön előtt denunciáljam. Én nem vagyok báró és a 
Karvaiyossy név is csak anyai részről illet meg.

— Mit érdekel ez engemet, uram ? — kérdé Karvaiyossy 
Izabella elsápadva.

, — Talán igen, talán nem. Én egy komédiás fia vagyok.
Karvaiyossy Izabella mereven nézett a szemem közé, de 

nem jött egy szó sem ajkaira.
— Az én igazi nevem Jaquemár Guidó.
Karvaiyossy Izabella belefogódzott a pamlag olda Iván • 

kosába.
— Vannak önnek bizonyítékai?
— Bizonyíték! — hebegem és ajkaimon elhalt a szó. 

Semmi kétség! Ez a nő anyám, és szivében nem szólal meg 
egy hang, mely mellettem beszélne, mely megmondaná neki, 
hogy fia vagyok. Bizonyítékra van szüksége. Ha férje még 
élne, úgy lenne értelme e vonakodásnak; de mint özvegy, ki 
akadályozza abban, hogy a természet szavára hallgatva elis
merjen, nyakamba boruljon ?
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E percében valami kapargatás hallatszott az ajtó előtt 
Karvalyossy Izabella ijedten felugrott helyéből és az ajtóhoz 
sietett.

— Trolío! — kiélték meglepetve.
A kutya előbb hozzám szaladt, azután Karvalyossy Iza

bella kezeit nyalta, és örömében alig tudott hová lenni.
— Trollo ismeri önt. Már az orvosnál, hol először ta 

lálkoztunk, megismerte, amit akkor nem bírtam megfejteni 
magamnak. lm Trollo bizonyít mellettem, nekem mincs más bi
zonyítékom !

Karvalyossy Izabella szavaimra nem felelt. Úgy látszott, 
hogy kemény harczo: viv magáöan ; talán szeretett volna is szi
vére ölelni, de a szégyen visszatartotta. Én nem ismerem csa
ládi viszonyait és igy meg nem ítélhetem, hogy micsoda te 
kintetek tartották vissza.

Néhány pillanat múlva, arczának komor kifejezése kissé 
elderült. Ismét leült a pamlagra és erő tetett nyugalommal 

monda: |
— Báró ur ! Éu önnek reám bízott titkát meg fogom 

őrizni, és bizalmát őszinte barátságommal fogom viszonozni. 
Hosszabbitsa meg ön itttartózkodását, amíg mi Velenczáben 
leszünk, és legyen mindennapos vendégem. Hihetőleg fogok 
módot találhatni, hogy e barátság önre nézve mindenképen üd
vös legyen.

Ez udvarias frázisok alatt hihetőleg igen sok jó szándék 
rejtőzött el. Hangja reszketett és szemei megnedvesedtek.

Kezét nyujtá és én forró csókot nyomtam reá.
Emlékszem, hogy nagyon meg voltam indulva. Az aj

tóig vezetett és ott még egyszer megszorította kezemet, reá 
néztem és arczának oly sajátságos, leirhatian kifejezése volt. 
Talán a boldogságé, talán a szereteté — ma már nem- 
tudóm.

A viszontlátásig, — suttogá és betette utánunk, jó magam, 
és Trollo után az ajtót. Mikor az ajtó mögöttem be volt zárva*

Kéj>93 Regény tár III. kot. ^
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az érzés, mely jelenlétében szorongatta mellemet, hirtelen el
szállt és én oly hidegen kezdtem gondolkozni, mint azelőtt.

Mikor Gurzsinszkyvel közöltem találkozásunkat, meg volt 
elégedve az eredménynyel. Azt mondta, hogy még ebből lehet 
valami, de egyelőre nem birtuk számlánkat kiegyenlíteni, és a 
vendéglős már nyiltan kezdett türelmetlenkedni.

Azonban nehány nap múlva megnyugodott.
Karvalyossy Izabella legközelebbi, látogatásom alkal

mával egy nagy értékű medailonnal ajándékozott meg. Kivet
tem az arczképet és Gurzsinszky még az nap eladta gyémántos 
köretét. A számlát egészen törlesztettük é s . existentiánk egy 
időre biztosítva volt.

Látogatásaim alkalmával anyám rendesen egy tapasztalt, 
idősebb barátnő oktató hangján társalgott velem, a kis Zsófi 
pedig napról napra bizalmasabb lettj hozzám. A német orvos
hoz rendesen én is elkísértem és Gurzsinszky neheztelni kezdett 
hogy barátságát elhanyagolom.

Az öreg Johann ur is kezdett lassan-lassan visszaemlé
kezni családfámra, elődeimre, nagyapámra, nagyanyámra, kivel 
valamikor a menüettet járta az udvari bálban. Johann ur ugyan
is erősen a húga papucsa alatt állott, kinek jövedelmei pon
tosan befolytak, inig neki állítólag rendesen adósai maradtak 
azok a haszontalan bérlők, kocsmárosok, árendások, felesek. Zi- 
monyinó rendesen mosolygott, a mikor az öreg ur panaszkodott 
és haragosan felkaczagott, mikor nagyanyámat hozta szóba.

Életemnek oly fordulópontján álltam itt, mely egész jövőm 
felett határozott. Ha a szív szavára hallgatok, hihetőleg Zimo- 
nyiné befolyása alatt alakult volna életem sorsa. Én valami 
czimen velők maradtam volna mindvégig; tán idővel anyám le- 
küzdte volna aristokratikus gőgjét és fiául fogad, tán végrende
letében sem feledkezett volna meg rólam ; de a sors máskép 
akarta.

Gurzsinszky barátom egy este azzal a felfedezéssel lepett 
meg, hogy üldöznek bennünket. Őt a Bécsben hátrahagyott 
nagymennyiségű adósságok, engem a bitorlott czim miatt. Egyik
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barátja megküldte neki az illető ourrenst, mely egy huszonnégy 
óra alatt bizonyosan már* a rendőrségnek is kezében lesz. Itt 
nincs más mód, mint a scandalum kikerülése végett lehető 
gyorsan átszökni a határon és a szép Olaszföldön próbálni sze
rencsét. Ha barátságát és a szabadságot többre becsülöm, mint 
azt a nyárspolgári életet és a kegyelemkenyeret, melyet Kar- 
valyossy Izabellától várhatok, úgy menjek vele.

És én habozás nélkül a kalandor-pályára szántam ma
gamat.

A véletlen is kezünkre játszott. Zimonyiné már előtte 
való nap említette előttem, hogy utalványai és pénzei vannak 
a postán. Az öreg Johann ur, tekintve termetes voltát, könnyen 
felfogható idegenkedéssel viseltetett-.minden fölösleges mozgás 
iránt. A pénzek még másnap is a postán kevertek és Zimonyiné, 
ki már több apró szolgálatra kért fel, egész bizalommal szó- 
litott meg, bogy vegyem át helyette a pénzeket. Közel négy
ezer francot tett a summa, az utalványokon kivül, melyek két
szer akkora összegre szóltak. Egyik utalvány névre szólt, azt 
hasztalan próbáltuk volna beváltani; szerencsére az értékesebb 
— váltó volt egy bankházra és minden akadály nélkül kifizették. 
Hogy hosszadalmas ne legyek : tizenegy órakor kaptam a Zi
monyiné által aláirt vevényt a kezembe és két órakor viszont 
Zimonyiné a következő levélkét vette tőlem.

Tisztelt nagysád! A rendőrség kiváló gondjaiba szándék
szik fogadni bennünket, apró csínyek folytán, melyek különben 
ressortjákoz sem tartoznának. Nem akarván fölösleges szóvi- 
tába bocsátkozni vele, sietünk a határ felé. Kérem nagysádat, 
imádkozzék szerencsés menekülésünkért. Ide csatolom ez utal
ványt, melyet megbízása értelmében a postán átvettem. Azt a 
csekélységet, mi még mellette volt, úti költségek fejében bátor
kodtam kölcsön venni egy időre. Majd egykor kamatostiil visz- 
szafizetem. Egyúttal bátor vagyok hűséges Trollomat, ki mindez 
ideig az anya gondjait viselte nálam, kegyes pártfogásába- aján
lani. Szegény, beteg és az utazás fáradalmaiba bele halna.

4 *
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Nyugodtan távozom, ha őt nagyságod oltalmában tudom. Ezer 
kézesókkal az anyátlan

J a q u e m á r .
Mintegy kilenczezer franc útiköltséggel ellátva, minden 

akadály nélkül folytathattuk utunkat. Nem üldözött, nem bántott 
senki, Karvalyossy Izabella pedig legkevésbbé. Az a kilenczezer 
franc tán még nagyon is olcsó váltságdíj lehetett neki.

A  kérdé3 az volt, hogy hova menjünk, micsoda országot 
és várost válaszszuk tevékenységünk színhelyévé. Spanyolország
ban a karlisták dolgoztak keményen Krisztina ellen, ki minisz
tereit magánczélokra is használta. Párizsban Lajos Fülöp, a 
polgárkirály, kezdett eszére térni és a kezdetben megszorított 
kormánygyeplőt lassanként nekieresztetta. Terv szerint kezdte 
ápolni a eorruptiót. Olaszországban a carbonárik kezdtek con- 
síJiralni a Szentszék ellen. Két olyan elszánt fiatal ember min
denütt sokra vihette. A népek nyögtek az absolntismus járma 
alatt. A ki a hatalomhoz szegődött, azé volt a világ.

Gurzsinszky tudott lengyelül s olaszul. Én németül és 
francziául és általában minden nyelvből valamit. Atyám fran- 
czia volt és igy természetesen Párizs felé húzódtam jobban. 
Akkoriban Francziaország volt a világ központja. Még a más 
országi hirlapoknik is volt egy-egy rovatjuk, melyben a fran- 
czia elmésséget franczia nyelven közölték. Szóval Párizs do
minálta a sziveket.

— Menjünk Párizsba !
Gurzsinszky beleegyezett.
Pénzünk lévén, nem volt nehéz útlevelet szerezni. Valami 

három hét múlva Párizsban voltunk. Gurzsinszky megtartotta 
grófi czimét, én meguntam a báróságot és szegre akasztottam.

Költséges életmódunkat megszorítottuk és a Montmartre 
egy szerényebb korcsmájában laktunk. De Gurzsinszky csakha
mar oly társaságba keveredett, mely saját szabadságomat is 
nagyon kétségessé tette. Az összeesküvések a polgár-király el
len napirenden voltak és a lengyel gróf igen jó volt ám sta
tikának. A második héten bizonyos körökben már igen j 41
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ismerték és a negyedik héten a rendőrség szép csínján hűvösre 
tette. Az ő elfogatása intés volt számomra, hogy fussak a merre 
látok. Nem is gondolkoztam sokáig, hanem szedtem a sátorfát 
s ott hagytam Párizst, de azon elhatározással, hogy később is
mét visszatérek.

Gurzsinszkyt nem féltettem. Sajnáltam, hogy oly hirtelen 
el kellett veszítenem, de csakhamar megvigasztalódtam. Egy 
hónappal azután Cadix utczáin sétáltam és lestem a gitánák 
énekét. Még mindig negyedfél ezer franc birtokában voltam. 
Negyedfél ezer franc egy izmos, csinos tizenkileccz éves legény 
zsebében nagy kincs! Az ember azt hinné, hogy soha se fogy 
ki belőle.pPedig az hamarabb elillan mint gondolnék, különösen 
Spanyolhon kéjteli levegőjében, Cadixban, a koczka- és kártya
játék ős hazájában.

Az utczán belebolondultam egy czigány tánczosnő lábik
ráiba. Ninedanak hitták. Utána jártam egy hétig. Egyik asz
taltársam —■ egy fiatal olasz — észrevette és figyelmeztetett, 
hogy a gitánáktól őrizkedni kell, különösen az idegennek. Nem 
hallgattam a szavára. Kitudtam, hogy es.ténként egy kétes hírű 

bormérésben szokta produkálni magát. Zsebre dugtam pisztolyai
mat és fölkerestem a csapszéket.

Ronda, piszkos helyiség volt, teletömve miodeníéle cső
cselékkel. Az asztalokat sötét kinézésű déli alakok foglalták el. 
A szoba közepén Nineda tánczolt egy guitarre hangjai mellett. 
Kezében a csörgetyűt pergette és még elragadóbb volt, mmt 
mikor az utczán láttam. Én egy kisebb asztal mellett vonul
tam meg, hol egy éltesebb, a többinél bizalomgerjesztőbb bo
rozó ült.

Nehány szót tördeltem olasz nyelven. Megértette. Felelt. 
Hamisan kacsintott szemeivel a tánczosnéra és megértette ve
lem, hogy sejti idejövetelem okát. Nineda, mikor tánczát be
fejezte, körüljárt tányérával. Én egy aranyat-dobtam bele, mit 
© legszebb! mosolyával köszönt meg. Azután odament a szom
széd asztalhoz és a kapott pénzt egy meglehetős vad kinézésű 
fiatal ember markába ürítette.
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—  Testvérbátyja — mondá szomszédom ; — mindon gi- 
tánának vau egy.

— Valóban ?
Asztaltársam bólintott a fejével. A szomszéd asztalnál 

koczkajátékot kezdtek. Nineda kaczéran, hivólag mosolygott 
át felém.

— Legyen óvatos, sennor, — monaá szomszédom. Nineda 
hijja önt. De ne figyeljen rá és ha átmegy az asztalukhoz, ne 
játszék.

— Bah, mondám, nem vagyok gyermek és általmentem.
Nineda felkapta a poharat és odanyujtá nekem, hogy

dobjak én is. Egy marok ezüstpénzt tettem ki a középre és 
dobtam. Vesztettem. Nineda kaczagott. Tettem újra, másod
szor is vesztettem. Az asztalkor egyelőre igen udvarias és 
előzékeny volt hozzám. Nineda egyre közelebb-közelebb simult 
és lassan egészen elvesztettem fejemet. A fejem csak hagyján! 
de a pénzem is szörnyen megapadt. Már több mint két har
madát vesztettem el vagyonomnak, mikor egyszerre észrave- 
szem, lmgy hamis játékosok kezébe kerültem. Abba nem hagy
hattam a játékot, de üezdtem vigyázni, gyanús szemekkel kí
sérni ellenfelemet. Annál inkább vesztettem.

A szomszéd asztalnál még mindig ott ült az az ur, ki 
intett, hogy ne merjek játszani. Azt hiszem, intése csak arra 
szolgált, hogy még jobban feltüzeljen. Komoran tekintett ál
tal asztalunkhoz és ha olykor szemeim találkoztak az övéivel 
őszinte részvétet és sajnálkozást olvastam bennök. :

Utolsó pénzemet is felraktam. Nineda már nem ült mel
lettem. Nem is vettem észre, amikor eltávozott. Szerelmem 
oly mérvben kezdett apadni, arnily mértékben erszényem lapult. 
TJ.olsó tételemnél pedig már nyoma sem volt. Világos, hogy 
azt is elvesztettem. A játékosok rögtön megszagolták, hogy 
schwarz vagyok. Egymás után szépen elpárologtak, csak kettő 
maradt, Nineda bátyja és még agy másik.

— Száz ducatit! — kiálték elszánva.
— Tegye ki sennor! — mondá Nineda bátyja.



— Nem teszem ki. Elég a szavam — kiálték; — persze 
■száz krajczárom sem volt többé.

— Hitelre itt nem szoktak játszani, — mondd határozottan 
Nineda bátyja.

— Rablók, vagabundok, hamis játékosok !— kiálték felke
rülésemben és pisztolyomat húztam ki.

Nineda bátyja szintén övébe nyúlt. Hihetőleg egypár 
tőrszurást is kaptam volna még, ha szomszédom a másik 
asztaltól hirtelen mellettem nem terem, karon fog és kive
zet a kocsmából. Künn a kellemes hűs éjszakai levegőn ma
gamhoz tértem.

— Mily meggondolatlanságot akart ön elkövetni, monda 
ismeretlenem; hajba kapni ilyen hírhedt kapczáskodó tolva
jokkal !

— Igaza van önnek, mondám. — De most hova me
gyünk ?

— A hova tetszik, — mondá ő. — Én örömest elkísérem 
mindenhova.

Darabig mászkáltunk az utczákon. Mindegyre jobban 
kezdtem öntudatára jönni helyzetemnek. Pénz nélkül, ismerős 
nélkül, idegen földön, melynek nyelvét sem bírom tökéletesen. 
Kétségbeejtő situatio volt.

— Remélem, ön nem minden pénzét vesztette el ? kérdő 
társam.

— Fájdalom, igen.
— És mit fog ön most kezdeni? kérde tovább.
— Azt ma még nem tudom. Én soha sem szoktam 

kétségbeesni.
— Én mondanék önnek valamit ?
— A jó tanácsot mindig szívesem veszem.
— Don Carlos seregei Bilboa alatt állanak. Az ilyen fia

tal ssinos legényeket ott nagyon szívesen fogadják. Nem volna 
önnek kedve egy kis szabad portyázó élethez. A carlistáknál a 
katonai fegyelem nem valami nyomasztó. A katonák maguk
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szót megkeresni zsoldjukat. Szép leányokban sincsen hiány. 
No, csapjon fel! Én a carlisták titkos ügynöke vagyok.

Nem haboztam sokáig, hanem felcsaptam.
Egy hét alatt a carlisták táborában voltam. Kaptam egy 

csákót, egy köpenyt, egy rozsdás puskát és tizenkét töltést. Egy 
hét alatt megtanultam a commandot, második héten a hadakozás! 
médot. Harmadik héten kineveztek altisztnek és negyedik héten 

— megszöktem.
Ez nem nekem való élet volt.
Egyenesen Madridba mentem, audientiát kértem a király

nőnél és meg is kaptam. Krisztina királyné nem volt megvetője 
a jótermetü fiatal embereknek, az én lábikráim és ezombjaim 
pedig azon időben példás teljességiisk valának és széles vállamon 
ugyancsak hetykén hordtam fejemet. Ha ő felsége ez előnyei
met legkegyelmesebben észrevenni találja, akkor szerencsém 
meg van alapítva. A kinek ily előnyei vannak, érdemekre nem 
igen szorult rá.

Nem akarok hosszadalmas lenni, édes Angolom. Megnyer
tem ő felsége magas tetszését, Fölfedezéseim, melyeket a fel
kelők állásáról, helyzetéről és haditerveiről tettem : olyanok 
voltak, hogy jutalomra bízvást számithaték. Krisztina királyné 
hadügyminiszterét hivatta és az előtt szárul szóra ismételnem 
kellett tudósításaimat. A hadügyminiszter nem fektetett valami 
különös súlyt fölfedezéseimre, de a királyné megengedte, hogy 
ruhája szegélyét megcsókoljam. Volt eszem és mindjárt parányi 
lábait csókoltam meg.

Krisztina felszólított, hogy kérjek valami kegyet magam
nak, én nem kértem mást, mint hogy ő felsége közvetlen köze
lében szolgálhassak. A királyné mosolygott és megadta. Beso- 
roztatott palotaőrei közé, és rövid idő alatt megkaptam tiszti 
kineveztetésemet, E kineveztetósre azután még több kitüntetés 
is következett; a legbecsesebb az volt, hogy ő felsége holmi 
titkos küldetésekkel is megbízott, melyeket rendesen boudoirjá- 
ban szokott megjutalmazni. Öt hónapig úsztam a dicsőségben^
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arany napokat éltem és keresett személy kezdtem lenni. Hanem 
ez nem tarthatott örökké. Irigyeim is támadtak és biztonságom, 
nagyon kétséges kezdett lenni. Én pénz dolgában mindig rop
pant könnyelmű voltam, de a bőrömet mindig igen sokra be
csültem.

A királyné gyóntató atyja egyszer azt kérdezte tőlem,- nem 
lennék-e hajlandó egy titkos missióbau Edinába menni. Engem 
szemeltek ki e titkos küldetésre. Én megértettem az intést. 
Krisztina királyné nagy és hatalmas volt palotájában, de gyón
tató atyja meggyőzött, hogy ő még hatalmasabb. Tudtam, hogy 
a véletlenségek talaján állok és volt okom félteni életemet. A 
küldetést még ehhez a királyné különös kegye gyanánt kelle 
tekintenem. Lambruschini kardinálishoz szólt és el kelle fogad
nom. Megjegyzendő, hogy egy hónap óta legnagyobb elszántsá
gom daczára sem juthattam be a királynéhoz.

— A gyóntató atya ellátott pénzekkel, útlevéllel, ajánla
tokkal és az egész inkább papi, mint poliiikai küldetés szinét 
viselte. Egy-két hónap múlva vissza voltam térendő, de el 
voltam tökélve, hogy ha szerit ejthetem, majd másutt fogok 
szerencsét próbálni. Összemálháztam csekély holmimat. Szegre 
akasztottam az egyenruhát. A pap erre különösen figyelmez
tetett és egy szép délután útnak eredtem. Postakocsin kezd
tem meg az utazást és igy folytattam valami két napig. 
Azután egy öszvérhajcsárt fogadtam két öszvérrel. Harmad
napra alkonyaikor egy kis erdőcskében rablók támadtak megt 
bennünket. Három álszakállt viselő izmos alak. Övemben két 
pisztoly volt két-két töltéssel és a megtámadóknak felelhettem. 
Egyet én sebesitettem meg halálosan, a másik balkaromat 
találta. Megrázkódtam. Ez volt as első seb, melyet életemben 
kaptam. Eendre kilőttem pisztolyaimat, a másik kettőt is 
megsebesítem, de' magam nem birtam tovább, az öszvérhajisár 
pedig az első lövésre megfutott, összerogytam. Eszméletem 
lassan el kezdett hagyni. A megtámadók közül csak egy volt, 
ki — maga is megsebesítve — még karjait használható. A 
mint föléin hajolt .és papírjaim, pénzem, szóval mindenemből
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kifosztott, leesett álszakálla és én megismertem egyik tiszttár
samat a palotaőrök soraiból. Mintegy fátyolon keresztül láttam 
ezt, tagjaim meg voltak zsibbadva és úgy feküdtem ott az 
árok szélén, mint a tetszhalott, ki tudja és hallja, hogy körü
lötte mi történik, de hangot nem adhat.

A rabló hihetőleg azt hitte, hogy kiadtam lelkemet. 
Megtapintá üteremet, mellemet, meghalt társát feltette az 
egyik öszvérre, a megsebesültét a másikra és engem ott ha
gyott.

Egypár favágó megtalált és hazavittek kunyhójukba. Egy öreg 
pórnő gyógyított és ápolt. Nem egy seb volt az, mely földre 
terített, karomon kívül jobb lábam , oldalam és vállam is 
kapott egy-egv golyót. Bele telt hat hónap, mig annyira helyre 
voltam állítva, hogy az ágyat elhagyhattam. Egyetlen egy gyű
rűm maradt meg összes kincseimből. Ezt a legközelebbi vá
roskában eladtam jóval értéken alul és megosztottam a pénzt 
megmentőimmel.. Azután elbúcsúztam tőlük. Plova fogok for
dulni, mit fogok kezdeni ? egyelőre nem tudtam. Az azonbau 
világos volt előttem, hogy se vissza Madridba se Romába men
ni nem lesz tanácsos. Az a kéz, mely Madridból eltávolított, 
bizonyosan Rómában is utolért volna. Sokkal czélszerübb 
volt, ha nyomomat teljesen elveszítik. Nem mentem tehát 
Romába, se nem kerestem boszut és oltalmat a spanyol ki
rálynőnél, hanem vándorhajlamaimat követve, czéltalan kóbor 
életet folytattam mintegy három éven keresztül. Bejártam az 
egyházállami területet kivéve egész Olasz-, Franczia- és An
golországot. Voltam Kairóban, Konstantinápolyban, Oroszor
szágban. Laktam a Kaukázus tövéu és élveztem a sz. Bernát
hegyi szerzetesek] vendégszeretetét Svajczban. Miből éltem ? 
Hogyan éltem ? Azt, barátom, már magam is alig tudom. 
Kozbe-közbe voltak nyomorúságos napjaim is, de ba elmúltak, 
azonnal el is felejtettem. Élelmességem egyre fejlődött. Meg
tanultam az emberek hibáit fölismerni és hasznot huzni belő
lük. Egy ízben ismét egy komédiás-csapathoz csatlakoztam — 
csupa diletlantismusból. A zenéhez értettem egy keveset.



Persze minden hangszerhez. Tudtam gitározni, hegedülni, sőt 
— mikép jutottam hozzá, alig lennék képes számot adni ma

gamnak — nehány darabot zongorázni is. Amellett pompás han
gom volt és a publikum haranguirozásához senki sem értett 
ugy mint én. A kártya- és koczkajáték minden mysteriumaiba 
beavattattam magamat és olykor-olykor nem eredménytelenül 
vadásztam balekokra. líanem a nők még mindig megcsaltak — 
amikor t. i. én nem csaltam meg őket. Sőt egyszer egy nő 
miatt már meg is haltam.

— És egy másik miatt újra feltámadtál, mi? — Kérdá 
Angelo.

— Ez nem volt tréfa, barátom. Ha megengeded, elébb 
egy kortytyal leöblítem ezt a csiklandó reminiscentiát.

— Tedd azt, barátom, mondá Angelo.
Egy pillanatig mély csend uralkodott a síri világ myste- 

riumai között.
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Negyedik fejezet*

Folytatás : A hóhér kötele.

Jaquem ár felállt és odalépett a kis diófa-szekrényhez ? *
kinyitotta és egy gyönyörű kis mozaik-dobozt vett ki belőle.

£3 Ugyan mit gondolsz, Angelo, mi van ebben? — kérdé 
Jaquemár.

—  Talán valami talizmán ?
— Eltaláltad. Talizmán, még pedig a legritkább neműek 

közöl való.
— Mutasd.
— ■ l m .
Jaquemár kinyitotta a dobozkát és egy közönséges vastag

ságú, valami egy rőf bosszú kötélmaradékot húzott kijátszva uj
jal között.

—- Mi ez, Jaquemár ? — kérdé Angelo.
— Ez a hóhér kötele, Angelo. Ezt a másvilágról hoztam 

vissza magammal. A mióta euaek a kötélnek a birtokában 
vagyok, sorsom folyvást rózsaszínű volt. Nagyobb szerencsém 
volt a nőknél és több bolondra akadtam a férfiak között. Azóta 
minden tervem sikerült és amihez fogtam, többnyire sze
rencsés valék. Nesze, tapintsd meg. Hátha érintése neked is 
szerencsét hoz.

Angelo egy másodper őzig pihentette réztollát és kérdőleg 
tekintett társára.
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— Mindent elmondok, Angelo. Ennek a kötélnek a tör
ténete nem a legérdektelenebb episod volt életemben. Az én 
életem tulajdonképpen csupa episodokból áll, de azért szép 
volt, Angelo, mindig szép. Ha újra át kellene élnem, nem 
kívánnám, bogy másforma legyen.

— Irigyellek, Jaquemár, — mondá Angelo.
— Ne irigyelj barátom, hanem kövess!
— Folytasd történetedet, Jaquemár.
És Jaquemár folytatá :
A mellett, hogy ily czéltalan, bizonytalan életet folytat

tam, mégis volt egy bizonyos tervem. Ha Európát egészen 
beutaztam, átvóndorlok az uj világba, elmegyek Californiába 
és az aranykeresésre adom magamat. Azután tiz-tizenöt év 
múlva mint nábob térek vissza, megvásárlóm a Karvalyossyak 
elprédált jószágait, megveszek egy vármegyét és élek itthon 
mint kis király. De előbb Kómát, az örök várost látogatom 
meg és a pápa áldását magammal viszem, hátha szerencsét hoz.

XYI. Gergely pápa udvaráról annyi pikant történet ke
ringett az emberek között, hogy kíváncsiságom ezt a kalanddus, 
hírhedt udvartartást szemtől szemben láthatni talán részt veuni és 
szerepet játszani benne, nem volt indokolatlan.

A szent-bernáthegyi szerzetesek körében támadt fel újra 
bennem ama régen táplált óhajtás, hogy az örökvárost látoga
tásommal fogom szerencséltetni. Három-négy nap alatt megis
merem a várost úgy a hogy, azután felcsapok ciceronénak. A 
tenger idegen között, kik Kómát különösen husvét táján fölke
resik, nyelvismeretem mellett még szerencsémet csinálhatom. Már 
rég nem voltam nagy pénzösszeg birtokában és itt könnyen 
megeshetett, hogy valami utón módon pénzhez juthatok. A 
szerzetesek két napi ottartózkodásom alatt gondtalan jókedvem, 
miatt nagyon megkedveltek, különösen Páter Carolus, apincze- 
mester és foszakács nem győzött eleget kaczagni élczeimen.

—  Ha ön Kómába megy — mondá elutazásom előtti este 
■— adhatok önnek egy ajánlatot, moly hasznára lehet. El aa 
mulaszsza ön Mgr. Árpinál tiszteletét tenni.
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— Kicsoda Mgr. Árpi ? — kérdem
— Az hatalmas, nagy ember. Lambruscliini kardinális 

és Gaetano Morrone után Róma legbefolyásosabb embere.
A Lambruschini kardinális nevére kissé borsódzni kez

dett a hátam. Hozzá akartak küldeni már Spanyolországból is. 
Szerencsére már az rég feledésbe ment.

— Micsoda hivatalt visel Mrg. Árpi? — kérdém.
— Mgr. Árpi ő szentsége bohócza és gyóntatóatyja.
— Bohócz és gyóntató atya egy személyben?
— Igen-
— És Gaetano Morrone ?
— Ő szentsége borbélya, — mondá a szerzetes.
— És az is hatalmas ember ?
— Lambruschini után Róma legbefolyásosabb embere.
— És ön neki ajánlani fog ?
— Nem neki. Én csak Mgr. Árpihoz ajánlhatom. Men

jen ön el hozzá és mondja, hogy Páter Carolus hajdani conscolarisa 
tísztelteti. Ö jó ember, mint a bohőczok rendesen. Kárára sem
miesetre sem lesz önnek.

És nem is volt káromra.
Megérkezésem után első gondom volt a terrénummal, hol 

szerepelni hivatva éreztem magamat, kellőleg megismerkedni. 
Én keveset törődtem Róma műkincseivel, keblemet nem da- 

. gasztották magasztos érzelmek történelmi nevezetességeinek 
látásánál, hisz én Roma történetét nem ismertem. Annál job
ban érdekeltek a kocsmák, loggiák, a nép, hajlamai, viszonyai 
természete. Első gondolatom az volt, hogy legroszabb esetben 
beállók vagy papnak vagy koldusnak,' mert az élelmes ember 
mindenütt az uralkodó osztályhoz fog csatlakozni, már pedig 
Rómában — legalább még akkoriban — e kettő volt az uralkodó 
osztály.

Negyed napra azután beállítottam Mgr. Árpihoz,
Nem volt módomban fényesen megjelenni, de elég tisz

tességesen voltam öltözködve. Roppant alázatosan konyitottam
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le fejemet és kezeimet oly szabályszerüleg kulcsoltam össze, 
hogy a ki látott, megesküdött volna rá, hogy imádkozom,

Mgr. Árpi a Vatikánban lakott és termei a pápa köze
lében voltak, amit elmondanom is fölösleges. Egy negyedórái 
várakozás után kijött egy inspectiós pap és felszólított, hogy 
kövessem. A harmadik szobában megállt és egy ajtóra muta
tott. Ö künn maradt, én beléptem.

Mgr. Árpi egy vörösbársony fauteuilleben ült és lábait 
messze elnyújtotta magától. Oly bosszú vékony lábszárakat még 
soha életemben nem láttam. Az egész ember oly nyurga volt, 
hogy csaknem megszántam. Arcza oly rut volt, mint a lehető
ség, de nem volt kellemetlen. Mikor száját kinyitotta, olyan 
koboldszerü furcsa kifejezést vett fel ez arcz, hogy a ki hozzá 
nem volt szoxva, kaczagásra fakadt. Feje csaknem annyira le 
volt borotválva, mint arcza. Később megtudtam, hogy orvosi 
tanács folytán borotváltatja a fejét.

Árpi csókra nyújtotta kezeit. Előbb az egyiket, azután a 
másikat.

— No, te semmirekellő, mit hoztál ? — kérdé és pa
rányi szemei daemonilag villogtak elő mélyedéseikből, de ajkai 
körül az az incselkedő mosoly tetemesen enyhítette arczkife- 
jezésót

— Eminenza egyik legkedvesebb barátját képviselem. 
Páter Carolustól hozok üzenetet.

— Hehehe ! — nevetett —jól van. Ebédeltél már ?
— Még nem, eminenza.
— Hát minek jősz ide éhgyomorral? Gyere ebéd után.
—  Pápa ő szentsége meghitt ebédre eminenza asztalához
— Az más! — monda Mgr. Árpi. —Etát mit tudsz legjobban ?
— Rósz élczekra jókkal felelni, — mondáin.
— Mi a mesterséged ? — kérdé mgr. Árpi.
— A sült gesztenyét a más körmével kikaparni.
— És tőlem mit akarsz ?
— Eminenza pár-fogását.
—  Meglesz, — mondd Mgr. Árpi.
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És 6 meg is tartotta szavát. Még az nap délután elveze
tett Gaetano Morrone appartmentjaiba, ki mint 6 szentsége 
borbélya szintén a Vatikánban lakott.

Signore Gaetanonak a legpíiffikusabb arcza és a legszebb 
felesége volt egész Sémában. Mind a kettő meglepett.

Signore Gaetano negyven éves férfi lehetett és az abbasok 
öltözetét viselte: háromszögű kalapot és karmazsinpiros haris
nyát. Arcza a legtisztább olaszjellegti volt, olajbarna színnel, 
őrökké csillogó szemekkel és szerfelett nagy gombos orral. 

Termetre alacsony volt, csaknem kicsiny.
Felesége, signora Francesca, két fejjel volt magasabb nála. 

Mintegy huszonöt-huszonhat éves nő lehetett, kecses teli idomok
kal vérfelgyujtó, kihívó tekintettel. Szebb nőket már láttam, 
ingerlőbbet soha.

Mgr. Árpi úgy látszék mindennapos vendég volt itt. 
Keresztül mentünk három-négy szobán. Az ácsorgó cselédek 
siettek kezet csékólni neki. Monsignore egy csinos szobalány ar- 
czát csupa tévedésből megcsipkedte és kérdezte, hogy úrnője 
honn van-e. A leány igennel felelt. Benyitottunk a negyedik 
szobába és ott találtuk együtt Signore Gaetano egész családját. 
Négy gyermek játszott a szoba közepén szőnyegen. Egyik gyö
nyörűbb volt a másiknál. Valamennyien édes anyjok vonásait 
viselek. Signora Francesca egy kis alacsony pamlagon ült és 
czitromos vizet szürcsölgetett. Kedves életpárja az ablaknál állt 
és ezipői csatját fényesitgette, lábait váltogatva egy székre rakva.

— Na, Gaetano, ö szentsége megengedi, hogy udvarmes
tert tarts magad mellett és legkegyelmesebben gondoskodott is 
számodra egyről. Signore Jaquemár franczia, ért mindenhez, 

tud mindent. Öltöztesd fel abbatinouak — és mutasd be majd 
ő szentségének.

Én meghajtottam magamat. Signora Francesca nagy 
fekete szemeinek egész lángözönét éreztem végigömleni arczo- 

mon. Csak egy másodperczig láttam ezt az arczot, de nem mer
tem többé odanézni. Féltem, hogy akaratlanul el találom 
árulni mély csodálatomat.
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Signor Gaetano kezeit dörzsölte.
— Tud ön írni ? — kérdé nyájasan.
— Tudok.
— És számolni ?
— Tudok.
— Hát borotválni ?
Természetesen, hogy azt is tudtam. Annak a szép asz- 

szonynak a kedvéért még krumplit kapálni is elmentem volna.
Még az nap signor Gaetano lakására hozattam holmimat 

és végleg ott maradtam. Teendőimmel még nem voltam egé
szen tisztában. Egyelőre udvarmesteri kötelességemnek tartottam, 
magasrangu princzipálisomnak a borfogyasztásban segítségére 
lenni.

Másnap én is vörösharisnyát és háromszegletes kalapot 
kaptam, mely viselet signora Francesca állítása szerint igen 
jól illet arczomhoz.

Este nagy meglepetés várt reám.
XVI Gergely pápa igen gyakran szerencséltette magas 

látogatásával borbélyát, kit minden kegyeivel elhalmozott. Mi
kor 1830-ban a tiarát fejére tette, első dolga volt régi jó ba
rátját a szent-György rendjellel és a kamarási czimmel megajándé
kozni ; az utolsó évben pedig főszámvevővé nevezte ki a Va
tikán háztartásában. Szegény Gaetanonak a roppant jövedelmező 
álláshoz hiányzott az irás és olvasás tudománya, és ezt a hiányt 
akarta általam pótolni. Ez aranybánya lehetett.

Ez a kinevezés akkor történt, mikor signora Fracesca 
negyedik gyermekével lebetegedett. Ennek a gyermeknek a ke
resztelőjén három kardinális és huszonkét érsek és papi feje
delem volt jelen, és a szent atyja maga is kijött termeiből, 
hogy a csecsemőt megcsókolja és áldását adja rá.

E kitüntetések erősen mozgásba hozták az irigy nyelveket. 
Nyílt titok volt egész Rómában, hogy a szent atya hűséges 
borbélya fejére szarvakat ra k ; sőt e mendemonda hihetőleg 
Gaetano füleihez is eljutott, de ő pfifikus legény volt és nem so 1 
kát törődött a mendemondákkal. Francescanak minden évben

Képes Kegéaytár III. kőt. 5
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volt gyermeke és minden uj jövevény uj, jövedelmezőnél jö
vedelmezőbb állást hozott magával. Gaetano mosolygott és a 
világ kincséért sem adta volna ki kezéből borotváját.

Másnap este őszentsége váratlanul megjelent borbélya la
kásán. Két szolga kísérte csupán, és azok künn maradtak. Si- 
gnora Fracesca arcza sugárzott a mosolytól és Gaetano meg- 
esókóita a szent atya papucsát. Én is be lettem mutatva, 
ő |  szentségének. Aiyailag megsimogatta arczomat és megáldott- 
Utánam a gyermekeket hozták be és ő szentsége csaknem egy 
órahosszant játszott velők és bonbonokat osztogatott szét kö
zöttük.

XVI. Gergely pápa külseje nem volt hóditónak mond
ható, bár arczából bizonyos bonhomia sugárzott és durva vo
násait az örökös jó kedv ragyogta be. Xagv borvirágos arra 
közepén bibircsó ült, melynek bűbáját nem igen emelték ha- 
sonszinü orczái, csipás szemei, tulvastag húsos ajkai. Hangja 
kemény, durva volt és hangos kaczagása, miközben öblös ha
sára szokott ütni — sem volt olynemü, hogy a hívőket va- 
ami nagy ájtatosságra ösztökélhette volna.

Hát még a ki étkezni látta ő szentségét!
XVI. Gergely pápa képes volt egy tulkot szőröstől bő

röstül elfogyasztani, aminek nem volt rá egyéb hatása, mint 
hogy egy fél akó borral kellett leöblíteni. Mesés étvágyát csak 
szomjúsága múlta felül. A kereszténység dolgaival még hébe- 
hóba bíbelődött egy kicsit, de országa dolgait teljesen elhanya
golta, az igaz, nem is sokat konyitott ő ahhoz.

Az államegyház sorsát a mindenható Lambruschini in
tézte, ki nemcsak az ország, de ura fölött is annyira tudott 
uralkodni, hogy ez reszketett előtte. Ha az államtitkár ő szent
sége termeibe lépett, ez már messziről elébe szokta kiáltani : 
„Jól van, emioenza, nagyon jól van, csak rajta, folytassa ön ! “ 
És olvasatlanban mindent aláirt neki. Ha a szent atya nagyon 
mélyen talált a kancsó fenekére tekinteni, és államtitkára vá
ratlanul megjelent — rögtön kijózanodott és ha a kert árnyas 
fái alatt a dolce far niente édes élvezése közben elbóbiskált
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•és hortyogott — még álmában is megérezte a rettegett em
ber közeledését, azonnal felocsúdott és talpra ugrott.

Hogy 6 szentsége már nem volt fiatal ember többé, azt 
mondanom is fölösleges. A pápai hivatalnak az az egyetlen 
hátránya, hogy fiatal embert nem igen választanak oda.

Ilyen volt, barátom, az a férfiú, ki a szép Francescának 
nem csak lelki üdve, hanem testi bájai fölött is korlátlanul 
rendelkezett. Francesca, mint az egyház igazhivő leánya, úgy
szintén férje e körülményben nem láttak egyebet mint a tar
tozó engedelmesség actusát. Maria Magdolna megmosta Krisztus 
lábait, mért ne cselekedjék Francesca hasonlóképpen Krisztus 
helytartójával ?

Valami egy fél évig éltem már Gaetano házában és vittem 
számadásait. Gaetano jövedelmei százezrekre rúgtak — nekem 
pedig nem csöppent, hanem csurgott. Ha két-három évig egy 
folytában igv megy, kincseket gyűjtöttem volna a borbély jöve
delmének hulladékaiból. De a szépséges Francesca lángoló pillan
tásaimat nem látszott észre venni és folyvást tartózkodó, hideg 
volt irántam. Engem pedig napról napra jobban emésztett a 
vágy ; nem volt más gondolatom mint ez az asszony, kinek sze
meiben a pokol tüze égett, mig szive oly mozdulatlan volt, mint 
a jég a havasok tetején.

Ezer apró figyelmet tanúsítottam iránta. Szemeiből ellestem 
minden óhajtását, hódolatomat szolgai előzékenységbe burkol
tam. Semmi sem használt. Minden hiába volt.

Történt azonban, hogy a szentséges atya megunta magát, 
pompás termeiben és egy kis változatosságot, szórakozást óhaj
tott. Az államügyekhez nem tudott; imádkozni nem imádkoz
hatott mindig; a Péterfilléreket pedig más olvasta helyette. 
Krisztus helytartója tehát arra a gondolatra jött, hogy beutazza 
birodalmát és áldásával személyesen fogja fölkeresni népeit.

Hiába ágaskodott ellene aZ államtitkár és segédlete ; 
hiába fenyegetőzött mgr. Árpi, gyóntató atyja, hogy ő szentsé
gétől megvonja az absolutiot : XVI. Gergely pápa makacsul 
ragaszkodott eszméjéhez, hogy ő utazni fog.

5 *
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Nazarethi Jézus is utazott hajdanában, hanem az nem ke
rült annyiba. Az Emberfia szépen gyalog ment, XVI. Gergely 
pápának harminca fogatra Tolt szüksége ás hat teherkocsira, 
melyek közül egy kizárólag az ezüst evő- és ivókészletekkel 
volt megrakva. Nazarethi Jézust szegény halászok kísérték ú t
jában és nem volt hova pehajtsa fejét; XVI. Gergely pápa 
kiséretét miniszterek, papifejedelmek, udvarmesterek, szertármes
terek, bohoczók 'és testőrök képezték; ezenkívül oly roppant 
szolgaszemélyzet, hogy egész tábor telt volna belőlük.

Egész utón 6 szentsége nem tett egyebet mint hogy evett, 
ivott, még pedig jócskán, és áldását osztogatta. Lorettoban há
rom napi tartózkodás alatt csupán fagylaltra 3420 francot 
költött a pápai kiséret. A szent atya itt kivételesen roszul 
érezte magát. Nem tudta megemészteni sem az ebédet, sem 
a vacsorát. Ő szentsége orvosai hiába próbáltak min - 
denféle jj gyógyszert, pillulát: nem használt. Mit tettek te
hát ? Egy kissé babonás, de azért egészen próbát eszközhöz 
folyamodtak. Éjjeli processióban, fáklyákkal, szent-énekeket, zsol
tárokat énekelve körül hordozták a szent atya lepedőit a vá
rosban. A processio élén érsekek és püspökök haladtak és 
részt vettek benne a carabinierik és az egész gárda.

A pápai körút különben csak két millió francba került*) 
ami az állam többi adósságaihoz képest nem is volt sok.

Természetes, hogy G szentsége borbélyát nem hagyhatta 
otthon és ép oly természetes, hogy Gaetano engemet otthon 
hagyott, ügy látszik, hogy a szépséges Prancesca csak arra 
várt, hogy a macskák távozzanak hazulról. Alig vonult ki a 
pápai escoite Somából, beintett magához legbensőbb szobájába.

— Ön nem tudja leplezni szenvedélyét, signor, — 
mondá Franceska és intett, hogy foglaljak helyet mellette. — 
Ön égő pillantásaival már nem egyszer zavarba hozott. Vi
gyázzon magára, ön fejével játszik.

*) Valamennyi XVI. Gergely pápa személyére és udvarára vonatkozó 
adatok szigorúan történelmiek. S ze n te s i .
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— És mi haszna volna fejemnek, melyet különben már 
ügy is elveszítettem, ha önt, szép signora, nem bírhatom ? 
— szólék keze után nyúlva.

— Lássa, én is szeretem önt, — mondá Francesca, -  de 
soha sem árultam el magamat.

És vágyaim váratlanul teljesültek.
Egy rövid hónapig tartott a meg nem zavart mámor,. 

Egy hónapig helyettesítettem a római pápát, ha nem is trón
ján, de bizonyára puhább vánkosokon. Boldogok voltunk mindaket- 
ten. Francesca szeretett; engem pedig őrjöngésbe ejtett a gon
dolat, hogy lemondjak szerzett jogaimról vagy mással megosz- 
szam azokat. Francesca minden módon meg akart nyugtatni. 
Megmutatta a titkos folyosót, melyen át éjjek a pápa hálóter
mébe szokott menni és e folyosót tűztük ki találkáink helyéül. 
E folyosóról még saját férje sem tudott semmit.

Pár héttel ő szentsége hazaérkezése után Francesca titkos 
találkánk alkalmával azzal az örvendetes hírrel lepett meg, 
hogy anyának érzi magát és egyúttal azon balsejtelmét is kife
jezte, hogy szerelmünk nem titok többé. Férje szemrehányáso
kat tett neki. De ez még nem nagy baj, csak ő szentsége ne 
vegye valahogy neszét.

De az sem maradhatott el.
XVI. Gergely alatt a kémrendszer nagyban kifejlődött az 

örök városban épugy, mint a Vatikán belsejében. Mindenütt 
ólálkodó fülek vették körül a gyanutalant, a mi különben nem 
alterálta azt, hogy éjen te a Vatikánban pikantnál pikantabb 
dolgok ne történjenek. Ember emlékezete óta nem lakott annyi 
nőszemély, annyi női rokonság a Vatikán falai közt, mint 
XVI. Gergely alatt és az éji üzelmekről nemcsak a szent vá
rosban, hanem az egész országban beszéltek.

ő  szentsége szokása ellenére huzamos ideig nem látogatta 
meg hűséges borbélyát és Francesca sem kapott parancsot, hogy 
a belső termekbe tegyen látogatást. Az egész ház le volt han
golva. A tornáczokon a cselédek, az előszobákban az inspectiós
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papok mind csak arról fecsegtek, hogy Gaetano kiesett a ke
gyelemből.

Gaetano lopva egy-egy haragos pillantással tisztelt meg. 
Hátam mögött az ökleit mutogatta és én nem a legjobban 
éreztem magamat.

Francesca előtt kijelentettem, hogy el fogom hagyni a 
házat, de ő sirt és nem egyezett bele. Gaetanonak ugyancsak 
ily értelemben nyilatkoztam. Ő pfiffikusan mosolygott, ismé
telve biztosított jóakaratáról és azt mondta, hogy bolond 
vagyok. Történni különben nem történt semmi. Gaetano szokás 
szerint minden reggel magához vette borotváit, pamacs
tartóját és segitett ő szentségének az öltözködésnél. Az utolsó 
nápokban arcza ismét feldertilt, szerfelett nyájas és barátságos 
volt hozzám. Meg kellett magyaráznom előtte számadásaimat 
melyek eredményével nagyon meg volt elégedve és magam is, 
mert több mint huszonötezer forintot rakosgattam már félre. 
Legbiztosabbnak tetszett a rejtett folyosó. Mióta titkát tudtam, 
oda ástam el pénzeimet. Francesca gyanúsan rázta fejét és 
jelt adott, hogy vár reám este, de Gaetano folyvást vigyázott 
— nem mehettem.

Másnap reggel Gaetano már korán behivatott magához 
és fölkért, hogy helyettesitsem ma a szolgálatban, mert ő ro- 
szul van és az ágyat el nem hagyhatja.

Én már többször kértem volt Gaetanot, hogy adja át 
egyszer nekem hivatalát. Szép dolog mégis, ha az ember eldi- 
csekedhetik vele, hogy a pápát borotválta, különben is sze
rettem volna ő szentségét hálóköntösben látni és hallani reggeli 
élczeit, melyek hihetőleg a délutániaktól nem sokban tértek el.

Örömest engedelmeskedtem tehát és a mai reggelt ka
landjaim sorában nem utolsó virágnak tekintettem.

Gaetano egy kulcsot adott át azon külön bejárathoz, 
melyen reggelenként ő szentsége hálószobájába jutni szokott. 
Fogtam a borotvákat, a pamacstartót és mentem tisztemet 
végezni.
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Akadálytalanul bejutottam ő szentsége appartmentjaiba.
Egy két inas mintha megütközött volna szokatlan megjelené
semen, de azok sem szólítottak meg.

Egész bátran beléptem a hálószobába, Gaetano hű leírási 
után el nem téveszthettem. 0  szentsége mintha már várakozott 
volna borbélyára, ott ült nagy zsölyeszékében, háttal az ajtó
nak fordulva. A hálóterem roppant fényűzéssel volt bútorozva, 
mely egy pillanatra meglepett. Odaléptem ő szentségéhez, 
megcsókoltam ruhája szegélyét, ő szentsége bólintott a fejével. 
Én sebtibe habot vertem és egyik kezemben a habtartóval, 
másikban a csillogó beretvával odaléptem szentséges színe 
elé. Ekkor Gergely pápa felüti szemeit, reám tekint és felug
rik helyéből, hirtelen a csengetyü után nyúlt és torokszakad
tából elkiáltja:

— Gyilkos ! Segitség!
Összerezzentem ; elejtettem a habtartót és mereven néztem 

a pápa szeme közé. Ajkaimon elhalt a szó.
— tír  isten! hisz ez tőr vo lt! A pápa ismert, akárhány

szor látott, akárhányszor megveregett e vállamat. Ez tőr volt. 
És én menthetetlenül elvesztem.

Egy pillanat alatt megtelt a terem szolgákkal, őrökkel. 
Hasztalan mondtam, hogy én Gaetano segéde vagyok, hiába 
appelláltam ő szentsége emlékezetéhez. Megfogtak, megkötöztek 
és a capitoliumba szállítottak. Egy óra múlva sötét, magános 
czellámban elmélkedhettem a földi szerencse múlandósága felett.

így boszulta meg magát XVI. Gergely pápa a férfin, ki 
elszerette kedvesét.

Egész Róma haranguirozva volt, hogy a pápát meg akarták 
gyilkolni! Börtönőröm, mikor a kenyeret és vizet hozta, szána
kozással tekintett reám, mint ahogy az elitélteket nézni szokás. 
De nem szólt semmit és ismét otthagyott.

Harmadnapra az inquisitio törvényszéke elé állíttattam és 
volt eszem, hogy mindent bevallják, amit csak akartak tőlem. 
A tortúrákat szerencsésen kikerültem és halálitéletem bizonyos 
volt. Börtönömbe az őrökön kívül egy pap is kisért és ott ma
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radt nálam egész nap, hogy imádkozzék lelki üdvömért. Földi 
boldogulásról többé szó sem lehetett.

Megkíméllek, barátom, a részletektől. El voltam én Ítélve 
már abban a perczben, mikor a gaz Gaetano a kulcsot és esz
közeit kezembe adta. Valami három bét múlva ismét a tör
vényszék elé vezettek és kimondták rám a halálos Ítéletet; 
fejvesztésre szólt. Attól a pillanattól fogva a pap többé el sem 
hagyott.

Nekem nem nagy kedvem volt az imádkozáshoz; hagy
tam őt buzgólkodni magam helyett. Én máskép szálltam ma
gamba. Átfutottam eddigi életpályámon, mely nem volt szegény 
örömökben és változatosságban és abban nyugodtam meg, hogy 
így is kivettem részemet az életből. Hány ember volt, ki het
venéves kort ért el és annyit nem élt, nem élvezett mint én*

Kérdésemre, hogy mikor fogunk indulni a végső útra, a 
pap azt felelte, hogy az óra még nincs kitűzve, de huszonnégy 
óránál tovább semmiesetre sem húzódnak az előkészületek.

Megköszöntem a vigasztalást és hagytam továb imádkozni.
Mégis csak keserves állapot ily fiatalon — még nem 

voltam huszonnégy éves — a halálra készülni. A boldogság egé
ből lepottyanni. A szép asszonyokat az öreg embereknek hagyni. 
Ellenségeinknek, a hit szavai szerint megbocsátani. . . Csak 
azért sem bocsátottam meg senkiuek, legkevésbbé pedig XVI. 
Gergely pápa ő szentségének és gaz borbélyának.

— Gyónd meg bűneidet, szerencsétlen, és térj magadba. 
Pillanataid megszámlálvák — suttogá a pap. — Az anyaszent- 
egyház keblére öleli a megbánót és megbocsát.

— Könnyű neki megbocsátani, de nekem meghalni ne
héz, — gondolám és kértem a papot, hogy hagyjou kissé alud
nom ; nem akarok ilyen álmosan a másvilágra jutni.

—  Most nincs ideje az alvásnak, — inte a szerzetes. He 
volt annyi bátorságom mégis, hogy elaludtam. Harmincz év 
előtt talán még elevenen megégettek volna e merényletért.
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Nem tudom, hogy mennyi ideig aludtam. Mikor fölébred
tem, a szerzetes tudtomra adá, hogy ő szentsége legkegyelme
sebben megváltoztatta Ítéletemet.

— Tehát nem fogok meghalni?
— De igen; hanem a fej vesztésnél könnyebb halállal: a 

kegyelem kötélre szól és az Ítélet az esti órákban fog végre
hajtatni, nehogy a felbőszült tömeg sajátkezüleg hajtsa végre 
az ítéletet.

— Hány óra ? — kérdem a szerzetest.
— Öt; — mondá.
— És mikor indulunk?
— Mikor az Avet elharangozzák.
Ismét magamba merültem. Hogy jutottam én ehhez a 

kegyelemhez, hogy a helyett hogy fejemet lenyiszálnák, cson- 
kitatlan teljességben felmagasztalnak az akasztófára ? Hiába 
törtem rajta a fejemet. Az igaz, hogy utóvégre is egy volt, de 
mégsem volt egy. Ez erősen a protectió látszatát hordta ma
gán. Hátha ez a protectió még továbbra is terjed ? Hova 
terjedhetne? A síron tnl nincs szükségem reá. De hátha még 
sem protectió volt, hanem épp ellenkezője? Izgató látvány a 
nép számára, egy Kómában szokatlan, nem mindennapi mutat
vány a megszokott pallos általi kivégzés helyett, melylyel 
már untig jóllakhattak ? De hát akkor mért hagyták estére ? . . .

Átkozott papja! Oly nyugodt elszántsággal vártam már 
azt az elodázhatlan végórát és most a remény egy csillámával 
mintha elfutta volna bátorságomat. Hátha utolsó pillanatban 
történik valami megmentésemre ? Francesca nem nézheti hideg 
vérrel, hogyan ontják véremet ő miatta. Nem. Ó ha akkor 
este intését követhettem volna, talán értesíteni akart a vesze
delemről, de a gaz Gaetano úgy vigyázott rám egész este, 
hogy lehetetlen volt. Bizonyosan az ítélet megváltoztatásában 
is az ő befolyása működött közre. A hideg láz kezdett törni. 
A miről már lemondtam, most egész erővel újra megrohant: 
a vágy élni, újra élni, tovább élni! . . .
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Fogaim vaczogtak, mikor a papnak meggyóntam. De óva
kodtam oly dolgokat az orrára kötni, amik nem neki valók vol
tak. Nem detailliroztam bűneimet, hanem egész summában, 
szabályos rovatokba osztva adtam elé ; például: L o p t a m ,  
de nem mondtam, hogy mit? Pénzt-e vagy bizalmat ? R a b o l 
t a m :  de nem részleteztem, hogy aranyat-e vagy csókokat? 
A gyilkossági kísérletet azonban legnagyobb erőlködése daczára 
sem birtam magamévá tenni.

— Én csak borotválni akartam, szent atyám, — de sohse 
gyilkoltam és soha nem is voltak ily vérengző szándékaim.

Azután absolváltés nem sokára megcsendült az Averahivó 
harangszó száz toronyban egyszerre. Szomorúbb harangozást 
soha sem hallottam. Egyszerre valamennyi harang elnémult és 
csak egyetlen egy árva csengetyü szava maradt fenn és ez még 
szomorúbb volt a többinél.

— Imádkozzál, fiam, — mondá a szerzetes. — a  lélek
harang is érted imádkozik.

Egy negyedóra múlva jött a hóhér és lény irta hajamat. 
Tisztességes öreg embernek látszott, kemény, hideg vonásokkal. 
TJgy látszott, hogy nem szereti a sok teketóriát. Ollója egy 
pillanat alatt összevissza járta hajamat, azután azt mondta, 
hogy mehetünk.

Kezeimet hátrakőtőtték, lábamról sohse került le a vas. 
A pap és a hóhér közbe fogott. Az ajtó előtt két sor katona
ság fogadott, felültettek egy szekérre és vittek. Tiz perez 
alatt a vesztőhelyen voltunk. Nagy csodálkozásomra a nép- 
tömeg, mely látásomra összesereglett, kisebb volt mint remél
tem. Leemeltek a kocsiról. Az akasztó fa alatt állottam.

Nem tudom, hogy valóban oly csöndesen viselte-e magát 
a nép, vagy csak nekem tetszett úgy. Egy hivatalos ornatusba 
öltözött ember valamit olvasott fel előttem. Láttam, hogy a 
száját mozgatja, de nem hallottam, nem értettem belőle egy 
szót sem. Szemeim előtt, összefutottak a képek, nem vehettem 
ki egyebet csak egy végtelen reverenda-tömeget, melynek 
hegyében csupa összelapitott fej úszkál, mint mikor az ember
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rósz tükörbe, vagy prizmán néz keresztül és merő torzké
peket lát.

Azután úgy tetszett, mintha karon fogtak és felsegítet
tek volna egy lépcsőre, mely nem volt egészen szilárd ; előbb 
ingadozott lábaim alatt, azután felbillent, a nyakamat valami meg
csiklandozta, hátgerinezemen hidegség futott végig, fejem zúgni 
kezdett, mintha valami vízesés alatt állanék, levegő után kap
tam és eszméletemre éj borult.

— Azután egyet recscsent a kötél, elszakadt és — te 
meg voltál mentve? — mondá Angelo, ki aréztollat rég letette 
és lélegzet-elfojtva leste barátja elbeszélését.

— Csalódol, viszonzá Jaquemár — a kőtél nem szakadt el. 
Szilárd lenkötél volt, amint darabja után meggyőződhetel.

— És te mégis élsz!
— A mint látod, édes Angelom. A rejtélynek égés ® n 

más kulcsa van.
— Kiváncsi vagyok, Jaquemár.
— Hogy mennyi ideig voltam eszméletlen állapotban, azt 

persze nem tudom. Egyszerre bensőmben sajátságos csiklandást 
kezdtem érezni, megzsibbadt tagjaimba visszaszáll az érzés. Egy 
kemény, hideg tárgyat, éreztem magam alatt és meztelen teste
met valaki óriási erővel dörzsölte, mindez úgy volt, mintha rop
pant mély álomban lettem volna és álmodtam volna ezt, mintha 
mellemre lidércznyomás nehezült volna, fel akartam ébredni, de 
erőlködésem haszontalan volt, meg nem mozdulhattam, fel nem 
üthettem szemeimet. Azután éreztem, hogy felültetneK, hogy 
erős karok fenntartanak, és erővel szétfeszítik ajkaimat, az a 
csiklandozó érzés még nagyobb fokban ujult meg bensőmben, és 
mikor már nem állhattam tovább, egy szörnyű, végtelen fárad
ságba kerülő erőfeszítéssel egyszerre felütöttem szemeimet, vissza 
voltam adva az életnek.

Körültem mindenféle ismeretlen gépek, készülékek állottak, 
ajkam be volt kötve és egy üvegcső volt hozzá illesztve. Mel
lettem egy ősz, félelmes külsejű férfi állt, és szemei csodálatos 
fényben égtek, mikor megszólított és kérdezte, hogy mikép ér
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zem magamat ? Sokáig tartott, mig egészen tisztába jöttem ma
gammal és környezetemmel. Első pillanatban azt hivém, hogy 
a túlvilág valamely büntető helyén vagyok, a pokolban vagy a 
purgatériumban és az a sok eszköz mind kinzásra szolgál. Hogy 
újra élek, azt sehogy sem birtam felfogni. Lassan-lassan azután 
eloszlott a felhő agyamról és a tüzes ital által, melyet az ősz 
ember csaknem erővel belém öntött, egészen visszanyertem ön
tudatomat.

— II dottore tedeschi! A német orvos! — kiálték megle
petéssel.

— Igen, az vagyok, — *mondá az ősz. — Hogy érzi 
magát ?

—  A torkomban még mindig csikland valami.
— Majd elmúlik, — mondá, — most jöjjön velem, idegei túl 

vannak feszítve. Ön le fog feküdni, az álom visszahozza erejét.
— Nem addig — mondám, — mig ön meg nem magya

rázza, hogy miképpen jutottam ide? Rómában vagyok, vagy 
Yelenczében ?

— Ön Rómában van. Majd meglátogatja valaki, aki min
dent megmagyaráz önnek.

— Kicsoda az, doktor ?
— Egy nő.
— Franee'ca! — kiálték elragadtatva.

— Menjen ön aludni. — mondá az orvos, — önnek szük
sége lesz testi erejére, mert még nincsen megmentve egészen; 
majd ha Róma határán kívül lesz, akkor örülhet csak, most 
még feje fölött függ a pallos. Menjünk.

Az orvos egy szűk kis hálókamrába vezetett és én csak
hamar jótékony álomba merültem.

A következő éjjel egy sűrűn elfátyolozott nő lépett kis 
kamrámba. Ő volt. Francesca. Az viszontlátás első boldog ki
törései után Francesca mindent megmagyarázott.

XVI. Gergely pápa velenczei volt és a német orvost még 
fiatal korából ismerte és roppant tudományáért becsülte. Mikor 
a pápai trónt elfoglalta, első dolga volt régi barátját meghívni

t
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maga méllé orvosának, de Vetturi — ez volt neve — állhatatosan 
visszautassá ajánlatait, egyáltalán közönyös volt minden ki
tüntetés iránt. Családja nem volt, és ő önválasztotta szegény
ségben kizárólag tudományának élt. Hét álló esztendeig sür
getett, kért, könyörgött XVI. Gergely, mig Veturi beleegyezett, 
hogy Rómába jön, de azon föltétel alatt, hogy nem fog a Va- 
ticanban lakni, semminemű czimet el nem fogad és egészen 
függetlenül fog élni. Az évpénzt, melyet a pápa számára ren
delt, visszautasította, de egyes látogatásaiért megengedte, hogy 
magas patiense fejedelmileg díjazza.

Vetturi ily módon elejét vette collegái irigykedésének és 
természetesen mindvégig megtartotta tekintélyét és befolyását 
magas patronusára.

Mikor Francesea elfogattatásom hírét hallotta, azonnal 
tisztában volt vele, hogy elvesztem. Az első kétségbeesés le- 
csendesültével módot keresett megszabadításomra, de nem ta 
lált. Az őröket, a porkolábot megvesztegetni akarni bajos 
dolog lett volna az ilyen főbenjáró bűntettnél. A ki megkísérti, 
fejével játszik. Francesca örömest koczkáztatta volna értem 
életét, de ha nem sikerül kísérlete, akkor ő is elveszett és én 
is elvesztem. Ekkor egy mentő gondolata támadt. Eszébe jutott 
Vetturi orvos, ki ő szentségére oly nagy befolyást gyakorol, 
a Vatikánon kívül lakik és egészen független. Francescának 
nem volt szabad értem könyörögni a pápánál, de ő meg
tehette.

Egy este titokban meglátogatta Vetturit és térden csúszva 
könyörgött előtte, hogy mentsen meg a biztos haláltól. Elmon
dott neki mindent, szerelmünket, a tőrt, melyet számomra ál
ltokul saját térje vetett és Vetturi a szép asszony könyeinek 
nem tudott ellenállani.

— Én ő szentségétől soha sem fogok kegyet kérni, — 
mondá Vetturi — a jelen körülmények közt pedig egyáltalában 
hiába volna azt remélni, hogy a pápa boszujáról lemond. Ha 
ebbe bízunk, akkor a szerencsétlen fiatal ember elveszett; de
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eg; tanácsot adhatok önnek, ha minden jól üt ki, agy a pápa 
kegyelme nélkül is megtartjuk életét.

Ez a tanács abból állott, hogy Francesca iparkodjék ő 
szentségét kiengesztelni és a legelső pásztoréra alkalmával ve
gye rá, hogy a Kómában szokásos fejvesztés helyett kötélhalálra 
szóljon az ítélet — és hogy estefelé hajtsák végre rajtam. Ha 
ezt kieszközölte, akkor minden rendelkezésére álló pénzt szedje 
össze és látogassa meg újólag.

XVI. Gergely pápa hiúságát azonban annyira sértette 
Francesca hűtlensége, hogy továbbra nem kívánta látni. Kínos 
várakozásba múlt nap nap után, és ő szentsége se nem hi
vatta, sem maga nem tett látogatást Gaetano házában. Fran
cesca halálos gyötrelmeket szenvedett. Elmúlt két hét. A tör
vényszék kimondta reám a halálitéletet. Tovább nem várhatott. 
Fölékesitette magát és egy királyné pompájában sietett a titkos 
folyosón át ő szentsége termeibe. A pillanat kedvező volt. Cso
dálatos bájainak a vén bűnös nem birt ellenállani. ő  szent
sége megbocsátott — nem nekem, hanem a szép asszonynak. 
De azt a csekély kegyelmet, melyre kérte, nem tagadhatta 
meg. Az Ítéletet, mely már fel volt terjesztve, megváltoztatta. 
Francesca még azon éjjel fölkereste az orvost és közölte vele 
a szerencsés eredményt, egyúttal húszezer scudit hozott ma
gával.

Tudja-e signora, hogy mire kell az a pénz ? — kérdé 
Vetturi. Ezzel az összeggel megvesztegetem a hóhért, ő  végre 
fogja hajtani az ítéletet, de csak felerészben. Nyakát nem töri 
félre. Minél későbbre marad az executio, annál biztosabb a si
ker, hogy az éj gyors beálltával eltávolíthatjuk a tetszhalot
tat. Húszezer scudi sok pénz. Az őrök elaltatásáról majd gon
doskodunk. Én nem állok jót a sikerről, de ha a körülmények 
szerencsésen összejátszanak, visszaadhatom az életnek. Három 
ízben tettem már kísérletet! felakasztott emberekkel, kétszer 
sikerült.

A mint látod, édes Angelom, harmadszor is sikerült 
neki. Legyen megáldva nyugovó porában !
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Francescától akkor éjjel búcsút vettem és tetemes ősz- 
szeggel zsebembeu szerencsésen kimenekültem a vén karvaly 
körmeiből. Elásott kincsem ott maradt.

— És sohse láttad viszont Francescát? kérdé — Angelo.
— Nem. Annyit azonban tudok, hogy Gaetano roppant 

kincseivel megszökött a Vatikánból, cserbe hagyta magas párt
fogóját, kit a kegyetlen Lambruschini éhen, szomjan hagyott 
elveszni. Mikor XVI. Gergely pápa testét az orvosok bonczol- 
ták, három czitrommagot találtak összezsugorodott gyomrában. 
A Nemezis utólérte.

^aquemár kihúzta zsebóráját.
— Három óra, — mondá. — Kalandjaim elbeszéléséhez 

kevés egy éjszaka. Ahhoz meg dolgunk is van. Ha belefog
tam, pár szóval elmondom egész életem sorát. Adandó alka
lommal majd egy-két fontosabb mozzanat részleteit is elfogom 
mondani.

1842-től 1845-ig az uj világbau próbáltam szerencsét. 
Eleinte tenger bajom volt odaát azzal a goromba kalmár 
néppel. Nem bennök feküdt a hiba, hanem bennem. Éretlen 
voltam még. Hanem mikor egyszer megértem, ugyancsak túl
tettem rajtokt Arra az időre esik a californiai aranytelepek 
felfedezése. A megelőző évek az általános bukás, szédelgés 
korszaka volt. E fölfedezés hire lázba'hozta egész Amerikát; 
a kinek ép keze lába volt, az Californiába sietett. Én is engedtem 
az áramlatnak és sanyaruságos három évet töltöttem kimond
hatatlan nélkülözések, folytonos életveszély között az arany
mezőkön. Három év múlva visszajöttem Európába. Elértem azt, 
amire száz meg százezren hiába törekednek : milliómos voltam. 
Olaszországban telepedtem meg. Később Párizsba mentem. Kezd
tem nagyban foglalkozni a politikával és beavattattam maga
mat a börze titkaiba. A politikában vörös republikánus voltam, 
a börzén a legvakmerőbb játékos. Hogy micsoda eszély van 
abban, ha egy milliomos vörös republikánussá lesz, azt ma 
épp oly kevéssé tudom felfogni, mint akkor tudtam ; annyi szent 
hogy a carbonarik örömest vettek fel a szövetségbe és az is
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szent igaz, hogy milliómat, nehány év alatt elnyelte a börze. 
Ekkor kizárólag a szabadsággal foglalkoztam. Azután a szabad
ság aratása is eljött, az 1848-iki esztendő, az általános fölkelés 
ideje. Az itt Pesten talált. Már a megelőző évet is itt töltöt
tem. Titkos missióval küldettem ide, hogy a politkai hangu
latról hűségesen értesítsem olasz testvéreimet. Itt Pesten is 
volt egy érdekes szerelmi kalandom; de erről máskor. Hallga
tag néző voltam itt eleinte, de később magam is belekevered
tem az actióba. Én nem csatáztam nyíltan, ezt a közkatonákra 
bíztam, de a jövedelmes, bár veszélyes vállalatoktól nem hú
zódtam vissza. Kém voltam, igen drágán fizetett kém. Ahhoz 
ész és ügyesség kell, barátom, nem kevesebb vakmerőség mint 
a csatatéren, őszintén bevallva, édes Angelom, már nem is 
emlékszem tisztán, hogy kinek a részére, mely félnek tettem 
szolgálatokat. Azt hiszem pro és contra, a kijobban megfizette.

Ennek a dualismusnak azonban meg vannak árnyoldalai 
is : akármelyik fél a győző, mindegyik felakasztja az embert. 
Másrészről ha az ember elég óvatos és kikerüli az ily kelle
metlen érintkezést, nagylelkűen az elnyomott félhez csatlako - 
zik és martyr lesz belőle, a szabadság martyrja. Ez aztán olyan hi
vatal, mely mellett tűrhetően ki lehet huzni a rósz napokat.

Egyelőre martyrságomat azonban nem érvényesithettem. 
A győző kegyetlen volt, a legyőzött fél nem ismerte el 
érdemeimet. Pesten rekedtem és a menekvési kísérlet nagyon 
koczkáztatott volt. Pénzem volt ugyan egy kevés, de jó bará
tom annál kevesebb.

Elhatároztam, hogy Pesten maradok. Nehány éjét itt töl
töttem e temető bozótjai között. I tt  találtam őseim sírbolt
ját és az a kegyetlen, bizarr eszmém támadt, hogy kiteszem 
őseim szűrét és elfoglalom földalatti palotájukat. Roppant mun
kával sikerült egy követ kimozdítanom az oldalfalazatból ; a 
nyíláson bejutottam a sírboltba. Ez jó rejtekhely volt. A pit
var egészen üres és tiszta volt, itt senki sem keresett. K ét hó
napnál tovább rejtőzködtem itt. Paraszt öltönyben olykor ki-
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árajtam a napvilágra és gyakran hetekig nem ettem száraz 
kenyérnél egyebet. Unalomból azután kezdtem beljebb hatolni, 
hogy őseimmel jobban megismerkedjem. Felbontottam egy-egy 
koporsót és igen becses ékszereket találtam, különösen azoknál, 
kik régebben elköltöztek, mielőtt a család még egészen elsze
gényedett volna. De Karvalyossi Izabella koporsójához hozzá 
nem nyúltam. Tudja az ég! Ha elismert volna, talán ki is bé- 
külhettem volna vele, talán még szerettem volna is!

— És hova lett az a koporsó? — kérdé Angelo.
— Melletted van, Angelo, abban a falban, melyhez fém

lemezedet támasztod.
— És a többi ?
— A szomszéd nyitott üregekbe szállásoltuk ?
— Tehát nem voltál egyedül ?
— Akkor ig en ; hanem később még egyszer fölkerestem 

e helyet és pedig másodmagammal.
— Ki volt az?
— Gurzsinszky.
— Újra találkoztatok ?
— Siralmas állapotban találtam szegényt. Erőszakkal 

besorozták az osztrák hadseregbe, nem szenvedhette a subordi- 
natiót és tisztjét főbe lőtte, azután desertált. Az ő számára 
szereltem fel e pompás kobinettet. A mechánikához — mint 
eszedbe juthat — értettem; az egész sokkal csekélyebb mun
kával járt, mint a hogy képzeled.

— És mi lett Gurzsinszkyből ? — kérdé Angelo.
— Azt megint nem tudom. Én sok ügygyel-bajjal 

1850. nyarán Egyptomba menekültem, később Angolországba, 
Párizsba; megismerkedtem nehány magyar menekülttel és 
kezdtem a martyrt játszani. Azután ismét Olaszországban éltem; 
régibb összeköttetéseim közül ismét felfrissítettem nehányat. 
Szabadkőműves lettem és mint kém másodszor is eljöttem, 
hogy az eltiport szent szabadság érdekében tegyek valamit. 
Bécsben találkoztam veled. Gondoltam, jó lesz a hasznosat a 
szükségessel egybekötni ; rávettelek, hogy művészeted dél len

Képes Regéngtár, III. kőt. g
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dits a szegény Jaquemár ügyén, ki már rég nem rendelke
zett milliók felett. Készen vagy, Angelo ?

— Készen vagyok.
— Kösd fel álczádat.
— Mi lesz Dombival ?
— Dombi furfangos, de nem veszedelmes. Vederemo. 

Engem embered eltűnése aggaszt inkább. Oltsd el a gyertyát, 
Angelo,

A két barát sötétben maradt.
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Ötödik fej özet.

K é t  r ó k a .

Dom bi urat még nem jellemeztük közelebbről, pedig törté
netünkben neki nem csekély fontosságú szerep jutott.

Külsejében nem igen találunk semmi sajátságos vonást, 
semmi megkülönböztető jelleget, ügy nézett ki, mint száz meg 
száz az ötvenes évek elején álló ember, kissé megviselt, kissé de
res, kissé hajlott. Szemüvegre még nem igen van szüksége, 
de közelről mégis jobban lát, mint messzire.

A mi jellemét illeti, ez tán érdekesebb volna, de ebhez 
hiányzik kulcsunk, múltját nem ismerjük. Főjellemvonása azon
ban, melyet önkénytelenül minden alkalommal elárul, a ravasz
ság. Ez benne van szemhunyoritásában, benne van kibúvó 
válaszaiban és lesből előugró kérdéseiben.

Annyit megértünk egy-két szavából, hogy ifjúságát nem 
egyetemeken töltötte és hogy a tudományokért nem hullott el 
egy hajaszála sem. Sőt azért sem mernénk jót állani, hogy 
valamikor nem járt-e urdolgára, nem végzett-e robotot? De 
mindez nem tartozik ránk.

Amit azonban el nem hallgathatunk, az Dombi urnák 
példás józansága. Ó soha sem iszik túl a rendén, soha sem ad 
túl józan eszén, pedig vannak pillanatok, mikor örömest meg
válna tőle, de fél, hogy pityókos állapotban oly dolgokat találna

6*
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valahogy kiböffeuteni, amit azután megbánna. Máskülönben is 
kevés beszédű és óvatos.

Ami czéljait, vágyait illeti, ezek ismét arra engednek 
következtetnünk, hogy izgalmas, nagy küzdelmü múlt van mö
götte, máskép nem sóhajtoznék annyira a nyugalom után.

Rejtélyes éjszakai műhelyét elhagyva, Dombi egy kis 
korcsmába tért a váczi utón és ott bevárta, mig egészen kivir
radt, azután lassan begyalogolt a városba.

Körülbelül nyolcz óra lehetett, mikor a kis-hid utczába 
befordult, és ott egy előttünk jól ismert ház kapuján belépett.

Fosztó Mátyás ur irodája még üres volt. Az írnokok csak 
kilencz órakor szoktak hivatalba járni, és kliens sem igen kuk
kant be még ily korán.

Dombi csöngetésére Fosztó Mátyás ur mindenese nyitotta 
ki az előszoba ajtaját és nem a legudvariasabban felelt a ko
pottas kinézésű ember kérdésére, hogy a tekintetes ur kilencz 
óra előtt nem szokott ügyes-bajosokat fogadni.

— Én nem vagyok ügyes-bajos, — mondá Dombi, nem 
minden félénkség nélkül. Csak mondja meg a tekintetes urnák, 
hogy én vagyok — Dombi.

A következő pillanatban újra megnyílt az ajtó és Dombi be 
lön bocsátva az ügyvéd színe elé.

Fosztó Mátyás uram kényelmes hálóköntösben ült az asztal 
mellett és különféle hideg sültek feldarabolásával foglalkozott. 
Az asztal közepén egy forraló alatt kék lánggal égett a borszesz 
és köröskörül apró tányérkákbar mindenféle csemegék mosolyog
tak leendő rendeltetésük elé. Ezen az asztalon az Ínséges esz
tendőnek nem látszott semmi nyoma.

— Jó, hogy jön — mormogd Fosztó Mátyás ur magá
ban, mikor inasát az idegen bebocsátására kiküldte. — Majd 
kissé a véknyára tapintunk. Engem oly kétes helyzetbe ugrasz
tani, hogy valaki silentiummal fenyegethessen,'engem, ki a tör- 
vényszahta határokat soha még gondolatban sem hágtam á t . . .  
majd meglássuk! Tőrül hegyre mindent meg kell tudnom . . .
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Jő reggelt, jó reggelt ! Korán kelt, nagyon korán . . .  a ki jó
kor kel, aranyat lel . . . tessék helyet foglalni.

Dombi ur nagy szerényen leült az elébe tolt szék szé
lére, és hagyta Fosztó Mátyás urat beszélni, mig ki nem 
fogyott a szuszból, azután egész alázatossággal kérdezte, hogy 
kapott-e már a tekintetes ur választ a levélre ?

Fosztó Mátyás ur fürkészve, félválról nézte emberét, és 
mintha csak ezt a kérdést várta volna, egyszerre kitört belőle 
a furia :

— Hát maga ismert engem híremből, ugy-e ? Engem 
Fosztó Mátyásnak hinak, velem nem szokott senki fia mókázni! 
Se maga, se más, se senki! Az az egész litania, a mivel a 
fejemet tele beszélte, inventio, hazugság, a mibe nincs egy ma- 
kula igaz! Az ur azt hitte, hogy engem szép szerivel felültet 
és a remélendő zsákmány fejében, melylyel hitegetett, majd 
egypár forint előleget csikar ki belőlem . . . ugy-e így volt a 
combinatio, mi ? De a Fosztó Mátyás fején nem fog ám ki 
minden gézengúz — értette?

Dombi e beszéd közben majd elsápadt, majd elvö
rösödött.

— Kérem, én nem értem, — hebegé.
— De annál jobban értem én, — replikáié Fosztó 

Mátyás ur. Hanem most az egyszer felsült csúfosan.
— Én nem kértem a tekintetes úrtól pénzt.
— Még nem kórt, de kétségkívül ez volt a czélja.
Nekem nem volt más czélom, mint a melyet önnel kö

zöltem, — mondá Dombi.
— Ön rá akart szedni engem, ha mondom, — kiáltá 

Fosztó Mátyás ur és arcza felfúvódott és olyan lett mint a 
paprika. Én önt azonnal és tüstént át fogom szolgáltatni a 
törvény kezébe, maga visszaélt jóhiszeműségemmel.

A törvény említésénél Dombi ur fészkelődni kezdett, azu
tán felállt és próbálta összeszedni magát. Nyilván nem sokat 
érintkezett életében az efféle nadrágos urakkal, innen a rend
kívüli elfogultság, melyet hasztalan iparkodott leküzdeni, vagy
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talán a törvény előtt volt oly különös respectusa — az 
is lehet.

Szerencsére, az asztalon álló forralóban a víz felforrt 
ás kifutott és Fosztó Mátyás urat néhány pillanatra elvonta a 
további inquirálástól, időt hagyván egyúttal Dombinak, hogy 
gondolatait rendbe szedhesse.

— Könyörgöm, szólalt meg újra, mikor Fosztó Mátyás 
ur ismét hozzá fordult, — nem tudhatnám meg, hogy arra 
a levélre, mit a tekintetes ur irt", micsoda válasz érke
zett ? . . .

Fosztó Mátyás ur végig nézett emberén, komolyan, für
készve, azután egyet köszörült a torkán és igy szólt hozzá:

— Majd mindjárt elmondom ; üljön le, tegye le a ka
lapját arra a székre. Hát jut-e még eszébe, hogy mi volt első 
kérdésem, mikor ezzel az ügygyei, melyet nem örömost vállal
tam, hozzám jött ?

— Ju t eszembe, kérem szépen, hogy ne jutna ! — felelt 
Dombi ur egész alázatossággal.

— Azt kérdeztem, hogy vannak-e önnek bizonyítékai ?
— Igenis, kérem.
— És ön azt mondta ? . . .
— Azt mondtam, hogy vannak — bizonyitá Dombi uram.
— De nem mutatta.
— Nem mutattam.
— És tudja, hogy mit felelt gróf Marmarossy ?
— Nem tudom, könyörgöm.
— Azt felelte, hogy ily bizonyíték nem existál, hogy az 

egész história koholmány, zsarolási kísérlet, melyért becsukat, 
szerencsétlenné tesz. Érti ? Magának nincs semmije, magátol 
nem vehetnek semmit, még csak kérdőre sem vonhatják, a 
maga neve sehol sem figurái ; de az én nevem ott van a 
levél alatt, Fosztó Mátyás köz- és váltó-ügyvéd, kis hidutcza 
38. szám és azt kezükből ki nem adják. Érti ? Most fe
leljen.

És Fosztó Mátyás uram olyan affectusba jött megint, hogy
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kénytelen volt egy csésze theához folyamodni annak leöblitése 
végett, az is kicsibe múlt, hogy a gégéjében irányt nem té
vesztett.

— És nem mondta a tekintetes ur — kérdé Dombi fel
tűnő nyugodtsággal, — hogy van egy élő tanú, ki ama titkos 
esküvőnél, mely áz egyház minden szabályai szerint köttetett, 
jelen volt?

— Azt ön nem közölte velem.
— Azt hittem, hogy nem fogják ennyire feszegetni a 

dolgot, és hogy amaz események egyszerű fölemlitése elég 
lesz, hogy a gróf a kívánt összeget lefizesse.

— Ismeri ön a grófot személyesen ? — kérdé Fosztó 
Mátyás szakállát simogatva és merően Dombi szemei közé nézve.

Dombi lesütötte szemeit.
— Igenis, ismerem.
— És a gróf ismeri önt?
— Igen jól ismer.
— Nos, ha ön személyesen elmenne a grófhoz . . .
— Bizonyára lefizetné a kért összeget, sőt tán még 

többet is.
— És miért nem teszi azt ?
— Okaim vannak, melyeket fölösleges lenne feszegetni, 

mert nem mondanám meg. Különben is az esetre . . .
— Nos, az esetre ? . . .
Dombi egész nyugodtan és minden elfogultság nélkül 

fölkelt a székről, fogta kalapját és úgy tett, mintha indulni 
akarna.

— Az esetre — mondá szárazon, az ügyvédnek egész 
bátorsággal a szeme közé nézve — az esetre a pénzt m a g a m  
dugnám zsebre és a tekintetes ur közbenjárási diját megkí
mélném. Alázatos 'szolgája!

És Dombi ur nehány lépést tett az ajtónak. De Fosztó 
Mátyás ur hirtelen elébe került.

— Nem addig az, uram ! Most már, miután kompro
mittáltam magamat, nem hagyjuk abba ilyen csonkán a dolgot.
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Ki fizeti meg nekem eddigi fáradságomat, időveszteségemet, 
költségeimet ?

— Mennyibe számítja a tekintetes ur eddigi költségeit?" 
— kérdé Dombi látszólag roppantul megszeppenve.

— Az eddigi kiadás és költség — mondá Posztó ur 
kopott külsejű, kliensét tetőttil talpig mérve — negyvenöt 
forint és tizenkét krajczár.

Dombi ur közönyösen belenyúlt a kabátja belső oldal
zsebébe és onnan egy termetes bőrbugyillárist kihúzva, Fosztó 
Mátyás uram asztalára szépen leolvasta a kívánt összeget.

Fosztó Mátyás ur alig hitt szemeinek. Abban a bugyillá- 
risban még annyi pénz maradt, hogy az ügyvéd ur egy évi 
költségeit bátran fedezte volna. Ő ezt az embert sohse tak
sálta volna ennyire. Lám, néha hogy csalódhatik a legokosabb 
ember i s !

— Kérnék egy kis quétáncziát erről az összegről, — 
mondá Dombi; most már a tekintetes urnák nincsen semmi 
további követelése.

— Hja, barátocskám, ez nem megy úgy ! Ön költségei
met megtérítheti, de az a csorba, melyet jó hírnevemen ejtett 
a tökéletlen informatió által, az még távolról sincs ezzel 
kiegyenlítve.

— Hát könyörgöm, mennyibe számítja, tekintetes ur, 
azt a csorbát ? — kérdé Dombi oly flegmával, mely Fosztó ura
mat egészen kihozta sodrából ?

— Mit szándékszik ön cselekedni ? — kérdé Fosztó Má
tyás, hirtelen más themára terelve a beszédet.

— Kiegyenlítem az ön csorbáját és keresek más közben
járót magamnak. Azt hiszem, akad, — mondá Dombi teljes 
önbizalommal, mint a ki ügyének igazságáról meg van győződve 
és tisztába van követendő lépéseivel.

Fosztó uram nehány perczig hallgatott, azután mosolyt 
erőszakolt húsos ajkaira és egyszerre, egészen jó kedvüen ka
ron fogta kliensét és imigy kezdte a maneuvert.

— Kedves barátocskám, megvallom, csalódtam becses
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személyében és az ügy tisztaságára nézve is voltak néminemű 
kételyeim, melyeket ön azonban eloszlatott. Szükségtelen, hogy 
ön titkát még egy harmadik személyre bizza. Minél keveseb
ben tudnak felőle, annál becsesebb. V egye ön vissza pénzét és 
fontoljuk meg együtt a követendő eljárást. Legyünk őszinték 
egymáshoz.; Ha a dolog beüt, majd minden ki lesz egyenlítve. 
Szolgálhatok egy szivarral ? Nem parancsol egy pohárkával ebből a 
szilvoriumból ? Tiz esztendős, hamisítatlan . . . így, foglaljon helyet 
kedves barátocskám! Nincs szebb dolog az őszinteségnél, azzal 
legtovább jut az ember. Hehehe! Milyen kár lett volna ezt az 
ügyet bővebb tárgyalás nélkül abbahagyni . . . tehát confe- 
ráljunu.

Dombi uram a maga részéről szintén megpróbálta vi" 
dám arczot ölteni, de sehogy sem akart sikerülni neki. Azon
ban a conferentia folytatását nem látta benső öröm nélkül. 
Hol is talált volna ő terve kivitelére Fosztó uramhoz hasonló 
qualifikatióju egyéniséget ? Elfogadta a szivart, megkóstolta a 
szilvoriumot, sőt még egy második pohárkát sem utasított visz- 
sza. Azután újra helyet foglalt, még pedig Fosztó ur saját karos 
székében és az ügyvéd is leült egészen kliense mellé és hal
kan megkezdődött a tárgyalás.

Künn a segédek szobájában már egy-két Írnok dolgozott 
és egy pár korán kelő ügyes-bajos ember várakozott. Fosztó 
ur famulusát, ki a várakozókat jelentette, azzal az utasítással 
bocsátá el, hogy ne menjen többé alkalmatlankodni; várjon 
mindenki sorára,

— Tehát ön ismeri azt a tanút, ki az esküvőnél jelen 
volt ?.— kérdé az ügyvéd.

— Az a tanú én vagyok, — mondá Dombi.
— És emlékszik ön világosan minden körülményre?
— Emlékszem.
— Tudja ön, hogy ki volt a második tanú ?
— Azt is tudom ; de az tiz év előtt meghalt.
— Ismeri ön talán az eskető papot ?
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— Úgy ismertem, mint a tekintetes urat, Páter Francis
kának hitták, de az is meghalt.

— Akkor barátom m i is  m e g h a l t u n k !  — mondá 
Fosztó Mátyás kétségesen rázva fejét. A gróf nem hiába lép 
fel annyi biztossággal, ő  tudja, hogy ellene mit sem bizonyít
hatunk. Hihetőleg maga eltakarított láb alól minden bizonyíté
kot; a gróf gazdag és hatalmas, kétséget sem szenved, hogy 
első gondja volt, amikor megtudta, hogy rászedték, e házasság 
Dyomait a matrikulából is kiirtani. •

— Egészen úgy van, — mondá Dombi; — ezelőtt liz 
évvel saját szemeimmel láttam, hogy az illető lap a matriku- 
lából ki volt tépve. Kérdezősködtem, hogy mióta van ez igy ? 
A szerzetes haragosan nézett végig rajtam, és azt mondá, 
hogy ne ártsam magamat a más dolgába. Szerencsére . . .

— Nos ? . . . kórdé feszült érdekeltséggel az ügyvéd.
— Szerencsére én túljártam a gróf ur eszén, — mondá 

Dombi furfangoson vigyorogva.
— Hogy-hogy ?
Dombi az ajtóra tekintett, mintha attól félne, hogy ott 

valaki hallgatózik. Azután odahajolt az ügyvédhez és halkan 
csaknem suttogva mondá:

— Az a kitépett lap birtokomban van !
— Hogy lehet az? — kérdé Fosztó Mátyás ur megle

petve.
— Én az esküvő után elővigyázatból, — vagy ha tetszik 

más okból, egészen hiteleles másolatot vettem ki magamnak.
— És azt megőrizte ?
— Huszonhét éven át.
Fosztó Mátyás ur a leplezetlen bámulat kifejezésével nézte 

ezt az embert, ki fálszeg, elfogult modora alatt oly furfangos észt 
rejteget. Bizonyos tiszteletet kezdett érezni iránta, mire nézve 
talán Dombi tömött erszénye, melyet nem szándék nélkül muta
tott, is birt némi befolyással. Apró szemeit ragyogva függesz
tette a kissé összetőpörödött alakra, és csaknem esdekelve ri- 
mánkodott neki a legfelcsigázottabb várakozásban :
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— Elhozta azt a másolatot ? Mutassa meg kérem !
De Dombi ur még csak előkészületeket sem tett erre.
— Azt hiszem, hogy most már, miután megmutattam 

önnek, hogy az ön előlegére nem szorultam és hogy ön nélkül 
is kivihetném azt, amit kivinni akarok ; azt hiszem, most már 
nem kételkedik szavaimban. Amit a tekintetes úrtól kértem, azt 
habozás nélkül megtenné minden más egyén. Hisz ez félig- 
meddig amolyan becsületbeli cselekedet— és ajkai kellemetlen vi
gyorgásra vonultak. — Mi fellépünk a jogszerinti örökös nevé
ben, kit apja örökétől akar megfosztani, kit ép úgy meg akar 
csalni, mint édes anyját. A vad azé, aki le tudja lőni. Én 
teljes életemben azt tartottam. A grófnak még úgyis marad 
elég. Heheheh !

Dombi ur belebeszélte magát a jókedvbe.
Fosztó ur segített neki vigyorogni, segített neki nevetni, 

de végre mégis csak el nem nyomhatta lázas türelmet
lenségét :

— Az okmányt, kérem, engedje látnom az okmányt !
Dombi urnák nyilván nem volt szándéka az ügyvéd ké

relmét teljesíteni, mert úgy tett, mintha nem is hallotta volna.
— Marmarossy gróf jószágait az akkori időkben tiz mil

lióra becsülték, én tudom, elégszer hallottam ; most huszonhét 
óv múlva megérhetnek háromszor annyit. Erdélyi jószágain a 
vasút megy e l ; a többi birtokán mindenütt nagyszerű gyára
kat, épületeket emeltetett. Ennyi gazdagság egy embernek, van-e 
igazság ebben ? Azt is hallottam, hogy a papoktól nem le
het hozzá férni sem, mindig a fekete csuhások forgolódnak 
körűié.

— Nagyon jól van értesülve, édes barátocskám; nekem'is 
egy pap által küldte a választ, — mondá Fosztó Mátyás ur. — 
De honnan értesült ön mindezekről ?

— Honnan? . . . ismétlő Dombi megijedve, — hisz én 
nem tudok semmit, egy szót sem tudok. Én öreg ember va
gyok és szeretnék már egyszer nyugalmas napokat is élni.
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Sokat hányódtam-vetődtem egész életemben, sokat küsz
ködtem . . .

— Az okmányt ! — sürgeté Posztó ur, — mutassa az 
okmányt !

— Nincs ! Nem mutatom! — förmedt fel a maga ré
széről Dombi. — Elégedjék meg a tekintetes ur azzal, amit 
mondtam. Minden szavamnak az igazságáért jót állok, megess 
küszöm rá. Nem elég ez ?

— Nem elég, — mondá az ügyvéd oly határozottsággal, 
mely hatását az alakoskodó, alapjában nem valami nagyon bá
tor természetű gazemberre el nem tévesztheté. Különben is a 
látással egyedül be nem érem ; első föltételem : a bizalom. Ha 
az az okmány teljesen megfelel a törvény követelményeinek, 
ha a szabályszerű kellékekből semmi sem hiányzik, akkor ön 
azt az okmányt kezeimbe fogja letenni és én a fenyegetőzés te
réről egyenesen a cselekvés terére lépek át.

Dombi ur bólingatva hallgatta az ügyvédet, mintha sza
vait igen helyesnek, okosnak találná, hanem egyszerre csak 6 
is megszólalt:

— Könyörgöm alásan, bocsánatot kérek, hogy a szavába 
vágok, de hát azt szeretném tudni, hogy ezt az én bizalmamat 
micsoda hasonló bizalommal akarja viszonozni a tekintetes ur ?

Fosztó Mátyás ur rámeresztette szemeit.
— Micsoda bizalommal ? — ismétlé és egészen elvörö

södött. — Hát, kedves barátocskám, azt bajos előre megmon
dani. Én ügyét olybá fogom tekinteteni, mintha saját ügyem 
volna . . .

— Hisz épp attól félek! — pottyant ki egész váratlanul 
Dombi.

— Ön sértegetni merészel saját házamban ? Micsoda vak
merőség !

Dombi égre földre esküdött hogy ő iiy szörnyű cseleke
detre dehogy vetemednék. Összekulcsolta kezeit és úgy rimán- 
kodott, hogy ő együgyü. ember és meg sem szokta fontolni, 
amit beszél.
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— Lássa a tekintetes ur — mondá, — én azt az Írást 
sok nyomorúság közt megőrzöttem a mai napig. Egyszer az a 
szerencsétlenség is megesett rajtam, hogy ellopták tőlem.

— Ki lopta el? kérdé Fosztó Mátyás lecsillapodva.
Dombi erre a kérdésre nem felelt mindjárt, nyilván nem

volt elkészülve rá. ügy látszott, hogy ez a kérdés nem érinté 
valami kellemesen.

— Valaki, a ki szintén hasznát vehette volna, feleié ki- 
térőleg.

— Tehát a titokba még többen is bele vannak avatva ? — 
faggató az ügyvéd.

— Voltak — mondá Dombi és nagyot lélegzett;'— most 
már senki sincsen,

— És mikép jutott ismét birtokába ? — kérdé Fosztó ur.
— Nagy ügygyel-bajjal; nem volt sem éjjelem, sem nap

palom. Egy álló esztendeig yoltam a nyomába és már-már két
ségbe estem, hogy valaha ismét birtokába fogok juthatni. Ek
kor felfogadtam, hogy mindaddig kezemből ki nem bocsátom, 
mig annak a kezei közé nem tehetem, akit megillet.

— Persze drága pénzen, — veté közbe Fosztó Mátj ás 
ur tréfálva.

— Megérdemeltem, — feleié Dombi ur feltűnő halavá- 
uyan. Azután darabig nem szólt semmit. Maga elé nézett a 
földre. Talán gondolt valamit, talán nem. Fosztó ur a maga 
részéről szintén hallgatott, de ő hiába semmit sem szokott 
tenni és igy feltehető, hogy e hallgatásnak is valami hasznát 
vette. Kétségkívül azon töprenkedett, hogy a furfangosság, ön
fejűség, alakoskodás és gyávaság e sajátságos vegyülékéből 
hogy fogja ő kikeriteni ama becses documentumot, melyet az 
annyira féltett, hogy még csak megmutatni sem akart.

Annyit be kellett vallania magának, hogy hasonló nehéz
ségű feladattal már rég nem állott szemben, és hogy ö ezt az 
embert tulajdonképpen nem is érti. Pedig Fosztó Mátyás ügy
védi praxisában nem csekély szerepet játszik a lélektan. Jel
szava lévén, hogy: ott szorítsd, a hol a véknya van, ő min



94

denekelőtt azt a rejtett gyönge oldalt szokta kipuhatolni, de ez 
az ember kihozta sodrából. Ez az ember csupa gyöngéből áll, 
de mikor szorítani kezdi, akkor látja, hogy csalódott, amit a 
véknyának gondolt, ép abban rejlik az ereje. Elébb alázatos, 
félénk volt, fogta és gorombaságaival akarta még jobban meg 
félemliteni: csalódott; azután hizelgett neki — pofonütötte; 
és végre siránkozott, reszketett és elgápadt, mikor erre éppen 
nem szolgált semmi ok.

— Ön azt mondta, barátom, — kezdé az ügyvéd egy
szerre, — hogy átadja annak, a kit ille t: az apát érti ez alatt 
vagy a fiút ?

— A fiút semmi esetre — mondá Dombi egész biztos
ságát visszanyerve; mert az kétségkívül koldus s mig vissza- 
szerzi örökségét, arra bajos lenne várakozni. Annak a pernek 
a végit majd csak az unokák érnék meg. Én öreg ember va
gyok, én már nem sokáig várhatok. De ha gróf Marmarossy 
nem akarja megvásárolni okmányomat, akkor sem esem két 
ségbe, van még valaki, kinek az a z okmány sokkal többet megér, 
mint a mennyit én érte követelek.

— És kicsoda az, tisztelt barátom ? — kérdé az ügyvéd 
újra elképedve.

— Gróf Marmarossy örököse, — feleié Dombi; — mert 
az addig nem albatik nyugodtan, mig ez az okmány megsemmi
sítve nincs.

— Teljesen igaz, édes barátom. Én csodálni kezdem önt.
— A tekintetes ur tréfál. Csak olyan jól tudta ezt, 

mint én.
— Azaz, hogy tudtam . . . persze, tudtam ..  . csak nem 

jutott mindjárt eszembe — mormogá Eosztó ur magában, — 
azután ismét Dombihoz fordult:

— Tehát a fiú minden számításon kívül esik? Hihetőleg 
nem is tud felőle, barátocskám, semmit, mi?

— Soha sem törődtem vele, tehát nem is tudok.
— Nem is volt nyomában soha ?
— Nem.
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— Sejtelme sincs, hogy mi lett belőle ?
Dombi tagadólag rázta fejét.
— Hogy él-e vagy meghalt ?
— Van okom hinni, hogy él,— mondá Dombi ismét elko- 

morodva.
— Nem közölné velem, hogy miből következteti ezt?
— Nem, — felelt Dombi szárazán.
— Lássa, kedves barátocskám, én részemről abban a né

zetben vagyok, hogy az öreg grófot sokkal jobban sarokba szo
ríthatnék, ha fia hollétéről biztos tudomással bírnánk.

— Annyit tudok, hogy Pesten van, — mondá Dombi.
— Micsoda körülmények közt él? fürkészé az ügyvéd.
— Nem tudom.
— Yan-e tudomása magas származásáról ?
— Nem tudom.
— Látta valaha ? Ismer fiatal embert, ki hasonlít Mar- 

marossy grófhoz, mikor ez fiatal volt ? Önnek emlékezni kell rá, 
hogyan nézett ki?

— Én nem láttam ; nem ismerek, nem tudok senkit, nem 
fogtam rá soha senkire, hogy a Marmarossy fia.

— De ha a gróf azt fogja kívánni, hogy mutassuk be 
neki fiát,? — kérdó az ügyvéd.

— Nem fogja kívánni, — erősitó Dombi.
— De ha mégis.
— Akkor . .  .
Dombi egy pillanatig gondolkozott.
— Nos, akkor? — kérdé az ügyvéd.
— Mondtam már, — felele Dombi, — akkor az ok

mányt örökösének fogom kínálni, az bizonyosan megveszi; de 
én ismerem az öreg grófot és tudom, hogy azt a másolatot 
semmi áron sem fogja elszalasztani, és azt is hiszem, hogy a 
fiával nem sokat fog törődni. Az anyjával sem sokat törődött, 
pedig az szép, igen szép asszony volt.

— Ön ismerte a grófnét is?
— Hogy ismertem-e ? Hisz a szépségének olyan hirevolt,
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hogy a ki abban a megyében megfordult, legelőször is az ő 
látását próbálta meg. Velem akárhányszor állott szóba és én 
akkor éjszaka mindig vele álmodtam.

Újra szünet állott be a társalgásban. Fosztó Mátyásnak 
még mindig az járt fejében, mi módon vehetné ki Dombitól az 
okmányt; ez pedig oly elfásult, rideg hallgatásban ült ott és 
ismét oly ostoba, bárgyú képet vágott, hogy föl sem tette 
volna róla senki, hogy gondolkozik is.

— Hát tisztelt barátom, mibe maradunk ? — szólalt 
meg végre Fosztó ur, miután százféleképpen meghányta ve
tette a dolgot elméjében és eredményre még sem juthatott.

Dombi fölemelkedett helyéből, kalapja után nyúlt és be
széd közben a kalapot egészen összegyömöszölte.

— Hát könyörgöm alásan, legjobb lesz, ha a tekintetes 
ur még egyszer egy pár sor írást küld a grófnak, vagy ha 
személyesen elmenne hozzá . . .

— Abból semmi sem lesz, barátocskám. A nagy urak 
saját portájukon plenipotentiával bírnak és olyan gorombák 
tudnak lenni, mint a darócz, kivált ha pénzt akarunk tőlök. 
És írni sem fogok anélkül, hogy a documentum a kezeimben 
volna. Nem tehetem ki magamat újra azon kellemetlenségnek, 
hogy egy hitvány reverenda arczul üssön. Ha a documentumot 
a szeme elébe tarthatom — akkor beszélek vele, akkor én 
vagyok az ur, de úgy puszta kézzel nem tehetek semmit 
. . . Eemélem, hogy tisztelt barátom uram, ezen őszintesége
met teljes mértékben méltányolja.

Dombi ur kedvetlen arczot vágott, még jobban össze
gyűrte a kalapját, és nagy lelki harcz után némi kis conces- 
siot engedett:

— Ha a tekintetes ur úgy akarja, hát megmutatom.
Azután fészkelődni kezdett jobbra balra. Fosztó Mátyás

ur feszült figyelemmel kisérte.
— Könyörgöm , kissé ki kell gombolódznom, — rnondá 

Dombi — a ruháim alatt, puszta testemen hordom . . .
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— Csak tessék! hehehe! csak tessék! — nevetett az 
ügyvéd. Tegyen úgy mintha otthon volna.

Köszönöm. — mondá Dombi, már megvan.
Meztelen testéről egy derékszíját oldott le és annak egyik 

rejtekvarrányából egy négyszeresen összehajtott papirost vett 
ki. Az ügyvéd szemmel kisérte minden mozdulatát és figyelmét 
az sem kerülte ki, hogy Dombi areza ismét oly fakó szint 
vett magára, mint az elébb, mikor siránkozva elpanaszolta, 
hogy okmányát már egyszer ellopták, és hogy kezei reszkettek, 
mikor kibontani kezdte.

De|hát nem is csoda! Ha az okmány az igazi, akkor kincs
esei ér föl, akkor az maga egy domínium. És ennek a Dombinak 
van ám esze. Tagadhatlan, okos ember, csak annyira bizalmat
lan és félénk ne volna. Ez szörnyen megnehezíti vele az érint
kezést.

De a java még csak következett.
— Kérem, tessék becsukni az ajtót, — mondá Dombi, 

az iratot még egyre bontogatva.
—• Fél, barátocskám, fél ? . .  . szólt az ügyvéd és nehány 

lépést tett az ajtónak, hogy sajátságos vendége kivánatát tel
jesítse.

Mikor megfordult, Dombi már egészen kibontotta az el
sárgult papirost és oda tartotta az ügyvéd elé. Areza még fa
kóbb lett és a papiros felötlően reszketett balkezében, mig 
jobbjában az ügyvéd valamit csillogni látott, ami nagyon ha
sonlított egy háromélü tőrhöz.

Erre aztán Fosztó uram is elsáppadt. Nem volt kedvelője 
az ilyen situatióknak.
ri — Tessék! — mondá Dombi és átadta neki az okmányt. 

Szürke szemei egyet villámlottak és |a  tőr, melyet kezében tartott, 
ragyogott.

— Szeretem az elővigyázatot ! — mondá lakonice.
Az ügyvéd átolvasta az okmányt. Dombi szemeivel elnyelte 

minden mozdulatát. Az ügyvéd sokáig olvasott, tán kétszer
Eépes Kegénytár III, köt. 7
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ú  átolvasta. Megnézte jól a pecsétet. Dombi elfojtotta magá
ban a lélegzetet.

— Micsoda vércsepp ez itt?  — térdé Fosztó Mátyás 
hirtelen, megfordítva az iratot.

Dombi e váratlan kérdésre úgy megijedt, hogy a balke
zéből kiesett a tőr. Gyorsan lehajolt utána és mikor fejét fel
emelte, arcza még fakóbb volt, mosolyra akarta vonni ajkait 
és vonásai egészen eltorzultak.

— Az orrom vére! — mondá és az okmány után nyúlt.
— ü g y ! — mondá Fosztó ur gyanakvólag, jazután egy 

oldalpillantással a tőrre ^visszaadta az anyakönyvi kivonatot.
— Tessék. Egészen rendén van.
Dombi újra a derékszíjba rejté okmányát és rendbe hozta 

öltönyét. A tőr is eltűnt csizmaszárába és Dombi, mintha nem 
bírta volna magát tovább lábain tartani, kínálás nélkül leült.

Fosztó Mátyás ur félre tolta a reteszt és odalépett 
clienséhez.

— Maga ménkő bizalmatlan ember, — mondá.
— Az vagyok, tekintetes gr.
— De hát ilyenformán hogy boldogulunk ?
— Azt a tekintetes urra bízom.
— Köszönöm édes barátocskám. De hát miképpen gon

dolná ön újra felvehetőnek az ügyet, miután már jegyszer pórul 
jártam azzal a pappal ?

— Hm! A tekintetes ur majdfgondol valami okosat.
És Fosztó Mátyás ur próbált valami okosat gondolni.
— Ön semmi áron sem adja ki kezéből az okmányt, azt 

látom . . .
— De igen — mondá Dombi — százezer forint készpénz 

mellett.
— Ember! — szörnyiiködék Fosztó Mátyás — hisz én csak 

tízezret kértem.
— Azt a tekintetes ur a maga részére kérte ■ az kü

lön jár.
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— Hehehe ! — kaczagott az ügyvéd, — ön derék ember, 
És ha a százezer forintot nem hajlandók letenni.

— Akkor nem adom.
— De a megmutatásért nem követel semmi dijat? — 

kérdé az ügyvéd.
— Kinek kellene megmutatnom ?
— A gróf hihetőleg másodszor is a papot fogja hozzám 

küldeni.
Dombi gondolkozott.
— Annak is meg fogom mutatni.
— Jó. Tehát ily értelemben fogom megírni levelemet a 

grófhoz. Hanem kedves barátocskám, igen emelné levelem ha
tását, ha a grófnak legalább az eredeti okmány másolatát be
mutathatnám. Ezen mindjárt jobban megszeppenne. Ha tetszik, 
azonnal lemásolom.

— Fölösleges, mondá Dombi.
— Tehát még csak a másolatát sem adja ide.
— Kern, — mondá szárazon Dombi. — De a papnak meg 

fogom mutatni.
— így is jó.
— Majd mához egy hétre ilyen tájban ismét eljövök.
— És ha hamarább lenne szükségem önre?
— Sajnálom, de hamarább nem jöhetek.
— És ha én akarnám önt felkeresni?
— A tekintetes ur hiában fárasztaná magát.
— Hm. Ön az óvatosságot túlhajtja barátocskám. És ha 

nem jöhetne el ?
— Hogy-hogy ? — kérdé gyanakvólag Dombi.
— Ha valami véletlen megakadályozná ? Hisz emberek 

vagyunk.
— Eljövök, mondá Dombi határozottan.
— Tehát a viszontlátásra, kedves barátocskám! a viszont 

látásra !
Fosztó Mátyás ur összevissza szorongatta kliense kezeit és 

legragyogóbb mosolyával kisérte az ajtóig.
7*
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— Vén róka — mormogá magában Fosztó ur leülve félbe- 
szabasztott reggelijéhez. Sohase hittem volna, hogy annyi fur- 
fang lakik benne. Bizonyos, hogy a gróf fiát is ismeri és minden 
körülménybe be van avatva. És hogy vigyáz arra az okmányra ! 
Különben tagadhatlanul jól spaculál, igen jól speeulál. Az az 
okmány testvérek közt megéri a százezer forintot. Tízezret 
maga felajánlt — harminczat meg fog adni!

Fosztó ur felhajtott egy pohárka ménesit és nagyot cset- 
tentett a nyelvével.

— Bah, mindegy! A magam szakállára akartam keresztül 
vinni — de nélküle úgy sem boldogulnék. Legyünk őszinték. 
Nincs szebb az őszinteségnél. Minő botrány lenne az, ha azt a 
dokumentumot nyilvánosságra hozná az ember. Gróf Marmarossy, 
az a Krisztus-faló, ki tán még álmában is az olvasót pergeti, 
az ultramontanok védszentje, palástja: kétnejüségben élt l 
Hahahah! És a bizonyiték kezeink közt van. De a fiú, a jog
szerinti örökös ? .. .  Dombi tudja. Minden áron erre kell fektetnünk 
a fősulyt. Ur isten! Micsoda pör kerekedhetik ebből; ha sike
rülne per útjára vinni a dolgot, beesukatom irodámat és nem 
vállalok más ügyet. Két esztendő alatt háromemeletes házam 
lesz a váczi-utczán.

Fosztó uram újra felhajtott egy pohárkával és még han
gosabbat C3ettentett a nyelvével.

Dombi ur pedig ezalatt szerényen, lesütött szemekkel ke
resztül ment az irodán. Nem nézett se jobbra se balra. Az 
Írnokok és segédek összedugták fejőket. Az nem lehet csekély
ség, amiben ez az ember fárad. Ismerik jól a princzipálist. Az 
nem szokta hiába vesztegetni az idejét!

A mint Dombi az előszobába kilépett, egy szemközt be
rohanó fiatal ember olyat bökött rajta a könyökével, hogy majd 
felforditotta. Az urfi aligha a Fosztó Mátyás irodai személy
zetéhez tartozott. Czifra volt mint a bábu, újdonatúj *kalpagot 
viselt, darutollal és orosz bagaria csizmát. Haja fel volt bod- 
rozva és pacsuli-parfűmjével húsz lépésről elszóditette az em
bereket.
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Dombi ur természetesen e váratlan carambolra felpil
lantott.

— Pardon! — kiáltott a dandy és tovább rohant.
Dombi meglepetve nézett utána.
— Ab, — mormogá magába, — valahára végre te is 

megkerültél. Ezt azonnal bejelentem.
A dandy azután keresztül rohant az irodán is, köszönt 

jobbra, köszönt balra, felszakitotta az ügyvéd ajtaját és szeren
csésen annak a hasával is összeearambolázott.

— Alázatos szolgája!
— Aláz’szolgája!
— Bocsánatot kérek.
— Kérem.
— Halottá ?
— Mit?
— El voltam fogva.

— Ah!
— Komoly, igen komoly ügy.
— Hogy-hogy
— Couspiratiő a király ellen.
— Ne mondja!
— lg en. Szörnyű összeesküvés.
— Es ön is belekeverődött ?
— Csakis én. •
— Ah !
— A többiek elillantak.
—■ És ön?
— Engem befogtak.
— És ismét kieresztették?
— Yes; hanem elébb haditörvényszék elé állítottak. Állott 

ön már valaha haditörvényszék előtt ?
— Nem, még soha.
— Nem is tudja, hogy néz az ki ?
— Nem.
— Elmondom önnek.
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— Hallgatom.
— Hát a Károly-kaszárnya udvarán felmasiroztatnak öt 

regiment katonát.
— Az sok.
— Körülbelül húszezer ember.
— Na, annyi nem ; valamivel kevesebb.
— Biztositom önt, hogy volt annyi, húszezer ember . . ,
— És azután ?
— Felállítanak olyan hosszú asztalt, a mi az udvar egyik 

végétől a másikig ér. Azt az asztalt körülülik az öt regiment 
tisztjei. Legfelül ül a generális . . .

— Hát a rab hol ül ?
— A rab, az nem ül sehol, annak állani kell, még 

pedig hogy!
— Kiváncsi vagyok.
— A rabnak kötelet hurkolnak a nyakába és egy tiz öl 

magas akasztófa alá állítják, Jobbra, balra egy-egy dobost ál
lítanak mellé. Azok eldobolják neki az utolsó indulót, azután 
kezdődik a vallatás. A generális kérdez, az óbesterek írják és 
a végin mind az öt regiment titkosan megszavazza az ember 
ítéletét. Ha, vétkes, azonnal összehúzzák a hurkot az ember 
nyakán és rögtön felkötik; ha ártatlannak találják, dobsz ó 
mellett kikisérik a kapuig és jó napot kívánnak neki.

— Ön mint látom ártatlannak találtatott?
— Bizonyítékok* hiányában fölmentettek.
— Hanem ön azért mégis conspirált?
— Természetesen hát. Persze hogy conspiráltam !
— Szép, kedves barátom, nagyon szép.
— Az elnyomott hazáért ki ne conspirálna !
— És most miben lehetek szolgálatára ?
— Hát az ügyünk miben állását jöttem megtudni.
— Micsoda ügy ?
— No, hisz tudja, princzipális ur?
— Nem tudom.
— Az én grófságom.
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— Micsoda grófság ?
— Kérem, én már kétszáz forint költséget koczkáztattam.
— Ah ja! Tudom már, tudom.
— Nos?
— Minden jól megy, barátocskám, a legpompásab- 

ban megy.
— Tehát mikor fog ön bemutatni ?
— Legközelebb, barátocskám, legközelebb.
— Az ügy, tetszik tudni, rám nézve igen fontos.
— Tudom, tudom, barátocskám.
— Nem is annyira a remélendő vagyon, mint az össze

köttetések végett.
— Ah értem, nagyon is értem.
— Nos?
— Mondom, 'barátocskám, legközelebb minden el fog 

dőlni. Csak egy kis türelmet kérek.
— A grófné ehhez kötötte beleegyezését.
— Micsoda grófné ?
— Ön nem tudja?
— Nem.
— Hát én félig-meddig vőlegény vagyok.
— Gratulálok, hehe !
— Csak félig-meddig, mondtam.
— Tehát még nem egészen !
— Nem.
— Hanem azért . . .
— Annyi mint sicher !
— És menyasszonya gazdag, szép . . .
— Gazdag, szép és grófnő.
— Leh etetlen!
— Fait accompli!
— És ön erről még mit se mondott nekem ?
— Delicat ügy — hehehe !
— Ah, értem, hahaha!
— Tehát legközelebb, mi?
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— Okvetetlen.
— Na, jó. Várok.
— Türelem rózsát terem !
— Alázatos szolgája!
— Aláz'szolgája!
Hogy kicsoda volt ez a látogató, azt az olvasó kétségkívül 

rögtön kitalálta és igy a nevét bízvást elhallgathatom.



105

Hatodik fejezet.

Ismét a Hét bagolyban.

kövessük Siti urat.
Olyan helyre megy, hol sem ő, sem mi nem voltunk már 

jó ideje : a Hét bagolyba.
A Numero 4 belső fiziognomiájában semmi változás nem 

történt. A háromlábú székek most is ott állnak az asztal 
körül, mely ép úgy tele van rakva mindenféle lim-lommal 
mint, néha napján, mikor először betekintettünk, legfölebb a 
lomtár ócska csizmái és üres palaczkjai szaporodtak nehánynyal.

Hanem egy dologban mégis történt változás. A Numero 
4 lakóinak száma rendkívül leapadt. Az egyik ágy teljesen ki 
van fosztva az ágyneműből, úgy hogy a lyukas szalmazsáknál 
nincs benne egyéb. Talán tolvajok bújtak be az ajtón és ki- 
hordták ? Isten őrizz! A szemközti ágy szokatlan bősége a 
párnák és paplanokban azt az eszmét támasztja bennünk, hogy 
a itulnan hiányzó ágynemüeket ez ágy tulajdonosa vagy bér
lője annectalta ideig óráig tartó melegélvezésre, mert e szo
bában az idén még nem fütöttek és egy kis meleg bátran 
elkelne'.

A Numero 4 lakói elszéledtek, ki erre, ki amarra. Szol
gált nekik a szerencse. Sitiből nagy ur lett, Muki János kül
földre ment, Brutus is itt hagyta, csak egy lakója maradt, 
Lengeti Titusz vulgo Pástétom Matyi.



106 -

A delet rég elharangozták, s mi ismét oly szerencsések 
vagyunk, hogy Lengefi Titusz nagyúri lever-jónél jelen le
hetünk.

Legelébb is a bal kezét nyújtja elő paplanai alól, azután 
meglepetve visszahúzza, mint a csiga szarvait.

— Menkő hideg van idebenn, — mormogja magában és 
nagyot gondolkozik, egy jókorát ásít, íészkelődik, nyújtózkodik, 
mig végre nagy lelki harcz után megújítja a kísérletet, kiböki 
karjait a takaró alól és lenyúlva a földre, keresgélni, kapa
rászni kezd, mig diadalmasan előhúzza egyetlen hű társát a 
pipát és tetemes nehézségek leküzdése után szerencsésen 
rágyújt.

Azután karjai ismét eltűnnek és Lengefi Titusz költői 
ábrándoknak engedi át magát. Hja, csodálatos egy dolog az a 
fantázia, különösen egy fűzfapoéta fantáziája: az egészen olyan 
mint a boszorkányok üstje, hol a legkülönbözőbb tárgyak : 
liliom, bürök, varangy, ócska csizmatalp, malacz-fül, gomba, 
idétlen gyermek kisujja, nadály, kecskerágó, seprünyél, sörte, 
faggyú, szösz mind együtt rotyognak.

Lengefi Titusz agyvelejében is oly furcsa vegyiiléke ke
reng a meg nem emésztett irodalmi tápszereknek. Arany, Pe
tőfi, Sréter Kálmán, Kenézi Csatár, Malvina, Uczkurucz, Hiador 
mind a fejében van és sententiáikat örömest idézgeti, ha sa
ját helyzetére ráillenek.

Mikor a pipájából kifogyott a dohány, eleresztette a szo
pókát szájából és a pipa szépen ismét ágy alá gurult, azután 
dörgedelmes hangon elszavalta magának a „Megfagyott gyermeket" 
Eötvöstől és a költemény e sorai után :

. . . Mély nyugalom uralkodik, — a csend irtóztató,
Csak szél sóhajt a fákon át s pelyhedzve hull a hó,
Fölkelne, jaj ! de ninc3 erő, lankadva visszadűl
A kedves dombra, felsohajt s mély álomba merül.

maga is úgy cselekedett, mintha újra álomba akarna merülni, 
szava elhalt, és pillái lecsukódtak és az olvasó elhiheti sza-
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vunkra, hogy Lengefi Titusz ur délutáni két órakor képes lett 
volna újra elaludni, ha e pillanatban az ajtót nagy robajjal be 
nem döntik.

— Jó napot, Titusz.
— Szervusz, Siti : — kiált Lengefi hirtelen felülve az 

ágyban, — ezer a szerencse, hogy valahára végre már egyszer 
bekukkantasz a „Bagolyba".

— Hogy vagy he ? Mi újság ?
— Két napja, hogy elköltöttem utolsó kreditemet. József

nek tartozom öt forintjával, Franczinak hárommal, Gusztinak a 
Kammonban nyolczczal.

— Jól van, jól, barátocskám, — vágott szavába Siti.:
— Persze hogy jól, ha téged látlak, Siti.
— Ebédeltél már, Titusz ?
— Igen, épp az imént; Garaytól a „Megfagyott gyer

meket".
— Sovány ebéd, Titusz, nagyon sovány ; hanem most 

nem segíthetek. Pénzeim mind künn vannak . . .
— Hol künn, Siti ?
— Hát kamatra.
— Philister lettél, Sifi! Szégyeld magad. Gróf helyett 

philister.
— Ezt ne mond másodszor, Matyi, mert megfeledkezem 

saját méltóságomtól és nyakon talállak legyinteni, — mondá 
Sifi ur haraggal.

— No, no, nem kell azt oly komolyan venned.
— De igenis komolyan veszem.
— Hova tetted a nyaklánczodat, Sifi ? — kérdé Titusz, 

más tárgyra akarva vinni a beszédet.
— Nyaklánczomat ?
— Igen, hetvenöt aranyos lánczodat ?
— Hát, barátocskám, hát — elajándékoztam ! — mondá 

Sifi ur olyan vaskosát füllentve, hogy maga is megsokallta.
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— Még mindig a régi vagy S id ; — faggatá Titusz 
szeretsz hyperbolákat használni. Ugyan kinek ajándékozhat
tad volna ?

— Arra semmi gondod, te versfargó, te lusta — te he
xameter !

— Kövesd meg rögtön magadat, — orditá Lenged. Mi
kor Lenged ordítani szokott, akkor Sídnek rendesen inába száll 
a bátorsága.

— Na, ha úgy akarod, hát megkövetlek, — mondá Sid, 
de ne kérdezz tőlem olyat, amihez neked semmi közöd. Tu dód, 
én magas lábon élek, tartok drága maitresseket, étkezem az 
„Angol királynénál", lakom az „Európában" és ha valakinek 
egy-egy souvenirt adok, az nem lehet kétgarasos fehérvári 
fanyelű, hanem legalább is öt—hatszáz forint értékű bijou. 
Megértettél, Titusz.

— Most még kevéshbá értelek, Sid mint az elébb — 
ágaskodék Lenged; nem bírom összeegyeztetni bőkezűségedet 
mások iránt azon zsugorisággal, melyet barátod és collegáddal 
szemben csak az imént is tanúsítottál.

Szegény Sid, milyen dillemába jutott. Pedig egy szóval 
tisztázhatta volna magát. Csak annyit kellett volna mondania, 
hogy az a megpanaszolt óraláncz a főzálogházba került, az 
aranylánczoii csöndes paradicsomába és Lenged Titusz nyakába 
borul kedves barátjának, ki viselt dolgai és világraszóló ka
landjai után kezdi magát hátrafelé concentrálni abba a csöndes 
biztos révbe, melyet egykor önszántán kívül elhagyott.

■ De Sid ur büszkesége nagy csorbát szenved vala az ál
tal, ha szegény legénynek deklarálja magát és ő tekintélyét 
minden eshetőségekre fenn kivánta tartani. A kaland, gondolá, 
még nincs teljesen befejezve. Pénzeit utolsó garasig elköltötte, 
amit pedig el nem költött, azt a kaszárnyában, mikor haditör
vényszék elé lett volna állítandó, szépén elszedték tőle és visz- 
sza nem adták. A profosz ur czigarettákat vett érte és azzal 
punktum. Valami háromszáz forint volt, de azért mind föl
ment czigarettára és szegény Sid még csak mocczanni 
sem mert.
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E magyarázattal Sifi barátuak renoinméjának tartoztunk. 
Kötelességünk volt őt meg védeni Lengeti vádja ellenében, mely 
ezen poéta gonosz leikéről és üres gyomráról tesz tanúságot. 
Siti távolról sem volt zsugori és éppen ez magyarázza hirte
len föllobanását és méltatlankodását.

— Hol van Muki ? — kérdő Siti ur a szobában körül
tekintve ás az ágyneműtől megfosztott ágyon felakadva.

— Hát nem tudod ?
— Nem tudom.
— Muki János Párizsba ment.
— Párizsba !
— Igen, egy vén kisasszony beleszeretett és elragadta.
— Hallatlan!
— Hát Brutus ?
— Nem tudod ?
— Dehogy tudom.
— Nem találkoztál azóta vele ?
— A haditörvényszék előtt láttuk egymást utoljára. Ott 

fachéba jöttünk egymással. Dementiroztuk egymást, ahogy a diplo
matában mondani szokás.

— Nem értelek egészen, Sifi.
— Nem értesz ? No jó, megmagyarázom. Brutus erőnek 

erejével tagadta az összeesküvést ; én pedig dicsőségesebbnek 
tartottam mindent bevallani. Te költő vagy, Titusz ! Mennyi
ért nem adnád, ha résztvehetnél egy összeesküvésben mi ?

— Biz az nagy dicsőség, barátom ! Én mindjárt verset 
Írnék róla és a Kikiricsben lenyomatnám.

— Ha felvennék, Titusz.
— Te sértegetsz, Sifi!
— Isten mentsen! ügy gondolom, hogy a censura . .
— Igazad van, Sifi, a censura betiltaná és az az igazi di

csőség! Sifi! Ha a katonaság körülfogná a „Hét bagolyt", 
azután bejönnének hozzánk és a tiszt azt mondaná: „A törvény 
nevében lefoglalom az ön irományait, lepecsételem verseit, mert 
azok az államra veszélyesek", ez lenne álmaim netovábbja, Sifi.
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— Te nagy ember vagy, Titus, de mondjad, hova lett 
Brutus ?

-— Brutus, az utolsó római! Hm, barátom. Amire ód 
álmaimban is csak félve gondolok, az nála beteljesedett, ő  
nagy ember lett, barátom, nagyobb mindkettőnknél. Az igazat 
álmában éri utói a szerencse és őt is igy érte utói.

— Ne kerits neki olyan feneket, hanem beszélj — stir- 
geté Sifi.

— Nehány nappal azután, hogy kiszabadultatok a Károly- 
kaszárnyából, ott ültünk ketten az asztalnál és durákoztunk. 
Nem pénzre, azt elhiheted. Nem volt egy fagarasunk. Én kér
tem volt Brutust, hogy mondja el elfogatási történetét, micsoda 
összeesküvésben vett részt stb. Brútusz elébb hallgatag és komor 
volt és minél jobban faggattam, annál zárkozottabb lett, végre 
rám mordult, hogy hallgassak. A hallgatás pedig nem a ke
nyerem. így aztán, hogy én ne kérdezzem és hogy őneki ne kell
jen felelnie, a durákhoz folyamodtunk. Mikor javában játszunk, 
kopogtatnak, egy livrés inas lép be az ajtón és egy levelet 
mutatva azt kérdezi, hogy idevaló-e ez ? Kezembe veszem a 
levelet, hát Brutusnak szólt. Előrántottam a legizmosabb szé
künket és leültettem az inast, hogy várakozzék’, mig Brutus a 
levelet elolvasta, ügy lopva én is oda-oda pislogattam; a pe
csétjén kilenczágu koronát vettem észre. — No — gondolom 
— ezek aligha el nem tévesztették, az a levél bizonyosan Si- 
finek szól.

— Nos, Titusz, nos ! Én mindjárt elbeszélésed elején gon
doltam ilyest, — szólt Sifi egészen felhevülve.

— Brutus elolvasta a levelet, azután az inashoz fordult: 
Mondja meg a gróf úrnak, hogy holnap délelőtt tiszteletemet 
fogom tenni nála.

— És miért nem ment Brutus tüstént? — kérdé Sifi 
álmélkodva.

— Én is ezt kérdeztem tőle — mondá Titusz, — de ő 
azt felelte, hogy a gróf türtőztesse magát reggelig, a durákot,
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ha egyszer belefogott, nem hagyhatja abba. De hogy a levélben 
mi volt ? azt lehetetlen vala kivennem belőle.

— Nos, másnap elment? — kérdé Sifi.
— Másnap reggel eljött érte a grófi fogat. Már Brutus 

künn volt az udvaron, mikor eszembe jutott, hogy bizonyosan 
nem kefélte ki a kabátját, leugrottam az ágyról — olyan igaz, 
mint a hogy élek — és utána kiáltottam ; ekkor visszajött és 
kikefélte a kabátját, megigazította a nyakkendőjét és bámula
tos nyugalommal, áz izgatottság, kíváncsiság legkisebb jele nél
kül kiment a kocsihoz.

— Beszélj, Titusz, beszélj ! nagyon érdekel.
— Két óra múlva Brutust ugyanazon fogat visszahozta. 

Én a nagy várakozásban azalatt elaludtam.
— Hát úgy honnan tudod, hogy éppen két óra volt ? — 

kérdé Sifi malicziából, örülve, hogy valahára ő is rajtakaphat 
valakit turpisságon.

— Hogy tudom ? — szólt Titusz némi megütközéssel,— 
hát megálmodtam.

— Az más, — nyugodott meg Sifi.
— Brutus benyitott és én felébredtem. Én fürkészve 

néztem rá, ő nem szólt semmit. Összeszedte a sámfákat, a 
pipáját, kiporozta az utazó kézitáskáját és belegyömöszölte a 
holmiját. Tovább nem állhattam.

— Nos? — kérdém, — mi lesz ?
— Semmi, — mondá,
— Hová készülsz?
— Sehova.
— Hát minek pakolod össze a holmidat?
— Hogy együtt legyen.
— Hát aztán?
— Azután elvitetem.
—  Hova?
-— Mi gondod rá?  — mondá szárazon.
— Hát elhagysz bennünket? — kérdém érzékenyen.
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— Igen, mondá -  kiköltözöm a „Bagolyból," végkép 
kiköltözöm.

— Szerencsétlen ember, mondám neki, — hisz téged 
visszavon ide a honvágy.

— Ha visszavon, mondá, majd visszajövök.
— És nem szabad tudnom, hogy hova mészsz ?
— Gróf Korláthnoky Déneshez megyek titkárnak, — 

mondá Brutus.
— Ez bizalmi állás, — mondám, — a grófnak valóban 

vannak titkai.
— Ühüm, — mondá Brutus, kezet szorított velem és tá

vozott.
— Azóta nem hallottál felőle semmit ? — kérdé Siti ál- 

mélkodva.
— Hallani nem hallottam, de egyszer itt volt és kifizette 

értem a lakbért három hónapra. Hallod, Siti ? így cselekszik 
Brutus, az utolsó római! Én nem voltam hon, de misnap 
tudtomra adták, hogy kreditem in floribus. Örömömben szerfelett 
igénybe találtam venni és ma már újra plüre estem.

E pillanatban megnyílt az ajtó és belépett rajta Brutus, 
az utolsó római.

— Farkas a kert alatt, — mondá Lengeti, még mindig 
az ágyban; — éppen emlegettünk.

— Siti!
— Brutus !
És a két barát egymás nyakába borult.
Brutus a szokottnál valamivel gondosabban volt öltöz - 

ködve, arcza szép simára volt borotválva és szemeiben szokat
lan jókedv, benső öröm ragyogott.

— Hogy folyik a sorod, Brutus ? — kérdé Siti.
— Jól, most már nagyon jól, — viszonzá Brutus.
— Hoztál egy kis pénzmagot? — kérdé az örökéhes

poéta.
— Azt is hoztam, — mondá Brutus.
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— Hát nagy ur lett belőled ? — szólt Sifi bizonyos 
önmegadással.

— A legnagyobb ur, mert szabad vagyok.
Ezt Sifi nem értette egész világosan.
— Velünk töltsd a délutánt ? — kérdé.
— Az estét is, — felelt Brutus előzékenyen.
Ekkor az ajtón ismét kopogtattak. Egy inas lépett be és 

Brutus sok év óta ismert kéknyiistös táskáját és sámfáit le
tette a földre és tiszteletteljesen köszönve távozott.

Mit jelentsen ez ? — kérdé Sifi.
— Köstelted, hogy ez a holmi ott lábatlankodjék ? —

mondá Lengefi.
— Azt nem ; de ma reggel kiléptem a gróf szolgálatá

ból, — szólt Brutus egykedvűen.
— Lehetetlen! — kiálták Sifi és Lengefi egyszerre.
— Már mért volna az lehetetlen ? — kérdé Brutus.
— Ilyen állás! sopánkodék Sifi.
— Ilyen jövő ! — tévé hozzá Titus.
— Hogy történt ez ? — kérdé Sifi.
— Már mondtam egyszer, kiléptem; — feleié Brutus 

szárazon.
— Felmondtak?
— Elküldték?
— Százszor mondjam még, hogy k i l é p t e m ?
— Miért léptél ki ?
— Azért, mert jónak láttam.
— Meglepett a honvágy a „Hét bagoly", után mi ? —• 

kérdé Titusz.
— Igen, a honvágy az önállóság után.
— De hát, az isten áldjon meg, perdits már egyet a 

nyelveden, beszéld el, hogy volt, mi volt, — rimánkodék 
Lengefi.

— Mondtam már.
— De hisz még semmit se mondtál.
— Semmit? — ismétlé kételkedve Brutus.— No ha sem -

Képes Eepénytír, III. két. g
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mit sem mondtam, akkor nem is mondok. Te pedig kelj fel 
mormótár, ide s tova este lesz, tákold össze magadat és mén. 
jtlnk. Ebédelsz még ma, Lengefi?

— Elébb majd reggelizek.
— Hol vacsorálunk?
— A kis pipában.
— Jó, majd kvaterkázás közben kipréseljük belőled, hogy 

miképpen folytak dolgaid és hogy miért hagytad el gróf Kor- 
láthnoky Dénes házát.

Ühüm, — mondá Brutus — majd kipréselitek.
Sifi egész idő alatt szótlanul ült háromlábú székén, melyet, 

hogy fel ne dűljön, odatámasztott az aztalhoz. Úgy látszik, hogy 
nagy dologban töri a fejét. Hirtelen felemelkedik, odalép Bru- 
tushoz ás karon fogja.

— Egy szóra, barátocskám, — mondá.
— Hát csak mondjad azt a szót, Sifi; Titusz előtt nincse

nek titkaink.
— De tudod, mi fili Brute, hátha mégis. . . .
— Mégis ?
— Hátha mégis jobb, ha kettőnk közt marad ? — fész- 

kelődék Sifi.
— Ne legyenek hóbortjaid, Sifi!
— A dolog kissé delikát természetű.
— Azért röstelled Lengefi barátunkkal közölni ? Hisz ő 

gyöngéd egy lélek, poéta.. .
— Épp az a rósz, barátom ; a poéták, ha valamely eszme 

tetszik nekik, azonnal — hogy is mondjam csak ?
— Eltulajdonítják — mondá Brutus.
— Igen-igen, barátom, ez a lopásnak irodalmi körülírása 

— mondá Lengefi.
— És te oly jónak tartod eszmédet, hogy Titusztól félted?
— Bizony, nekem kitűnő eszméim szoktak lenni.
— No kottyantsd ki már, ne bosszants ! — hanem süsd 

ki, ha akarod.
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— Hát az a titkári állomás mégis csak kitűnő egy situ- 
atio, mi ?

— Annak, a kinek. Én nem kérek belőle, — mondá Brutus.
— Jól étkeznek gróf Korláthnokinál ?
— Kitünően.
— Hát a bor?
— Az is kitűnő.
— Hány szobád volt, Brutus ?
— Három.
— Nem rósz. Háló- és öltözőszoba egyben, pipázó-szoba 

és dolgozó-szoba. Persze, a dolgozó szobába csak úgy en passant 
néztél be minden harmadnapba ?

— Csalódol, Sifi, én sokat dolgoztam, és ha rajtam áll, 
mindig dolgoztam volna.

— De a gróf tiltakozott; azt kívánta, hogy menj vele
karon fogva sétálni a váczi utczába, meg a kaszinóba, te pedig 
ahhoz ügyetlen lé v é n --------nos, nem igy van ?

— Te gimpli !
— Brutus !
— Te léhütő !
—  Brutus !
— Hát ez az az eszméd, melyet Titusztól féltesz ?
— Ah bah !
— Hát halljuk a medvét, Sifi ; mert mindjárt itthagy

lak. Tudod, nem vagyok barátja az ily hosszas társalgásnak.
— Hát csak azt akartam mondani, Brutus — azt gon

doltam, hogy ha netalán tán azt a titkári állást valami úton- 
módon nekem megszerezhetnéd ? . . .

— Nos ? kérdé Brutus elámulva.
— Az esetben, mon cher, igen dúsan, gavallérmódra meg

jutalmaználak és azon felül Lengeti barátunknak is juttatnék 
valamicskét.

—  Te a titkárságra aspirálnál ?
— Nos, miért ne?

8 *
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— Ostoba vagy te ahhoz, Sifi! — mondá Lengeti dia
dalmasan.

— Ki mondja azt ?
— Lenged mondja, de ő nem szavahihető,— magyarázá 

Brutus; — azonban, nem értem Sifi, hogy kerülhet ilyen 
bogarad ? Hiszen te pénzes gyerek vagy, és amint a minap el 
akartad hitetni velünk, apát is találtál, aki nem csekélyebb em
ber mint gróf Korláthnoky, a mennyiben szintén gróf ?

— Az mind igaz, Brutus, de én azért még is elfogadnám 
azt az állomást, nem is annyira a fizetés végett. . .  ugyan mi 
fizetésed is volt ? — kérdé Sifi.

— Négyezer forint.
— Négyezer forint! Rengeteg pénz.. . .  de hát, a ' mint 

mondom, mon cher, nem annyira a pénz, mint az összekötte
tések végett. Tudod, az ember mindig a maga körében mozogj 
megismerkedik saját rangbelijeivel.. . és szerencséjét csinálhatja.

— Hát a grófnéd, Sifi ?
— Ne is kérdezz; erőnek erejével azt kívánja, hogy vad 

házasságban éljek vele, de én a törvényes, összekelést sürgetem, 
mert a grófnő gazdag és szép.. .  . három hét óta nem láttam.

— Nem küldött érted?
— Talán kerestetett, de az az átkozott Károly-kaszár- 

nya elvont bűbájos szemei előtt, és most nem tudom, miképpen 
adjam tudtára, hogy ismét szabad vagyok ?

— írd meg neki, — mondá Lengeti.
— Ha tudnám, hol lakik, hogy hijják, kicsoda ?
— Szerencsétlen imádó!
— De ez a titkári állomás nagyon ápropos jönne; Bru

tus, te megtehetnéd értem a kellő lépéseket. Te gentleman vagy, 
feláldozó barát, megteszed ?

Brutus végig nézett könyörgő barátján és örökké ko
moly arczán mosoly jelentkezett. Ez a Sifi még furcsább volt, 
amikor könyörgött, mint a mikor henczegett.

— Hm, édes barátom megkéstél, — mondá Brutus.
— Hogy-hogy ?
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— Már van helyettesem.
— Hisz csak ma léptél ki?
— Igen, de helyettesem volt már, mielőtt kiléptem volna.
— És te tudtad ezt?
— Űhüm, — mondá Brutus. — Nyilván oly pont körül 

forgott a beszéd, melyet érintetlenül kívánt hagyni.
— Nem mondanád meg legalább a boldog pályázó nevét ?
— Azt megmondhatom.
— Nos, mi a neve ?
— C s e r n i  V i k t o r .
— Cserni Viktor ! — Ismétlé Sifi. — És kinek a párt

fogása segítette be őt a grófhoz ?
— Eredj, kérdezd meg tőle.
— És te nem tudnád?
— Ühüm — válaszolt Brutus haragosan.
Sifi újólag elhallgatott, felötlően komor le tt; egy-két 

hét óta a szerencse isten-asszonya hátat fordított neki. Ez 
előtt csak ki kellett mondania szive kívánságát, azonnal telje
sült, de [most minden kontra kezd menni. Ha egy-két nap 
alatt titkos imádottja nem segít rajta, eddig szerzett renom- 
méjának lassanként nyakára hág, elébb az ékszerein, gyűrűin, 

óráján ad túl, azután garderobejára kerül a sor és[ egy szép regge
len csak azon veszi észre magát, hogy megint a régi Sifi, ki 
„a két huszárba" járogat, nagy szerényen brositzereskedik és 
ha szőrit a kapcza és elzálogosítani vagy eladni valója nincs, 
eladja egy kis sápért féltékenyen őrzött helyét a kártyaasz
tal mellett.

Lengefi Titusz ezalatt kibújt a fészkéből s hozzá látott 
az öltözködéshez. Legtöbb időt vett igénybe kóczos hajának 
költői rendetlenségbe hozása és nyakkendőjének csokorra 
kötése.

— Nos, meglesz már egyszer ? — türelmetlenkedék 
Brutus, — az ember megvesz ebben a farkasveremben. Mától 
fogva fűteni fogunk.

— A mint parancsolod, — mondá Titusz.

0
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— Muki János nem mozgatta még füleit?
— Nem, hihetőleg nagyon jól folynak dolgai.
— No, menjünk, sürgető Brutus és a három jó barát 

csakhamar künn volt az utczán, hol azután részletes program- 
mot dolgoztak ki, hogy a viszontlátás ünnepét mikép üljék meg
egfényesebben.
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Hetedik fejezet,

T ü n d é r u j j a k .

A leirt fejezetben egy is, más is homályos maradhatott az 
olvasó előtt, a minek magyarázatával még adósai vagyunk. 
Brutusból bajos a szót kivenni, és barátai a boros pohár mel
lett is hiába faggatták, hogy mondja el — pünkösdi király
sága — rövid titkársága történetét; Brutus győzte a bort és 
győzte a hallgatást.

Elmondjuk tehát mi, hogyan jutott Brutus Korláthnoky- 
ékhoz és hogyan került el tőlük.

Még az nap, midőn Brutus elhagyta a ; Károly-kaszár- 
nya börtönét, gyors staféta indult Dénes grófhoz a Mátra va- 
donaiba és hírül vitte neki, hogy a veszedelem csak az össze
esküvők képzeletében é l t ; a rendőrség egy derék fiatal jogászt 
fogott, el, ki önakaratán kívül igen sajátságos módon került a 
gróf politikai estélyére, de az ott hallottak és látottakat híven 
megőrizte magában. A rendőrség minden fogásai, hogy belőle 
valamit kivegyenek, megtört az ő spártai kemény jellemén. 
Hallgatott mint a sir. Mikor aztán látták, hogy semmire se 
mennek vele, abba hagyták az inquirálást és szabad lábra 
bocsátották. Eddigelé a fiatal emberért még semmit sem tettek 
és csak Korláthnoky gróf hazajövetelére várnak, hogy a szi
lárd jellemű fiatal embert, ki ennyire bizalomra méltónak mii-
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tatta magát, valamikép kárpótolják szenvedéseiért. A levegő 
egészen tiszta, W- tábornok szerencsés meneküléséről is érkez
tek tudósítások és a gróf ismét bátran mutathatja .magát a 
fővárosban.

Korláthnoky Dénes e kelleme^es hírre sarokba dobta a 
vadászpuskát, levetette a vadászkabátot, lemosta a festéket hajáról 
és hirtelen a fővárosban termett, hölgyismerősei nagy cso
dálkozására szakáll nélkül.

A hölgyeken kívül még mások is sajnálkoztak gyönyörű 
szakálla felett és találgatták az okát, hogy miért nyiratta le, 
mig valakinek eszébe jutott, hegy bizonyosan fogadásból tette, 
és mindjárt történetet is csinált hozzá, melyet aztán számos 
variánsokban szélnek eresztettek.

A beavatottak mosolyogtak és legbuzgóbban terjesztették 
a mesét.

Dénes grófnak, hazaérkezvén, természetesen első gondja 
volt magát a fiatal ember kilétéről informálni, ami nem volt 
nehéz, mert Brutus barátunknak már harmadnapra kipuhatol
ták minden csinját-binját, és tudtán kívül egy befolyásos nagy 
körben ünnepelték. Második dolga meg az volt, hogy Brutust 
egy rendkívül udvarias levélben megkérte, hogy tisztelje meg 
látogatásával.

E látogatás eredményét olvasóink már tudják. Korláth
noky Dénesnek szüksége volt egy megbízható, hű emberre, ki 
levelezéseit vezese, titoknokra, ki politikai elveit osztja és 
ugyanazon eszmékért küzd, ugyanazon ideált kergeti, melyért 
ö kész lenne életét, vérét, vagyonát feláldozni.

Hogy Korláthnoky Dénes külsőségeken nem igen akadt 
fel, azt tán mondanunk is fölösleges, ő  megbízható embert 
keresett és nem az állással, mely anyagilag is fényes volt, 
kívánta megjutalmazni, hanem teljes bizalmával és barátságával, 
Brutus félszegsége, mely első pillanatban kiütötte magát, nem 
igen riasztotta vissza a grófot. Mosolygott rajta és őszinte 
örömét fejezte ki, mikor Brutus hosszas tusakodás után, mi-
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alatt a gróf teljes rábeszélő tehetségét alkalmazta nála, végre 
beleegyezett, hogy a titkári állást elfogadja.

Brutus tehát átköltözött a Korláthnokyak ősi palotájába 
Budára.

Korláhtnoky Dénes mindjárt az első napokban beavatta őt 
teendőibe,*' néhány levelet Íratott vele és ez irányban is teljes
megelégedését nyerte ki.

Pedig, hogy egészen tisztába jöjjünk Brutus barátunkkal, 
szó a mi szó, de biz ő nem volt valami rendkívüli talentum; 
a mi pedig az írás mesterségét illeti, ő jogász létére sem 
nagyon koptatta a toll hegyét, a Stylus elegancziájára pedig 
éppen nem fordított soha gondot; de azért az mind jó 
volt, mind tökéletes volt. Korláthnoky gróf nagyobb demokrata 
és nemesebb, lángolóbb hazafi volt, semhogy megakadt volna 
az ilyen csekélységen. Ő Brutusban mindig azt a fiatal embert 
tartotta szem előtt, ki azért a legszentebb ügyért, melyért ő 
eddig 'még semmit sem tett, már szenvedett is.

Korláthnoky gróf megnyitotta neki erszényét. Adott neki 
mindjárt ötszáz forintot, hogy netáni szükségleteit fedezzei 
ami gyöngéd czélzást foglalt magában Brutus kopott atti- 
lájára. Brutus nem tudott a tömérdek pénzzel hova lenni. 
Egy uf attila mindössze sem kerül sokba és Brutus ez em- 
barras de richesseben úgy érezte magát, mint az egyszeri 
czigány, kinek akkor tálalták fel a tűrés csuszát, mikor már 
kásalevessel jóllakott. A „Bagolyban* — ott csak lehetett 
volna ezzel 'az összeggel valamit kezdeni, de a Koláthnoky 
gróf palotájában, hol minden szükségesnek bővében volt, nem 
is tudott olyan szívből örülni neki.

A mi azonban mindennél jobban esett neki, az azon lep
lezetten tisztelet volt, melyet iránta kivétel nélkül mindenki 
tanúsított. Dénes gróf minden vendégének — kiválóan pedig 
azoknak, kik amaz estélyen nála voltak — bemutatta és azok 
az urak, köztük magas méltóságok, oly barátságos-melegen 
szorongatták kezeit, hogy Brutus egész otthonosnak kezdé érezni
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magát a parketteken. Napról napra vesztett félszegségéből és 
az egész jobban ment, mint a hogy előre gondolta volna.

De ne dicsérjük a napot leáldozása előtt.
Ha valaki figyelmeztette volna Brutust e példaszóra! De 

m ég más valamire is kellett volna figyelmeztetni ő t : arra, hogy 
a parketteken nem a férfiak uralkodnak, hanem a nők s nem 
az boldogul, kit a férfiak jelesnek, tehetségesnek és becsülésre 
méltónak tartanak, hanem az, ki a nők kegyébe tudja belopni 
magát, ki csevegni, mulattatni, kaczérkodni és udvarolni tud.

Már pedig ezekhez a dolgokhoz Brutus csakugyan nem
értett.

Hogy tudna udvarolni az, ki oly szófukar, kinek oly 
nehéz lábai vannak, mint a medvének és a ki egész életében 
egyetlen bókot sem sütött el.

Leontine grófnő egész álló napig ki nem jött a kacza- 
gásból, ha eszébe jutott, hogy az ő szeretetreméltó fivére 
milyen titkárt verbuvált maga mellé. Szakasztott olyan mint a 
többi bogara.

— Ah, hisz ez igazi bagoly ! — hisz ez még azt se 
tudja, hogy az asztalnál hogy viselje magát. A fánkot kés-vil
lával eszi és úgy ül mintha felpeczkelték volna az állát. Hallat
lan figyelmetlenség Dénestől ilyen embert fogadni szolgálatába, 
fi donc ! Utoljára még csupa demokracziából a kulcsárt is az 
asztalához ülteti.

Ilyen formán duzzogot Leontine grófnő és a siket nagy- 
néne, mikor nagy ügygyei bajjal megértette vele, hogy mi 
bántja, helyeslőleg bólintott a fejével.

— Csak azt szeretném tudni, hol csípte fel Dénes ezt a 
csudabogarat ? — szólt Leotine hangosan.

— Mit mondasz, kedvesem ? — kérdé a siket nagynéne.
— Mit gondolsz, tante, miért szereti Dénes ezt a fiatal 

öreg embert annyira ?
— Azt hiszed, kedvesem, hogy szereti ? — kérdé a

tante.
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— Persze, hogy szereti ; nem mondta Tamás is, nem 
emlékszel ?

— Nem emlékszem, édes Tinikém. s
— No várj, behivom.
Leontine grófnő pipere-asztalkájához lépett és csengetett.
— Tamás jöjjön — parancsold a belépő szobaleánynak
Tamás jött.
Összetöpörödött alacsony öreg ember volt. Korláthnoky gróf 

legöregebb cselédje. Leontine grófnőt ölében hordozta hajdan 
és még most is úgy szerette, mintha tulajdon gyermeke lett 
volna. Leontine önfejűségében soha senkitől nem tűrt ellenmon
dást vagy helyreigazítást, de az öreg Tamásnak az a kivált
sága volt, hogy ő bátran szólhatott. Tőle Leontine nem vett 
zokon semmit. Neki szabad. 0  hűségének, önzéstelenségének annyi 
jelét adta már, hogy tőle semmit se lehetett rósz néven venni 
Azon felöl pedig ő volt egyetlen ismerője Leontine múltjának. 
Ó volt az élő emlékezet. Tamás tudta botlásait és nem egy
szer segítette ki kellemetlen helyzetekből. Nem csoda tehát, 
hogy Leontine grófnő, mig a félig siket, fé'ig bárgyú nagyné- 
nét föl sem vette, Tamás iránt a tisztelet és vonzódás egy 
nemével viseltetett és minden módon kitüntető.

— ÜJjön le Tamás, — mondá Leontine.
Tamás leült.
— Nem tudja, Tamás, hol vette a gróf uj titkárját ? — 

kérdé Leontine.
— Nem tudom, — felelt az kíváncsian nézve a grófné 

arczára, mintha ki akarta volna fürkészni, hogy ezzel mit akar.
— Tetszik magának az uj titkár, mondja meg őszintéu 

Tamás ?
— Nekem uagyon is tetszik, méltóságos grófnő; derék, 

szolid fiatal ember, -  szólt Tamás őszintén.
— Menjen Tamás, magának nincs ízlése.
— Szorgalmas fiatal ember, egész nap ir és soha nem 

szól egy szót. Ez aztán titkárnak való -  erősité Tamás tűzbe 
jőve, — nem olyan, mint harmadéve a franczia, ki háromszor
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annyit parancsolgatott mint az uraság és minden éjjel három 
óráig kellett rá várakozni, mig hazajött.

— Jól van, jól, öreg. Már nem szólok ellene ; de mondja 
csak, nem sejti, hogy miért kedveli a gróf annyira?

— Azt hiszem, azért — mondá Tamás, — mert egy 
párthoz tartoznak.

— Hallod, tante, Tamás is erősiti, hogy a gróf nagyon 
szereti faragatlan titkárját! — kiabálá Leontine oly hangosan, 
a hogy csak birta.

Az öreg tante újólag bólintott fejével:
— Hallom, kedvesem, hallom.
Ez a párbeszéd akkor történt, mikor Leontine grófnőnek 

még semmi ürügye nem lehetett az uj titkárra neheztelni, és 
e visszatetszés teljesen indokolatlan volt. Leontine grófnő szinte 
restelte, hogy nem talál komolyabb okot amért neheztelhetett 
volna rá, mint azt, hogy a magasabb körök társalgási modo
rától annyira idegen.

Hanem nem sokára akadt aztán oka is, még pedig ko
molyabb.

Olvasóinknak eszébe fog jutni, mily rendkívüli benyomást 
tett az- elhervadt Leontinere Cserni Viktor férfias szépsége, 
különösen pedig az az érzéketlen hidegség, melyet a szép 
énekesnő kaczérkodása ellenében feltüntetett.

Ugyanakkor Marmarossy Kálmántól nevét is megtudta; 
ez a név aztán nem csekély mértékben fokozta érdeklődését. 
Ez bizonyosan az a Cserni volt, kit a hóbortos vén gróf még 
most sem győz dicsérni, daczára a annak hogy csúfosan felül
tette. Ez a felültetés nem volt ugyan szép dolog, de geniestreich 
volt és a kaczagókat a Cserni pártjára hódította.

Azt mondták rá, hogy nagyon ügyes ember.
Leontine grófnő egy lépéssel tovább ment és azt mondta 

rá, hogy szellemdus ember.
Pedig soha sem látta közelről és soha sem váltott vele szót.
A következő napokban volt mit szenvedni Eulalia né né 

nek — igy hitták a tantét. Mert Leontine grófnőnél az ébre-
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dező szerelem nem úgy nyilatkozott ám, mint tizenhét éves gyer
mekleányoknál nyilatkozni szokott. Ő túl volt azon, hogy önma
gába merült ábrándokban keressen szórakosást, enyhületet, 
szerelmi lázának lecsendesülését. Leontine grófnőnél a szerelem 
inkább bizonyos állatias éhségben nyilatkozott, beteges, hysterikus 
tombolásban, szűnni nem akaró csetepatéban, irgalmatlan gyöt- 
résében annak a szerencsétlen tanténak, ki hasztalan találgatta 
magában, hogy a kedves Tinikét újra mi leli?

Leontine grófné szeretett volna többet is megtudni Cserni 
Viktor életkörülményeiről. Néhányszor megkísértette Marmarossy 
Kálmánt faggatni vele, azon reményben, hogy ez valami oly 
észrevételt' fog elejteni, a miből tovább következtetni lehet, de 
Kálmánon nem igen fogott az incselkedés és úgy látszott, hogy 
ő egyáltalában nem sokat törődik azzal az emberrel; a kis szí
nésznő szerelméről pedig oly szilárd a meggyőződése, hogy azt 
apró gombostűszúrások által megmérgesiteni nem lehetett.

Kálmánnál tehát hiába zörgetett Leontine y
Hanem volt még más mód Cserni Viktor óletkörülményei- 

ről|megtudni egyet-mást. Leontinének nem jutott mindjárt eszébe, 
pedig olyan egyszerű, kézen fekvő dolog volt. Ki ismerhetné 
Csernit annyira, mint a kis énekesnő, ki oly feltűnően kaczér- 
kodott vele.

Ez mentő gondolat volt. Ebbe fog kapaszkodni. Ezt el 
nem ereszti.

De hogyan, ki által, miként ?
Erre Leontine nem tudott mindjárt felelni.
Maga menjen el az énekesnőhöz ? — azt nem teheti. Nem 

mintha rangbeliinek előítéletét osztaná az énekesnők ellen; tá 
volról sem; de hát ha ott találkozhatnék valakivel, akivel ta
lálkozni nem akar. Azt semmi áron nem teheti. Minek adna 
alkalmat uj pletykákra, mendemondákra. Mióta megszűnt a 
könnyenhivő leányka lenni, azt is tudja, hogy a világ nem ma
gát a gonoszt utálja és ítéli el, hanem csak annak látszatát. 
Nem az ördögtől félnek, hanem az ördög árnyékától. A za
varosban halászni szabad, de vizet zavarni nagy vétek.
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Leontine grófnő ennek folytán elhatározta, hogy a sze
mélyes actiótól óvakodni fog.

De hogy ki fog helyette és érdekében működni, azt még 
nem tudta.

Azon reményben, hogy talán az utczán ismét megláthatja 
azt a férfit, ki tudtán kivül rohammal vette be szivét4vagv 
képzeletét — ami inkább helyes talán — a szokottnál gyak
rabban kocsizott ki a grófné.

E sétakocsizások nem vezettek eredményre.
Yalahányszor haza tértek, szegény Eulalia néne" mindig 

kikapta részét Leontine szeszélyes hangulatából. Egyetlen sze
rencséje az volt, hogy siket, és igy a lamentatiókból csak töre
dékeket kapott.

Egy Ízben azonban Leontine szokatlan jókedvvel tért vis
sza a sétakocsizásról. Egy fényképész kirakatában meglelte azt, 
akit keresett.

Eulalia néne egész hétig eltöprenkedett rajta, hogy annak 
a kedves Tinikének milyen szeszélyei vannak mostan. Egyszerre 
csak megállítja a fogatot, karon fogja a szegény nagynénét és 
a fülébe rikoltja, hogy szálljon ki, mert itt le fogja fényképez- 
tetni magát. Pedig a kedves Tinikén világoskék ruha volt, ami a 
fényképezésnél egészen elvész. Ki hallotta azt, ilyen toilettekben a 
photografhoz menni. De azért Tinike mégis bement és két 
álló óráig boszantotta a szegény photographust. Utoljára pedig 
kifizette és ráparancsolta, hogy törje össze jelenlétében a mat- 
rizzát, nincsen megelégedve vele, nem kér azokból a képekből, 
de ahelyett egy férfiarczképet vitt magával — valami isme
rősét — kiről a photographus természetesen nem igen tudott 
többet, mint hogy egy tuczat arczképet rendelt meg nála.

Leontine grófnő hazaérkezve bezárkózott boudoirjába, össze
vissza csókolta a tagadhatlanul férfias szép vonásokat, a büszke 
homlokot és végig nyújtózkodva a ruganyos pamlagon a leg- 
kéjelmesebb ábrándoknak engedő át magát. Ez volt az a férfi, 
ki teljesen megfelt ideáljának. E férfi akarata előtt örömest 
lemondott volna saját akaratáról; ez a férfi — minden vonása
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azt mutatta — parancsolni tudott. Ez a maga sphaerájában kife- 
íezettebb egyéniség volt még, mint Leontine a magáéban. E 
férfi előtt meghódolni nem kisebbíti a n ő t ; ez nem olyan mint 
a többi; ez nem oly gyáva, nem oly pulya, nem oly nyomorult!

És mi mindent nem festett még neki képzelete !
Nem, tovább nem tűri ily tétlenül; ha ő gyorsan nem 

működik, arra ugyan hiába vár, hogy az a fiatal ember majd 
magától fog közeledni hozzá.

— Hivatta az öreg Tamást.
— Édes öregem, szólt hozzá, meg kell tudnunk Heller 

Ida, a nemzeti színház énekesnője, lakosát,
az öreg Tamás okos szemeit úrnője arczára fügeszté és 

találgatta magában, hogy ebből ismét mi fog lenni ?
— Tudom az énekesnő lakását, — mondá kis szünet után.
— Annál jobb. Tán a cselédeit is ismeri, Tamás ?
— Azokat nem ismerem.
— De talán megismerkednék velők. Valamit óhajtanék ki

tudni cselédeitől, amit az énekesnő maga nem igen fog ki
beszélni.

— Az öreg Tamás tovább találgatta magában, hogy mi 
lehet az, amit Leontine grófné az énekesnőről tudni akarna, ami 
annyira érdekli.

— Azt is megtehetem, ha a grófné parancsolja.
— Tudja Tamás, hogy én magának sohasem parancsolok, 

magától csak kérni szoktam, mint egy kedves jó baráttól, kiről 
meg vagyunk győződve, hogy semmit sem tagadhat meg tőlünk, 
akármely áldozatába kerül is.

— És mit akar a grófnő, hogy megtudjak a cselédektől? 
— kérdé az öreg mosolyogva, mintegy örülve a cziroga- 
tásnak.

— Az énekesnőnek vagy volt, vagy még most is van egy
Cserni Viktor nevű imádója...........

— Cserni Viktor! — vágott szavába az öreg Tamás. — 
A gróf úr ócska levelei közt találtam egyet ily aláírással. 
Eltettem a töbiekkel együit, a gróf nem eléggé szokott vigyázni 
a levelekre, gyakran kibontja és el sem olvassa, ha ismeretlen
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kéztől való — vagy elolvassa és szórakozottságában még ha 
fontos is, eldobja. Én összeszedem és elteszem neki.

— Mi van abban a levélben, Tamás, beszéljen hamar,, 
mi van benne ? — sürgető Leontine lázasan.

— Azt már nem tudom, de elhozhatom.
— Tegye azt, Tamás de siessen kérem, nagyon kivám 

vagyok.
Az öreg Tamás, tiz perez múlva — mi Korláthnoky 

Leontine grófnőnek roppant nagy időnek tetszett — vissza is 
tért, a levelet is magával hozta.

E levelet Cserni Viktor közvetlenül akkor irta, mikor 
Pestre feljött. Megtudta, hogy a gróf titkárt keres és ajánlko
zott. A levél a szokásos phrasisokban volt megírva és. semmiben 
sem különbözött a hasonló iratoktól.

— Mit gondol, Tamás, válaszolt a gróf e levélre ? — 
kérdé Leontine.

— Nem tudom, — mondá Tamás, — lehet, hogy el 
sem olvasta.

— Most már az énekesnőre nincs szükségünk, — szólt 
a grófnő mintegy fenszóval gondolkozva. Azután leült ki 
ébenfa íróasztalához és nehány sort irt egy parányi levélpa
pirosra, melyről a czimert előbb lenyirbálta.

— Fogja, öregem, — mondá Leontine grófnő Tamáshoz 
fordulva, — adja át e levélkét, de semmi esetre se Cserninek 
magának ; neki nem szabad tudnia, hogy kitől jött ez a levél. 
Adja oda a házmesternének, vagy valami megbízható ember
nek, ki átszolgáltatja neki. Ha lakását azóta nem változtatta, 
úgy bizonyosan ráakad.

De az öreg Tamás azzal, a hírrel jött vissza, hogy Cserni 
Viktor ott lakott ugyan, de pár nap előtt kiköltözött, nem 
tudni hová.

Korláthnoky Leontine comtesse e hírre mérgesen topor- 
zókolt parányi lábaival. Már azt hitte, hogy nyomában vas a 
nemes vadnak és im — megint elvesztette szem elől.

— Hallja, Tamás, ezt a levelet minden áron a Cserni
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Viktor kezébe kell juttatnom, — mondá Leontine és szemei 
haragosan villogtak, — hallja öregem, minden áron.

— De mikor nem tudjuk, hogy hol lakik — ellenveté 
az öreg.

— A lakásához semmi közünk, az utczán, vendéglőben 
kávéházban, színházban, akárhol — de ezt a levelet kezébe 
kell játszanunk.

— Ha legalább ismerném, ha láttam volna már, — 
mondá az öreg Tamás.

— Fogja, öregem, itt a fényképe, szakasztott olyan mint 
maga. Nézze meg jól. Nézze meg mégegyszer — mondá Leon
tine a photographiát odanyujtva neki.

— Már megnéztem, és őt magát is láttam.
— Hol látta, Tamás? Beszéljen.
— Egynéhányszor a vátczi utczán és egyszer a Koroná

ban. Feltűnt magam sem tudom mért, úgy tetszett mintha 
huszonöt-harmincz év előtt már láttam volna egyszer ez 
alakot. Tudja, méltóságos grófnő, a vén embernek néha saját
ságos bogarai vannak. Sok embert láttam teljes életemben és 
néha egy egy hasonlatosság jut eszembe, magam sem tudom, 
honnan.

— Hát a kezébe fogja játszani ezt a levelet, Tamás, 
mondja ?

— Igen, a kezébe játszom, akár hol van, csak Pesten 
legyen.

Hanem azért belekerült egy hétbe, mig a levelet ren
deltetési helyére juttathatá.

Mikoraz öreg Tamás az örvendetes hírrel hazajött, hogy a levél 
rendeltetése helyére jutott, Leontine grófnő tapsolt örömében és 
az ’ öreg Tamásnak fejedelemi ajándékkal hálálta meg fárad
ságát.

— Most küldje be hozzám az uj titkárt, Tamás, mondá 
Leontine és hanyagul odadőlt a pamlag vánkosára.

— Beszéljünk a gimplivel gimplinyelven suttogá halkan 
és ajkai körül kárörvendő mosoly játszott. Most már volt oka
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gyűlölni ezt az embert, ki útjában állott és egyelőre akadá
lyozta abban, hogy védenczét közelébe vonhassa.

— Óh az a hóbortos Dénes! Hova tette itélőtehetségét ? 
Olyan érdekes, jeles férfi önkényt kínálkozik, felajánlja szolgá
latait és ő rá se hederit, a levelét eldobja és talán nem is 
válaszolt reá. Azonfölül szégyenszemre vesz maga mellé egy embert 
ki soha szalonban nem mozgott; compromittálja magát ilyen 
federfuchsszal, ilyen esetlen barbárral — fi donc !

De azért még ma nem fogja megkezdeni a maneuvert el 
lene. Ma még szüksége van rá. A diplomatának minde n eset
leget saját előnyére kell tudni fordítani, minden erőt kiaknázni 
és Korláthnoky Leontine nem keveset tartott saját tehetségéről 
az intriguában.

Félénk kopogtatás hallatszott a kárpitajtón.
— Aha, ő titkársága udvarias és nem várakoztat. Cziró- 

gassuk meg egy kicsit — entrez!
Brutus barátunk az ajtóban megjelent.
— Jó napot, kedves titkár ur, jó napot — üdvözlő 

Leontine.
— Kezeit csókolom, méltóságos grófnő, — köszönt Brutus. 

ügyetlenül meghajtva magát és nem a legjobb kedvben.
Korláthnoky Leontine grófnő sokért nem adta volna, ha 

Brutus azt a bókot még egyszer ismétli, olyan „spassig“ volt ez 
az ember, de valóban szép kezeit, egyetlen szépségét, melylye 1 az 
idő kíméletesen bánt, a világért sem hagyta volna megcsókolni 
ettől az embertől és nem affectálás volt, hogy oly gyorsan el
rejtette a háta mögé.

— Parancsol a grófnő valam it?— kérdé Brutus a páni- 
laggal szemben, meglehetős távol, a Leontine által mutatott kar
székbe leülve.

— Parancsolni? Ah, ah, édes titkár ur, ön túlhajtja az ud
variasságot. Ön fivérem szolgálatában áll és nekem nincs jogom 
parancsolni, én csak kérhetek, és azt is csak úgy, ha ön megengedi.

— Kérem, kérem, — hebegé Brutus; érezte, hogy erre 
valami hasonló szép szóvirággal kellene felelnie, de nem tudta,
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hogy mit mondjon; hiába, neki a szóvirágok és frázisok nem 
igen állottak rendelkezésére!

— Csak azt akartam kérdezni, hogy meg van-e elégedve 
lakosztályával és hogy jól érzi-e magát nálunk ? Ön igen sze
rény, kedves titkár ur, és ezért tán nem is szolgálják ki önt 
úgy, ahogy kellene, önnek parancsolni, rendelkezni kell.

— Grófnő igen kegyes, — hebegé Brutus.
— Gyakran szemrehányásokat teszek magamnak, hogy 

házinői tisztemet, mely házunkban egészen reám hárul, elha
nyagolom.' Ne tetézze ön lelkiismeretemet szerénysége által is.

Brutus erre meglehetős darabossággal előadta, hogy nagyon 
meg van elégedve mindennel, hogy mindenki igen előzékeny 
irányában, amit ő nem is tudja, hogy mivel érdemelt meg.

— Ön, mint hallom, kedves titkár ur egészen osztja 
fivéreim tulliberális elveit? — szólt Leontine grófné könnyed 
grácziával, — én nem sokat értek a politikához, de annyit 
tudok, hogy veszedelmes talaj. Vigyázzon magára, titkár u r !

És Leontine grófnő legigézőbb mosolyát csalta ajkaira tés 
kecsesen megfenyegette rozsás ujjaival.

Brutus nehány szót mormogott a hazafiui kötelességekről 
és örült hogy a grófnő ismét felvette a társalgás fanalát.

— A gróf föltétien bizalommal viseltetik ön iránt, ami
nek részemről igen örülök — folytatá a grófnő, — ön hig
gadt, komoly férfi s az önnel való gyakori érintkezés igen üd
vös lehet reá nézve.

Leontine arczán gúnyos, öntetsző mosoly játszott, melyet 
nem akart vagy tán nem is tudott elrejteni ; Brutus a legko
molyabb képet vágta, a szeme közé nézett és elfogultságában 
észre nem vette.

— Tudja, édes titkár ur, a gróf nem elég óvatos: gyak 
ran olyannak is hisz, a kinek nem volna szabad hinnie és én 
folytonos rettegésben élek, hogy egyetlen testvéremet előbb-utóbb 
valaki elárulja. Ön felfogja aggodalmamat és méltányolja, nemde, 
titkár u r?

Brutus ez aggodalmat fel is fogta, méltányolta is.
9 *
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Leontine grófnő felkelt a pamlagról és egy széket tolt 
oda Brutus mellé.

— Viszont olyan eset is van, hogy a legjelesebb és leg
szilárdabb férfiaktól is idegenkedik, bizalmatlan, ha a kellő 
ajánlatokkal nincsenek ellátva.

Brutus alig észrevehetőleg megbólintoita a fejét.
— Hogy világos példát mondjak önnek, édes titkár nr, 

— folytatá a grófnő Brutus vállát a beszéd hevében ujjahe- 
gyével érintve, — itt van egy igen jeles képzettségű fiatal 
ember, bátor, rajongó, egy szabadsághős — szüksége volna a 
gróf pártfogására, hogy tehetségeinek megfelelő carriéret csi
nálhasson— de alacsony származású, nincsenek összeköttetései, 
nincs senkije, a ki a grófnak ajánlhatná.

— És a méltóságos grófnő nem vállalkoznék ? . . . bá
torkodók Brutus közbevetni.

Brutusnak e közbeszólása oly á propos jött, hogy Leontine 
grófnő csaknem kiesett fölvett szerepéből.

— Ön igen elmés, kedves titkár ur, de lássa az bajosan 
megy . . .  én nő vagyok és én nem árthatom magamat az 
ilyen dologba. Ez némileg politikába vágó ügy és mi nem 
avatkozunk egymás ügyeibe. Hanem ön édes titkár ur, kit a 
gróf egész bizalmával megajándékozott, ön tehetne elvroko- 
náért valamit és egyúttal engem is lekötelezne — érti, kedves 
titkár ur, nagyon lekötelezne.

— És mit tegyek, grófnő ? — kérdé Brutus némi kis 
nyugtalanságot élném palástolhatva.

Korláthnoky Leontine grófnő egy pillanatig gondol
kozott.

— Mindössze is csekélység, kedves titkár ur, mondá 
Leontine comtesse nagy, égő fekete szemeit Brutusra függesztve 
és mintegy öntudatlanúl kezét megfogva, hogy szegény Brutus 
alig tudta, hogy e leereszkedő bizalom és kegygyei szemben 
mikép viselje magát. — Mindössze is csekélység. Ön en pas- 
sant fölemlíti e fiatal ember nevét a gróf e lő tt. . .
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— Azt megtehetem, szólt Brutus becsületes, hivő lelké
nek egész nyugalmával.

— És elmondja neki — folytató a grófnő kissé habozva, 
erőszakos pausákat csinálva, mint a ki nincs egészen tisztában 
azzal, amit mondani ak ar; — és elmondja neki, hogy e fiatal 
ember, ki egyúttal művész is, festő, — igen jeles festő, ki tanul
mányait Flórenczben és Rómában végezte, egy — egy -  Leontine 
ismét habozott, de egyszerre megtalálta azt, amit keresett, — 
egy rendkívül érdekes és szabadelvű brochurát irt, és a rend
őrség a fontos kéziratot elkobozta . . . .  Érti, kedves titkár ur, 
a rendőrség elkobozta.

— Miről szól az a röpirat ? — kérdé Brutus nagy érde
keltséggel.

— Miről ? Miről? . . . gondolkozók Leontine grófnő — 
a magyar emigratió sorsáról külföldön.

— És elkobozták ! — sohajta Brutus.
— Fájdalom, igen. Figyelmeztesse a grófot ez esetre melyet 

persze nagy titokban tartanak, úgy hogy még a lapok sem 
hallottak felőle vagy nem merik említeni. Költse fel a gróf 
érdeklődését e fiatal ember iránt, ki azt nagy mértékben megér
demli. Én fölfogadtam, hogy poussirozni fogom a társaságban és 
ezt a magam módja szerint teszem. A gróf az ön szavára sokat 
ad — említse előtte lehető sokszor, hogy megjegyezhesse ma
gának nevét — tudja, a gróf meglehetős feledékeny . . .

— Hogy is hijják e jeles hazafit ? — kérdé Brutus.
—• Ah, még nem neveztem meg ?! — szóit a grófnő 

felállva, — C s e r n i  V i k t o r n a k  hijják, nem felejti ön el 
e nevet?

— A világért sem, — erősité Brutus.
— ön nem csak a Cserni hálájára számíthat, de egyút

tal engem is lekötelez. Tehát még ma fogja említeni a gróf 
előtt, kedves titkár ur?

—  Még ma, mondá Brutus és távozni készült.
— Adieu, kedves titkár ur, a viszontlátásra, adieu!
Korláthnoky Leontine grófnő kezét nyújtotta Brutusnak és
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melegen megszorította azt. Szegény Brutus ismét oly ügyetlenül 
hajtotta meg magát, hogy Leontine alig nyomhatta el kacza- 
gását addig, mig a titkár ur elhagyta a szobát.

Akkor aztán levetette magát a pamlagra és úgy kaeza- 
gott, hogy szemei megteltek kényekkel.

— Ó a gimpli! — suttogá, — a bárgyú gimpli!
Ismerve Brutus egyenes lelkét, semmi kétségünk nem lehet,

hogy a grófnő megbízását hiyen teljesítette. Korláthnoky Dénes 
megjegyezte magának a fiatal ember nevét és egyúttal fölkérte 
Brutust, hogy egy hét múlva ha haza jön — a gróf Bécsbe 
indult — juttassa ismét eszébe, hogy azon fiatal embert ügyük
nek megnyerhessék. Forradalom nem képzelhető a fiatalság 
kőzremunkálása nélkül, a fiatalság az éltető, kovász — de csínján 
kell vele bánni. Tenni — azt tud, de hallgatni — nem. 
Korláthnoky Dénes maga is ebben a bajban laboralt.

Pár órával a gróf elutazása után az öreg Tamás egy 
levéllel lépett be Leontine grófnő boudoirjába.

— I tt a felelet! — mondá. — Összehasonlítottam a kéz
iratot a másik levél írásával. A pecsét is ugyanaz. Semmi 
kétség. Cserni Viktor úr megkapta a comtesse levelét és ez itt 
a felelet.

Leontine grófné mohón nyúlt a levél után. Gróf Korláthnoky 
Dénesnek volt czimezve és postán jött. A grófnő a maga 
részéről szintén összehasonlította az Írást és a pecsétet, azu
tán a szomszéd szobába sietett.

Az öreg Tamás pedig, szép türelmesen várakozott, mig 
árnője ismét visszatért.

— Itt a levél, Tamás, — mondá a grófnő, — adja át 
a titkárnak és küldje be őt hozzám.

Korláthnoki Leontine grófnő egészen echanffirozva volt, 
nagy fekete szemei sajátságos vad fényben égtek, finom met
szetű ajkai körül diadalmas mosoly lebegett. Első lépése 
sikerült.

A levélben, melyet Cserni Viktor kezébe játszott, felhívta 
névtelenül, hogy újítsa meg gróf Korláthnoky Dénesnél kisér-



135

letét. A levélíró biztosítja, hogy minden akadály, mely eddig 
eléje gördült, el lesz hárítva és a gróf kinevezi titkárának.

Cserni Viktor nem késett a titkos utasítás értelmében 
cselekedni. Leontine grófnő gyakorlott kézzel felbontá a levelet ég 
meggyőződött, hogy az — mitől leginkább félt, hogy t. i» 
Cserni már másfelé lehet engagairozva — alaptalan volt, 
eryuttal kiirta magának lakását, hogy az öreg Tamás által 
rögtön értesíthesse — szintén névtelenül — hogy a gróf Bécsbe 
utazott és csak egy hét múlva várják vissza.

Hogy azon szörnyű éj eseményei után, melyek Alpári Ödön 
és saját sorsában hatalmas változást és lendületet lettek volna 
előidézendők, micsoda késztette Csernit a titkári állomás el
fogadására: arról majd más helyütt fogunk számot adni az 
olvasónak. Elég azt tudni, hogy ama névtelen levél épp jó idő
ben jutott Csernihez és hogy kellve vagy kényszerítve, két 
kézzel kapott a titkári állás után.

E vargabetű után térjünk ismét a grófnéhoz vissza.
Leontine grófnő egy fauteillbe ült, könyvet vett kezébe 

és várta Brutust.
Nem sokáig váratott magára.
Belépett és meghajtva magát, szorosan az ajtónál meg

állóit.
— No várj — gondolá Leontine. — A játék egyik felét 

megnyertem, miattad ugyan nem fogom elveszteni a másikat. 
Ha egy hét alatt ki nem ugrasztalak innen, úgy nem érdemelném 
az asszony nevet.

— Grófnő hivatott,— szólalt m eg végre Brutus, mikor 
hasztalan várta, hogy Leontine szokott előzékenységével meg

szólítsa.
— Ah, ön itt, titkár ur ? — szólt a grófnő meglepetést 

színlelve és Brutust hátravetett fejjel tetőtől talpig mérve —- 
ön itt ?!

— Grófnő hivatott, ismétlő Brutus kellemetlenül érintve 
e szokatlan modor által.
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—• Laontine grófnő nem felelt, hanem a helyett orrához 
kapott:

— Quel odeur! fi donc! — Micsoda parfumeöt használ, 
titkár ur ?

— Semminőt, — válaszolt Brutus szárazon. Megmozdult 
benne valami, talán a plebsi gőg, saját becsének érzete. Egy 
pillanat elég volt, hogy megutáltassa vele ezt a magas születésű 
delnőt, ki két nap előtt hizelgett neki és ma úgy tesz — 
mintha elfelejtette volna már.

— Nem halzsirralpuhittatja ön csizmáit ? — inquirálta 
Leontine tovább.

Brutussal keringeni kezdett a szoba, összeszori tóttá ökleit 
és csak annyit mondott, hogy:

— Nem.
— Ön dohányozni szokott ? — kérdé Leontine oly gőgös 

megvetést kifejező arczczal, milyennel még soha senkisem né
zett a Brutus szeme közé.

— Igen, mondá szárazon — én dohányzom.
Erre a szóra Leontine megrázta az előtte heverő ezüst 

csengetyüt és utána rögtön elájult. A besiető komorna befecs
kendezte kölni vízzel, amitől azután váratlanul gyorsan magá
hoz tért.

Brutus még mindig ott ált. Az efféle jelenetek annyira 
újak, szokatlanok lehettek előtte, hogy nem tudta mit kelles
sék tennie.

— A titkár dohányoz — rebegé Leontine halkan — 
füstöljék ki az egész házat . . . .  ön még mindig itt áll ? . . .. 
mily vakmerőség! . . .  és Leontine gröfnő másodszor is elájult.

Erre azután Brutus menésre egyengette a lábait és meg 
sem állt, amig szobájába nem ért. Alig volt itt nehány per- 
czig, mikor három cseléd egyszerre jött be füstölni; volt 
pedig annak a füstölőnek olyan bűze, hogy szegény Brutust 
szédülés környékezte tőle.

Ettől az órától fogva Brutus kezdte magát nem jól érezni 
a Korláthnokyak palotájában. Nem esett neki jól sem étel, sem ital,
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sem alvás. Hogy pipáját elé merte volna venni, arról szó sincs. 
Egész nap ott őgyelegtek a cselédek, vigyáztak rá, gorombák 
voltak vele, üldözték szemtelen nézésükkel, otromba röhögé
sükkel. Ki nem állhatta otthon. Elment, kávéházba, színházba. 
Haza jött 11 orakor éjjel. Csengetett a kapun. A kapus ki
dugta fejét és kérdezte, hogy kicsoda az ?

Brutus megmondta nevét.
A kapus erre hirtelen becsapta az a jtó t:
— A grófnő megparancsolta, hogy tiz óra után ne mer

jem bebocsátani, miért nem tartja itthon az orrát ?
Ez sok volt.
És Brutus még mindig tűrte.
De soká még se győzte türelemmel.
Leontina grófnő egy reggel csak a Dénes gróf dolgozószo

báját foglalta el és egész komolyan hozzá látott a munkához. 
Leveleket irt, régi irományokat rendezett, és alig tudott hova 
lenni a nagy elfoglaltság miatt, melyből a titkárnak busásan 
kijutott része, hogy csak úgy izzadt bele.

Brutus fejét csóválta,
Mire való ez a tenger munka? Minek ártja magát ez a 

némber fivére ügyeibe ? Hova lesz ezzel a szörnyű sok levéllel ? 
minek ezekre oly sürgetősea válaszolni?

Leontine grófnő még két asztalt hozatott be. Azt mind 
telerakta irományokkal, levelekkel. Ő minden levélre megmond
ta a választ és Brutusnak fogalmazni kellc tt.

Verejték ütött ki arczán, homlokán a fogalmazás kelle
metlen, szokatlan munkája alatt.

Mikor egy levéllel készen volt, következett a másik, a har
madik és igy tovább.

Leontine grófnő minden egyes levelet felolvastatott magá
nak és Brutus ott tüstént a kritikát is meghallhatta:

— Ah, ah ! Mily ügyetlen bekezdés . . . .  quelle bétise! 
. . . folytassa . . . .  Hahaha! . . . . hisz ön még azt sem tudja 
mi fán terem a levélírás . . . .  Huj! Milyen érdes, csin nélküli 
kifejezés . . . .  Menjen — ön ostoba I
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Csak férfi lett volna ez a Leontine grófnő, de megagyabu- 
gyálta volna, hogy még a kilenczedik unokája is megemlegeti, de 
e selyembársonyba öltözött kígyóval szemben annyira frappirozva 
volt, hogy gondolatait sem szedhette rendbe.

Ha Brutusnak esak megközelítő sejtelme lett volna azon 
langymeleg viszonyról, mely a két testvér közt fennállt, tán akkor 
is kimutatta volna oroszlánkörmeit a báránybunda alól, de ő 
eivis agyában plebs gondolkozással azon jártatta eszét, hogy 
Dénes grófot sértené meg vele, ha nővére neveletlenségeit a maga 
módja szerint megtorolná és tűrt inkább mindent, nehogy a férfit 
kit rövid érintkezésük alatt is annyira becsülni tanult, valami
képpen megbántsa.

Leontine nőietlen viseletére csak annyit akarunk megje
gyezni,! hogy nem örömest tette, amit tett. Korláthnoky Leon
tine grófnő még soha senkivel sem bánt igy, mint szegény 
Brutussal, nem is volt ő oly lelketlen teremtés, mint a minő
nek! utolsó soraink feltüntetek, de két hatalmas motívum dol
gozott szivében, melyek közül már egyik is elég arra, hogy a 
nőt lényéből kiforgassa. Hát még a kettő együtt! Leontine gróf
nőben a szerelem és gyűlölet hatalmas rugói működtek: sze
relem az egyik, gyűlölet a másik férfi iránt, mindkét érzés 
ndokolatlan volt és talán épp azért annál féktelenebb. A viszonyok 
sajátságos bonyodalma következtében szerelme fokozta gyűlöletét. 
Maga magáért tán nem lett volna képes oly barbar bánásmódra 
valaki ellen, de Cserni Viktorért kötelessége volt ezt tenni. A 
nők logikája a szív  logikája és az o szivök nagyon csodálatos.

Leontine grófnő oly nehezen várta, hogy véget vethessen 
már ennek a játéknak. Bámulni kezdte ellenfele béketürését, 
ki ennyi szekatúrával Szemben még mindig állja a sarat.

De nincs olyan hosszú semmi a világon, hogy valahol 
valamikor vége ne szakadjon! És igy a Brutus türelme is vé
get ért.

A cselédektől megtudta, hogy a gróf, ideje legnagyobb 
részét távol tölti a fővárostól és sok ha két hétben három napot
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tölt itthon. Erre a hírre Brutus arcza nagyon meghosszabbo
dott. Ez igy nem lesz jő, gondolá. Akkor nem lesz maradása
itten.

Leontine grófnő egyre vastagabban kezelte a kritikát. Reg
gel kilencz órakor kezdték a munkát és most már délután négy 
óra volt. Leontine grófnő oly buzgalommal rendezte a leveleket 
és esze ágában sem volt, hogy ebédelni is kellene. Brutus gyomra 
erősen kezdett haragudni. Pipázni nem volt szabad és igy pokoli 
napja volt mindenképpen. Azonfölül még a thémákat is kezdte 
elvéteni. Akinek az idei gyapjúról kellett volna írni, azt a po
litikai constellatiókról értesítette. Az építészt az idei gubacs- 
íérméssel biztatta és a kereskedőnek, megbízásokat adott a 
nyaraló építése iránt.

Brutus éhes volt.
Brutus mérges volt.
Brutus pipázni szeretett volna.
És az az átkozott némber egyre csak azt hajtotta, hogy : 

ostoba! A mikor az utolsó levelet ismét elrontotta és Leontine 
gróíhő annyi gorombaságot vágott a fejéhez, amennyi csak rá
fért, vagy még annál is többet; Brutus kapta magát és a kö
vetkező nehány sort vetette papírra :

„Gróf ur! Én jóllaktam a titkársággal és nem kérek 
többet belőle. Nem nekem való hivatal ez. Én visszamegyek a 
„Hét bagoly “-ha.

Kitűnő tisztelettel maradván stb.“
Azután úgy az asztalhoz teremtette azt a tollat, hogy bele

tört. Föltette ugyan, hogy a grófnőt egy illetlen szóval sem 
fogja illetni, de cívis természete mégis erőtt vett rajta : össze
hajtotta a grófhoz irt levelet és odadobta Leontine elé, vette 
kalapját és egy mérges villámot vetve a diadalmaskodó nőre el
bömbölte, a hogy csak torkán k ifért:

— Maga vén satrapa, azt hiszi, hogy engem szekirozni 
fog! Magamat ajánlom — és Brutus megfordult a sarkán és 
távozott.
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— Goromba! — kiáltott utána Leootine. Azután meg
fordult és kaczagott: — A gimpli észre se vette, hogy három 
éves levelekre írja a feleletet.

így egyengette Leontine grófnő a Cserni útját.
— Egy hét múlva Cserni Viktor gróf Korláthnokv Dénes 

titkára volt.





■

Képes regénytár XI. füzet.
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Nyolczadik fejezet.

Terézvárosi zsidóság

Budapest legélénkebb városrészében, s ennek is legeleve
nebb, legmozgalmasabb utczájában, a királyutczában vagyunk.

Ez az egyetlen utczája Budapestnek, hol igazi világvá
rosi mozgékonyságot, lótást-futást, pezsgést, rohamos életet 
tapasztalunk. Ez a főváros lüktető ere, mely soha sem pihen, 
soha sem nyugszik s még akkor is hallhatni lármás kopogását, 
mikor a többi városrészek rég elcsendesedtek.

A szabályos, szép Lipótváros az legkorábban szokott 
esténként elpihenni. Nappal is meglehetős álmossággal foly itt 
az élet, a nagykereskedők békeszerető, loyalis, csöndes nép, 
melyről csak akkor hallani, mikor egy-egy váratlanul elveszti 
lábai alatt a talajt és felbillen. Itt legnevezetesebb esemény 
az, mikor reggelre ébredve, valamely üzlet vasajtói zárva ma
radnak. A szomszéd fejét rázza és legott tisztában van vele, 
hogy hányat ütött az óra. Felüti könyvét és ha a feledékeny 
ajtónyitó neve nincs a követelések közt bevezetve, elégedetten 
dörzsöli kezeit és azt mondja, hogy előre tudta, megérezte. Az 
üzletembernél hatodik érzék az óvatosság.

Este hét órakor a legtöbb utczában már szép csöndes
ség uralkodik itt. Az élet a palotaszerü házak belsejébe vonul, 
hol csin, ízlés a comforttal párosul. Nem kímélik a talajsző
nyegeket, mert gyári áron kapják. Járatnak zongoramestert
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és tartanak franczia bonnét a gyermekekhez, de a magyar nyelv- 
mostoha, tűrt gyermek a háznál. A hölgyek — Sáron bűbájos 
rózsái — franezia regényeket olvasnak német fordításban; Schil
ler, Göthe, Heine, Börne diszkiadásai nem hiányoznak a könyves 
polczon, de Petőfi és Arany csak kivételesen találhatók. A zsidó 
pénzarisrtokratia szereti a születési aristokratiát majmolni — hi
báiban.

Bocsánat a csekély eltérésért. Ezúttal az utczák és város-- 
• részek külső arczulatával foglalkozunk. Asmodit, a sánta ördö
göt, szolgálatunkba fogadtuk ugyan, de a házfödelek föllebben- 
tésére majd csak később kerítünk sort.

A belvárosban még élénk nyüzsgés urakodik az utczákon 
különösen a váczi-utczán, a női szépségek e híres porond — 
akarom mondani — asphaltján. Hanem ha a nyolczat elütötte, 
vagy; gyakran még elébb, egyszerre — mintegy jelszóra — kira
kat kirakat után elsötétül, láng, láng- után kialszik és olyan 
irtózatos elhagyatott, néma, barátságtalan lesz a váczi-utcza,, 
mintha Soroksár előhelye volna és nem a főváros közepe. Pedig 
alig van nyolcz óra !

Még korábban veszti el az élet neszét a muzeum körül: 
mágnás-negyed. Ott nappal is olyan csendes, olyan néptelen 
a világ, mintha a nagy kőkoczkákból rakott paloták komoly 
homlokzatai csendet parancsolnának, és az emberek hajtanának 
a szavukra. Mikor arra visz utam, mindig o!y sajátságosán 
érint ez az örökös hangtalanság, melyet ritkán zavar más hang, 
mint egy-egy paripa nyerítése a nemzeti lovardában.— Azt hi- 
hetné az ember, hogy e paloták valamelyikében nagy nehéz 
beteg van s kölcsönös összebeszélés folytán tartanak olyan 
csöndet. Nagy néha azonban kigyulnak a csillárok az óriási 
tükörablakok megett és a massiv kőportale előtt egész sor fo
gat áll meg. Valami főur estélyt rendez palotájában. De zajnak, 
lármának ekkor sincs nyoma. Ekkor is csak két hangot lehet 
megkülönböztetni: a zene hangjait és a kocsik robogását ! A 
lárma a plebs kiváltsága, hallgatag grandezza a főuré.
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A József- és Ferenczvárosban szintéa nagyon jókor 
szokott beesteledni. A kocsmák, kávéházak ugyan sokáig élénkek 
maradnak, de az utczák igen korán elcsittulnak. Jámbor, csöndes, 
jómódú polgárok, kézművesek lakják e városrészeket, melyek 
— a főutak kivételével — erősen emlékeztetnek egy-egy kisebb 
vidéki városra.

Nem igy a királyutcza. Itt javában pezsdiil még a köz
lekedés, itt teli torokkal hangzik a lárma, mikor szanaszerte az 
egész város lenyugodott. Ez a proletariátus és a zsidóság fészke. 
Itt keleti piszok, konstantinápolyi hangzavar, zsidó élelmesség 
és magyar lustaság oly csodálatos vegyülékké olvad össze, hogy 
a nyugoti tourista, ki először fordul meg e helyen, nem győzi 
eléggé bámulni. Hiszen más nagy városnak is van keskeny, pisz
kos utczája elég, mely hemzseg az alsóbb néposztálytól, de 
királyutczája, hol az ember az ellentéteket oly szorosan érint
kezni látná, hol — mint egyetlen közlekedési vonalon a város
liget felé — az életunt comfortabli gebével a főúri díszes 
fogatok versenyeznek, és annyi undorító k 5p mellett annyi a 
szépség, annyi az elragadó látvány — királyutczája egy fővá
rosnak sincsen, ez unicum!

Kora hajnaltól kezdve késő éjfélutánig itt a nap és az 
éj minden órájában akad publikum. Törzspublikumát azonban 
mégis csak a terézvárosi zsidóság képezi.

A királyutczával parallel futó kétszerencseny-, retek- és 
könyök-utczák, a hajóstér és tulnan a háromdob-utcza lakos
ságát túlnyomó arányban zsidók képezik, minden árnyalatú és 
nemzetiségű zsidók. Olyanok, a kiknek apja, nagyapja itt szü- 
etett s nagyszámban olyanok, kiket a nagyar elem iránti rokon- 
szenv késztetett, hogy Galicziából, Lengyelországból seregestül 

; idetóduljanak. Lassanként levetik a hosszú zsíros kaftánt és 
hozzá szoknak a plundrához, idővel csiszolódnak is, gyermekei
ket taníttatják, és bár magok — a mi Pesten nem is csuda — 
sohasem tanulnak meg magyarul, de gyermekeiken fog a magyar 
szó, ponpásan fog és ezek lerójják majd a nemzetiség iránti 
adót, amiben apáik hátralékosak maradtak. Élelmes nép, szór-
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galmas nép. Megél a maga emberségéből és nincsen terhére 
senkinek.

Bezzeg másfajtáju náczió ám az, mely a forradalom után 
megtelepedett körünkben és a melyet még folyvást telepítenek 
azok, akinek érdekükben áll, értjük a cseh beamtereket, a 
kiknek hálózata úgy befonta a nemzetet fent és alant, mint az 
élősdi növény az izmos tölgyet befonja. Ha ezek az urak — 
tisztelet a kevés kivételnek — még beelégednénék azzal, hogy 
ok sok ezer jóravaló magyar ember szájából kiveszik a 
kenyeret, akik ép oly jól betölthetnék azt a hivatalt — még 
hagyján ! de ezek az urak ellenségei a magyarnak és nem átallják 
ezt nyíltan kimondani. Mindennapi imádságuk, szivük íegbuzgóbb 
óhajtása, hogy pusztuljon ez a nép ; életképtelennek, tunyának- 
röstnek hiresztelik és a magyar haza elveszne, ha ők nem tar, 
stanák benne a rendet. Mert ők szörnyű rendes emberek ám !

De azt a lengyel zsidót ne bántsuk ! Az nem szőrit ki helyé
iből senkit, az nem veszi ki a falatot senki szájából és nem is 
/átkozza a magyart !

Hogy mikor érdekesebb a királyutcza : éjjel-e vagy nap
pal : azt bajos volna eldönteni. De van az évnek egy éjszakája, 
amikor a királyutcza és a vele egyenközüen futó kétszere- 
cseny-utcza a szokottnál pikántabb képet nyújt, a mikor egy 
darab középkor rikító színeit beleveti a modem életbe. Értjük 
a zsidó farsang éjjelét, a Purim- éjszakát.

Minthogy történetünk fonalát, hónapokkal a leirt esemé
nyek után ez időtájt kell felvennünk, újra felhasználjuk az 
alkalmat és nehány odavetett vonással megközelítő rajzot pró
bálunk adni a Purimról a Terézvárosban.

Már egész nap élénk sürgölődés mutatkozott a kétszere- 
cseny-utcza konyha-szellemei közt. A szolgáló-nép csak rövid 
pillanatokra álldogál meg egymással nehány szót váltani, hogy 
kinek a gazdasszonya ügyetlenebb, fukarabb, szájtátóbb, rös- 
tebb, mert hogy valamennyi ügyetlen, fukar, szájtátó és rost. 
abban rég megegyeztek egymással. Közbe azután még azt is 
elcsevegik, hogy hány tepsi rétes, fonatos, diós, mákos patkó
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és „kindlach" vándorolta pékhez, hány udvarlója van .a kis
asszonynak és hogy Jutka vagy Panna bakája, dobosa, freitere 
pontosan megtartja-e a rendez-vous éráját, nem pártolt-e el 
s több ily nagy horderejű, sarkalatos ügyek.

Az utczasarkokon az almás kofák felcsaptak czukrászok- 
nak. Lépten-nyomon egy-egy sütemény-kihordó gyerekbe botlunk, 
kinek sugárzó arczára fel van Írva a mai nagy nap öröme. 
Egyes kapuk előtt egész csoportosulások történnek. Yan például 
a kétszerencseny-utczának egy piszkossága folytán bizonyos 
hírhedtségre jutott háza, a 21. számú Lakatos-féle ház, mely 
mikrokosmus gyanánt magában foglalja mindazon elemeket, 
melyek e negyedben feltalálhatók. E ház előtt a csoportosulások 
annyira napi renden vannak, hogy egy külön békebiróság el nem 
intézné egy hétig azt a tenger port, mely itt egy délután az érdekek 
súrlódásából támad. E házban a gyermekek száma meghaladja 
a százat és az albérlők és hálni járók tízszeresen meghaladják 
az eredeti lakókat. És ezek nagyobbára zsidók. A háziúr nem 
szenvedheti a zsidókat, „mit tesz az isten ?“ Ad neki csupa 
zsidó lakókat.

Legalább a bennlakók igy magyarázzák a Nemezist.
Ha két kaftán találkozik egymással a járdáu, barátságo

san üdvözlik egymást : Güt Pürim !
Azután tovább mennek.
Ezektől a kaftánoktól maguk a zsidók is többé kevésbbá 

idegenkednek. A lengyel zsidót sok mindenfélével vádolják; 
furfanggal, alattomossággal és - -  bizonyos bogarakkal, melye
ket nem annyira fejükön belül hordanak, mint inkább kóczos 
rendetlen hajuk tövében és kaftánjaik festőzetes redőiben.

A purim, nagy nevezetes ünnep a zsidóknál.
Ezt nemcsak hogy mindenki maga megtartja, de másokkal 

is megtartatja.. E zen a napon Híresen szűkölködő Izraelben. A 
szegényeket bőven ellátják ételekkel, süteménynyel, pénzzel. Ez 
a szegények aratása, a jótékonyság ünnepe.

A hagyomány azt tartja, hogy ha majd az idők végén a 
Messiás eljövend, minden ünnep el lesz törölve, még a hosszú

Képes Regénytár III, köt.
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nap is, csak egy marad fenn: a Purim, annak nem lesz 
vége soha!

És a királyutczán minden esztendőben megújulnak ugyan
azok a képek, ugyanazon jelenetek, ugyanaz a zajongó öröm, vig - 
ság; lankadatlan teljességben őrzik meg a, Purim-éj hagyo
mányát és az mindörökké igy lesz, még akkor is, ha a messiásnak 
egyszer eszébe jutna a királyutczába bekukkantani.

Az est első óráiban, bár fokozottabb, nagyobb a tolon
gás, még alig lehet valamit észrevenni, a mi a rendkívüli al
kalomra figyelmessé tenne. Társaskocsik és magánfogatok, fiak- 
kerek és komfortablik sebes vágtatva közlekednek. Két oldalt 
siető, mozgó néphullámzás, fülhasgató lárma, melyből olykor 
egy-egy visító éles hang üti ki magát, a suszter-inas hangja, 
ki a legújabb felkapott nótával ingyen kedveskedik.

A varrólánykák csoportosan sietnek hazafelé. Itt-ott egy- 
egy kis fekete szemű masamód vagy gombkötő lányka karja 
belefüződik egy fiatal ember karjába, ki történetesen a sarok
nál várakozott vagy gyakran nem is várakozott, azután befor
dulnak a sötétebb mellékutczák valamelyikébe —• ki látja azt, 
ki veszi észre ? Egyik mozgó pont eltűnik, helyettesíti más. 
Ebben a sokadalomban van csak az ember igazán egyedül!

Eényes kirakatokról a királyutczábau persze szó sincs, 
itt inkább az olcsóságban versenyeznek egymással. Az egyik 
boltban egy ruhára -valót két forinton kínálnak, a szomszéd 
nagy fekete betűkkel egy forinton hirdeti. Praktikus nép! Ame - 
rika Budapesten. De a ki azt hiszi, hogy a királyutczában ol
csón vásárolhat, az nagyon felült. I tt nincsenek szabott árak, 
itt az árakat egyéniségedhez szabják. Ha elegáns kabát van raj
tad, szépen meg fogod fizetni az adót e kiváltságért, és ha ko
pott a kabátod és mégis „zöld“ azaz inpraktikus vagy, megér- 
demled, hogy bírságot fizess!

Kilencz óra után a boltok, üzletek vasajtói egymásután 
bezárulnak, a kirakatokban eloltják a gázlángokat és az utcza 
tetemesen sötétebb lesz. Annál fényesebben és annál messzebb 
elvilágitanak a kávéházak, sörházak és café chantanieok színes
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lámpái és díszes transparentjei. Ezek a világitó tornyok, me
lyek felé az éjjeli publikum irányozza megtápett vitorláit.

A világitó készülékek mellett, melyek távolról csalogatnak, 
az élőszó, a hivagató hang sem hiányzik. A „Kék macskában** 
egy frivol dal frivol zársorait csattogtatja egy hangjavesztett 
dalénekesnő. Hál’ istennek, németül zengi, a magyar szó bajo
san alkalmas az effélékre, a publikumot pedig legkivált az ilyes 
mulattatja. Az igaz, hogy nem egy fiatal, szép menyecske van 
a hallgatóság közt, ki kénytelen tiszta fényű szemeit lesütni, 
de hát majd idővel ez is megszokja. Szemben a Laudon-kávé- 
házban pedig czigánybanda működik — a hamis kártyások ban
dája mellett — és olyan tüzesen húzzák azt a „Mexikói indu
lót", hogy megrendül bele a szegény legény szive tája.

Olvasóim bizonyosan emlékeznek még erre a felvillanyozó 
melódiára. Hány fiatal deli legényt csalt át ez a dal túl a ten
geren, hány álmadozó fiatal ember ment e hangok után sze
rencsét, hirt, aranyat keresni és vagy egészen odaveszett, vagy 
csonkán, bénán, koldusboton vánszorgott vissza. Ezz*l a nótával 
verbuválták a szerencsétlen Miksa császár katonáit. Nem való
színűtlen, hogy benn a Laudonban most is áll a verbung. Tüzes 
a bor, tüzes a lány és ott abban a káváházbau bőviben van 
mindakettő. Akit a bor el nem tántorít, annak eszét veszi a 
leány s amikor felocsúdik mámorából, még mindig érzi tenye
rén annak az aranynak a sütését, melyért eladta magát.

Odébb a hírhedt „kék kakas“-utcza sarkán egy lámpa 
üvegére fel van Írva szép piros : betűkkel „Telek}-kávéház." 
Ennek a kávéháznak a híre bejárta nemcsak az egész orszá
got: bejárta fél Európát. A tényleges hatalom békésen tűrte, 
sőt tán még intentióinak is megfelelt, hogy e fényes martyr- 
név czégérül szolgáljon a legpiszkosabb, legundoritóbb üzel- 
meknek. A keskeny hosszú helyiség hátsó falán ott függött a 
nagy 'hazafi olajbafestett képe életnagyságban és e kép árnyéká
ban nem egy anya bocsátotta áruba serdülő leánykája ártatlan
ságát, nem egy falusi ripőknek szedték el pénzét, nem egy 
mámoros agy szédült el alatta. A Teleki-kávéház gyülhelye 
volt a Terézváros söpredékének. Tisztességes embert csak a

10*
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kíváncsiság vont oda nehány perezre, egy negyedórára, de óva
tosságból óralánczátlevetette, és azonfölülmég jól begombolkozott. 
Az ember nem tudhatja, mi adja elé magát. Két-három tekeasztal 
is fel van állítva, de csak úgy pro forma. Este ritkán veszik 
igénybe s a kik igénybe veszik olyanok, hogy nappal talán nem 
is mernének odaállani az át- meg-átlyukgatott tekeasztal mellé 
az örökéber rendőrség miatt, mely éjjel szemet huny ugyan, de 
nappal kérlelhettem

De legyünk igazságosak. Akárhányszor megtörtént, hogy 
a Teleky-kávéházat körülfogta a rendőrség, becsukta, mintegy 
ostromállapotba helyezte: de volt gondja arra is, hogy senkit 
se találjon benn. A kávésnak jó előre besúgták, hogy mi lesz, 
hogyan lesz, azután nem volt semmi.

Később a nagy hazafi olajfestm'ényü képe lekerült a fal
ról, de a kávéház neve megmaradt és ma —■ bár kissé apasz
tott mérvben — ugyanazok a jelenetek játszák le magukat mint 
akkor. A helyiség még piszkosabb, a női törzsvendégek még 
jobban befészkelték magukat és a biliárd-asztalnál a terem legal- 
ában oly arezokat és alakokat láthatni, melyek meghazudtolják 
hogy századunk a miveltség és népnevelés százada. Egy-egy arcz, 
egy-egy alak, mintha az akasztófáról került volna le éppen. 
Itt seregük össze éjente az a publikum, melyet legjobban 
a „faczér“ szóval jellemezhetünk • munkakerülő mesterlegé
nyek, hűtlenségen ért és elcsapott boltossegédek és olykor oly 
szerencsétlenek is, kik saját vétségükön kívül elvesztették exis- 
tentiájukat és a „véletlen“-bői éldegélnek ideig-óráig, mig is
mét foglalkozásuk akad, vagy egészen elsülyednek, a mint a 
véletlen magával hozza.

A törzsvendégek nem csekély része a hölgyek gra ziájá- 
jából tengeti hitvány életét. A hölgyeknek lovagra van szük
ségük, aki veszély esetén oltalmába vegye és ezt dúsan meg
fizetik. A lovag kötelessége egész éjjel talpon lenni hölgye 
mellett, szolgálni neki, tánczolni vele, haza kisérni és általában 
érdekeit szem előtt tartani. „Strizzi“-knek hijják ezt a fajtát 
Ez az emberiség legelvetemedettebb osztálya.

ft



A Telekyvel rézsűt átellenben a „Sauwirt" híres etablisse-
mentje hívogatja az élvezni vágyó publikumot. No, itt saját
ságos élvezet vár reá. Ennek a kocsmának legnagyobb neve
zetessége és fő vonzereje a kocsmáros maga. Megjegyzendő, 
hogy ide csak akkor zarándokolnak a hívők, mikor már min
denféle jóbul kivették részüket és megtompult érzékeikre csak 
a legdrastikusabb fűszerek képesek hatni. A Sauwirt, mint neve 
mutatja összfoglalatja minden disznóságnak, de egyúttal az élel
messég netovábbja. Roszabb sört drágában nem mérnek se
hol és ha történetesen valaki arra a luxusra vetemed
nék, és itt vacsorálni akarna, jobb lett volna soha meg sem 
éheznie !

A Sauwirt per te s tu beszél vendégeivel.
— Nincs hely ? Állhatsz; eleget ültél Váczon. A képedről 

látom, hogy onnan kerültél ki — szólítja meg távozni készülő 
vendégét. — Uraim, vigyázzanak zsebeikre!

Óriási hahota.
Ez körülbelül a legszelídebb, ismételhető tréfája a Sau- 

wirtnek. Helyisége egyike a leglátogatottabbaknak.
A hajósutcza sarkán még egy nevezetes kávéházat ismert 

a publikum. A Telekynél kisebb és elegánsabb volt ez, a 
demimonde legalsóbb rétegeinek gyülhelye. Murgátsnak hitták. A 
rendőrség előtt épp oly jő hírben állt, mint a Teleky és épp oly 
kevéssé zaklatták, mint amazt.

De ki tudná számát azon kisebb intézeteknek, melyek az 
itt elősorolt nevezetességek mellett még szerepeltek; annyi 
kocsma, kávémérés, sörház, lebuj és másnemű titkos helyiség, 
mint amaz időben a királyutcza és mellékutezáiban gom
baként tenyészett, nem akad egyhamar egy városnegyedben. És 
mindannyian éltek és virágoztak, sőt nagyrészt máig is fenntart
ják magukat.

De talán már is sokáig, és — őszintén bevallva — kel
letlenül időztünk e helyiségek leírása mellett, különösen ez 
este, mikor maga az utcza sokkal érdekesebb.

Tíz óra elmúlt. A királyutczán sűrű rétegekben hullámzik a 
nép. A kocsirobogás megszűnt. Az omnibuszok rég hazave-

-  149 —



150

tódtek. A járókelők teljes szélességében elfoglalják az utczát, 
még pedig oly sűrűn, hogy egy-egy szerencsétlen fiakker, ki 
ide vetődik, csak lépést mehet és minden tizedik lépésnél meg 
kell állnia, ha mindennemű kellemetlenségnek nem akarja 
kitenni magát, melyek közt legcsekélyebb volna az, ha becsüle
tesen elpáholnák.

Itt-ott egyszerre összetorlódik a néphullámzás, valami 
érdekesebb maskara vonta magára a közfigyelmet, mert az 
egész utcza tele van álarczosokkal: harlequinek, kéményseprők, 
parasztlegények és leányok, tótok és itt-ott egy-egy érthetet
lenül három-négy jelmezből összeállított csodabogár, mely eleven 
rébuszként mozog a tömeg között.

Hogy az álarczosok tettlegességeknek is ki vannak téve a pub
likum részéről, azt mindenki elképzelheti, ki e publikumot kö
zelebbről ismeri , azért minden álarczos-menet egy-egy cso
port véderő kíséretében járja be az utczát és a kávéházakat. 
Apró csetepaték azonban még igy is előfordulnak, s a 
városi kapitányság ez éjszakára egy pár lovas trabantot is fel 
szokott állítani a királyutcza hosszában.

Komolyabb összekocczanások azonban nem igen fordul
nak elé.

A kávéházak előtt, honnan az ének és zene az utczára 
kiszól, legsűrűbb szokott lenni a néptömeg. Az álarczosok kö
rül kör képződik és azok elkezdik a szent Dávid tánczát járni, 
hogy csak úgy dűl bele a publikum. A Teleky előtt három 
négy gaftános lengyel zsidó hoszszu, előszeretettel gondozott 
hunczutkával halántékaik felett, egy zsidó nótára gyújtanak 
rá és tánczra egyengetik lábaikat. Kissé befütött nekik a mai 
nap öröme és a bor gőze fejükbe szállt ; nagyokat kurjantanak 
és szédületesen járják a megnevezhetlen tánczot, a néző közön
ség féktelen tapsai és tetszésnyilatkozatai közt, mig egyik a 
másik után elveszti az egyensnlyt és összevissza bukdácsolnak.

— Helyet! Félre az útból ! — kiáltja egy lassan, nagy 
ügyel-bajjal előre törő fiakkerkocsis, de az nem megy olyan köny-
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nyen és csakis az odasiető lovas trabant ínterventiójának sike
rül utat törni a fiakker számára.

A fiakker ablakában egy érdekes halavány arczu hölgy 
mutatkozik. Félénken és egyúttal kíváncsian néz ki a zajongő 

t  ömegre, de csak egy pillanatig, hirtelen visszahúzódik a kocsi 
belsejébe és a világ kincséért sem mutatná magát újra. 
Egypár kiváncsi ripők odaugrik kétfelől az ablakhoz, 
a fiatal nő még beljebb húzódik és arczára vonja sűrű fekete 
fátyolét.

Szerencsére a lovas trabant ott terem és megszabadítja 
kellemetlen helyzetéből, a fiakker lassan tovább döczög 
és a tömeg mögötte ismét áttörbetlen gomolylyá alakul.

Jegyezzük meg magunknak a fiakker számát.
315.
Majd később követni fogjuk. Egyelőre még itt maradunk 

a Teleky előtt.
— H urráh! — hangzik egyszerre a kék-kakas-utcza felől. 

A kétszerecseny-utczában kalandozó maskarák egy tekintélyes 
csapatja közeledik a királyutczának. Valami tizenkét leány és 
három-négy férfi. A férfiak összevissza tépett álczákat viselnek, 
a nők vastag fehér és piros festék-réteget az arczon. Egy 
része debardeurnek van öltözve , másik része uszályos ru
hákat visel. Tánczolva, ugrálva, kurjongatva közelednek a 
Teleky-kávéház felé. A királyutcza publikuma kíváncsian elibök 
nyomul a kék-kakas utczába, viszont az álarczosokat kísérő te
kintélyes tömeg feltartóztathatlanul hömpölyg a királyutczának. 
Egyszerre azután mind a kettő megáll. A kicsapongó jókedv 
hangjaiba egy jajveszéklő hang vegyült, melyet csak a leg
közelebb állók hallottak meg, de a közfigyelem egyszerre a 
debardeuröktől el- és azon pont felé fordult, honnan a jaj
veszéklő hang jött.

— Mi az ? Mi történt ? Szerencsétlenség ? Összegázoltak 
valakit ?

Nem, a világért sem a z ! A királyutczában szelíd nép 
lakik és az elgázolás a fiakkerek és komfortáblik kiváltsága, a
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társaskocsik pedig oly mód nélkül lassan szoktak haladni, hogy 
bizonyosan el nem gázolnak senkit sem.

Egy sűrűén összefonódott kör .közepett egy éltes, kissé 
ódivatú téli bundába öltözött alacsony, zömök úri asszony si
ránkozott, hogy a hordár, kire a vasúttól jövet kézi böröndjét 
bízta, elillant a keze ügyéből. Szép fehér loknik lóbálóztak két 
felől szelíd, végtelenül rokonszenves arczába, melyet az ijed
ség sem vetkőztetett ki megszokott, mély szomorúságot tükröző 
kifejezéséből.

— Kötötte volna a háta közepére, arra a nyeregre, amit 
visel! — szólt egy goromba tenyerű timárlegény, kíméletlen 
czélzással az öreg nő kinövéses voltára,

— Fogjátok meg! Utánna — hangzott egyszerre a királyut- 
cza felől; — ott szalad! — Erre az egész gombolyag az éltes 
asszonyt magával sodorva rohant a tolvaj után, de egyszerre 
csak újra megfordult. Vak lárma volt. Egy suszterinas felül
tette a t. ez. publikumot. A böröndtolvajnak üthették a 
nyomát!

Az idegen nő újra ott állt a Teleky előtt és ámulva és 
csodálkozással tekintett körül, mintha magában tanakodott volna, 
hogy ez eleven élet közel éjfélhez mit jelent? A veszteség, 
melyet szenvedett, hihetőleg nem lehetett valami rendkívül nagy, 
mert a lovas trabantnak, ki közeledett hozzá, egész nyugodtan 
válaszol kérdéseire.

— Tudja ön, asszonyom, a hordár számát ? — kórdé a 
trabant.

— Oh istenem, honnan tudjam én azt ? — felelt a nő 
egy mély sóhajjal.

— Fel van irva a sipkájára, — mondá a trabant.
— A sipkáját még künn a vasútnál a zsebébe dugta 

és if'en jóravaló embernek látszott. Kérdéseimre nagyon pon
tosan meg tudott felelni. Egyszer kérdeztem is, hogy mért nem 
teszi fel a sipkáját, azt felelte, hogy az nem "szokás. Ő tudja 
mi a tisztelet. Mikor szolgálatot teljesít, csak a zsebében hordja.
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A másik utczában, mikor a népek nagyon összegomolyodtak 
körültünk, egyszerre elvesztettem szem elől.

— Ön lesz oly szives és rögtön felmegy a kapitányság
hoz és részletesen bejelenti, hogy a bőröndben micsoda tár
gyak voltak, mondá a lovas trabant és sípján messzehangzó
jelt adott a szomszéd gyalog őrállomásnak.

— Jaj istenem, mikor én még otthon a faluháznál sem 
voltam soha! Ugyan kérem, nem érne rá az holnapig ?

— Holnapig? — kérdó a trabant, gyanúsan tekintve a 
púpos öreg nőre, — hova fog ön szállani?

— Egy rokonomat fogom felkeresni. Majd annál leszek 
szállva.

— És rokona hol lakik ? Majd oda kisértetem Önt — 
mondá a lovas trabant.

— A rokonom ? — így kívülről nem tudom az ut- 
cza nevét, de fel van Írva a tárczámban. Mindjárt meg
mondom . . . .

Az öreg puposhátu nő erre szétvetette bő rókatorkos 
bundáját, zsebébe nyúlt, egy pillanatig keresgélt, azután fehér 
fürtökkel körülfogott arcza hirtelen oly fehér lett mint a fal, 
ajkán a rémület sikoltása röppent e l :

— Jézus M ária! Azt is ellopták!
— Az öreg nővel keringeni kezdett a világ, a nagy ut 

tói eltörődött teste összeroskadni készült és ő félig eszmélet
lenül a mellett álló trabant karjába kapaszkodott.

E pillanatban a Teleky kávéházból egy deres hajú, a 
kicsapongó élet bélyegét arczán viselő, magas, kissé hajlott 
férfi lépett ki és a legfelső lépcsőn megállva, kíváncsian nézett 
a kör közepébe, hogy ott micsoda heczcz folyik.

De hirtelen egész testében megrendült. Egy ugrással 
ott volt a tömegben és erős karokkal utat nyitott magának 
a kör közepébe, a szerencsétlen asszonyig.'

— Pimpi néne, hogy jösz te ide ? — kiáltá teli
torokból.
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Pimpi néni újra felsikoltott, de az az öröm felkiál
tása vo lt:

— Csakhogy téged megtaláltalak, S z á d e 1 ő i, csak
hogy megtaláltalak! — rebegé és fehér lokniit szépen meg-
löbázta és jóságos szemeit oly hálásan függesztette az ő 
édes Marikája atyjára.



155

Kilenczedik fejezet.

Mi hozta Pimpi nénit Budapestre?

S zád  élői azután karon fogta Pimpi nénit s kivezette a ki
váncsi tömeg közepébűl.

— Te fáradt vagy, Pimpi, az én lakásom pedig igen mesz- 
sze van innen.. .

— Fáradt is vagyok, lelkem, meg főképen éhes, — mondá 
Pimpi néne ! — ó a pénzem, a pénzem! Ezek a gézengúzok 
kifosztottak, megloptak. . .

— Mily nagy volt az összeg, Pimpi ?
— Ötven forint! szörnyüködék Pimpi néne.
— És te ötven forinttal föl mertél jönni Pestre? — k érdé 

Szádelői tetemesen megnyugodva.
— Sok pénz az, lelkem, aztán hát én nem igen költekezem, 

mindjárt úgy indultam el, hogy hozzád szállók, te szivesen látsz. . .
— De mennyire szivesen, Pimpi !
— Azon a pénzen meg Mari lelkemnek akartam val am 

szépet vásárolni; ha látnád milyen gyönyörű kis tündér lett 
belőle.. .

— Te éhes vagy ? — vágott szavába Szádelői — mit 
szoktál vacsorálni?

— Egy kis jé forró kávét, lelkem, egyebet semmit.
— No hisz akkor nagyon jól van, innen még csak messze 

se kell mennünk.
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— Ugy-ugy, lelkem, ne is mennénk messzire. Én fáradt 
és kimerült vagyok — tudod a nagy ijedség, óh, óh! . . .

— De hát mért jöttél gyalog, Pimpi, nem tudtál kom- 
fortablit venni magadnak, vagy legalább társaskocsira ültél 
volna, nem történt volna meg rajtad ez a m alheur...

— A városba kocsira ü ln i! hova gondolsz lelkem! Én 
csak egyik határból a másikba szoktam kocsin menni. Aztán 
nem is tudtam, hogy az a vasút olyan messze esik a várostól.

— No gyere, Pimpi, mindjárt rendelek kávét számodra ; 
— szólt Szádelöi és egy pillanatnyi habozás után bevezette 
Pimpit a T e l e k y b e .

Pimpi néni első pillanatra frappirozva érezte magát :
— Itt bál van, lelkem, ugy-e ? Minek hoztál ide ilyen 

úti öltözetben, még meg találnak szólni !
— Majd nézek egy kis hely után, ahol zavartalanul be

szélgethetünk.
— Tedd azt, lelkem, — mondá Pimpi néne.
Azután nem sokára ott ültek együtt egy kis félig elrej

tett fülkében, Pimpi néne letette bundáját, de se szögre akasztani, 
sem a kezéből kiadni nem merte, hanem inkább ráült, mert az 
nagyon drága jószág és ő nem akarja, hogy attól is ki- 
foszszák.

A pinczér hózta a kávét, melytől lassacskán egészen neki- 
melegedett, sőt egy rövid időre úgy tetszett, mintha vesztesé
geit el is felejtette volna.

— Te, mondjad csak lelkem, hát így magukban időznek 
itt ezek a kisasszonyok ? — kérdé Pimpi nőni Éva anyánk 
örökbe hagyott kíváncsiságával.

— Hogy érted, azt Pimpi ?
— Hogy nincs-e velők édes anyjok vagy a garde-de-dame ?
— Tudod, Pimpi, itt a városban nem veszik azt olyan 

szigorún.
— Hm, hm ! Tudod, lelkem, hogy mifelénk nem is látni 

ilyen szépségeket. Látod, az ott szakasztott olyan mint a kis- 
gabosi esperes lánya. Megmernék rá esküdni, hogy az, és az



157

a mi vármegyénkben elsőrendű szépség ám ; itt úgy látszik, föl 
sem veszik, pedig nálunk mit nem mivel a fiatalság vele, hogy 
udvarolnak neki, hogy bolondulnak utána ! ..

Szádelői félfüllel hallgatta. Szemei szanaszét jártak a 
fulladásig megtelt teremben, mintha keresne, várna valakit. 
Csakhamar azonban ismét egész figyelmét Pimpinek szentelte.

Hogy ez a látogatás reá nézve valami nagyon kellemes 
lett volna, annak kimondása ellen igazságszeretetttnk ágaskodik, 
de hogy Pimpi néni látásának ne örült volna a vén roué, a 
foglalkozás nélküli csavargó, azt szintén nem mondhatjuk. Szá
delői életmódja és meghatározhatlan existentiája magával hozta, 
hogy néha az aranyat fillérnek, máskor a fillért aranynak be
csülje Pimpi néne szerencsétlenségére Szádelő i ur most nemzetgaz - 
dasági tételének utolsó felén laborált; Szádelői ur oly szegény volt, 
mint a templom egere, vagy még annál is szegényebb, mert annak 
legalább ingyenszállást adnak, a mi Pesten, ha akkorában még nem 
volt is oly méregdrága, de már erősen kezdett felszökkenni. Szá- 
delőinek ez időszerint oly silány harmademeleti kis szobája 
volt, melybe Pimpi nénit semmikép sem fogadhatá; hogy pedig 
számára valamely hőtelben szobát nyittasson, azt pénztárának, 
fogyatékos állása nem engedé. Bármily csekélyek, kicsinyesek e 
motivumok, mégis elégségesen megmagyarázzák azt, hogy egy
részt mért volt a látogatás reá nézve kellemetlen és ho gy mi
ért kémlelt és járatta szemeit szanaszéjjel valami ismerős után, 
ki a hínárból kisegítse.

— Majd csak jön valamelyik — gondolá és oda fordult
Pimpi nénihez. #

— Hallod-e, Pimpi — szólitá meg Szádelői, — csak most 
veszem észre, te rajtad is kezd az idő fogni; lassanként meg- 
vénülüuk mindaketten.

— A mennyi búbánat, szomorúság ért egy fél esztendő óta, 
csoda hogy el nem temetett, — feleié Pimpi néni oly mély 
szomorúsággal mely előbbi hangulatától egészen elütött.

Ék



158

— Még el se mondtad, hogy télviz idején mi késztetett 
ilyen hosszú útra P im pi; tudom annak nagy oka lehet ?

Pimpi néni szemei megteltek kényekkel.
— Annak szomorú, fájdalmas oka van, — suttogd 

Pimpi néni.
— Beszélj el mindent, Pimpi, hallgatlak.
— Nem tudom, hol kezdjem, mivel kezdjem? Tudod, 

hogy az én szivem bálványa, a kis Nellike meghalt?
— Nem ismertem, Pimpi.
— Hisz leveleimben elégszer Írtam róla, még az utolsó

ban is — nem jut eszedbe ?
— De igen, Pimpi, utólsó leveledben azt írtad, hogy a 

gyermek hirtelen beteg lett és te szemrehányásokat teszesz 
magadnak, amért az orvoshoz nem magad vitted, —• mondá 
Szádelői.

•— Akkor éjjel téged vártalak. Megírtad, hogy igen fon
tos közlendőd van és már elindultál Pestről, hogy meglátogass. 
Várjak rád akkor éjjel; nem akarod, hogy tudják, hogy meg
fordultál nálam ; te azonban nem jöttél . . . .

— Oly körülmények állottak be, hogy nem tehettem — 
veté közbe Szádelői.

— Helyetted másnap levél érkezett . . . .
— Melyben száz forintot kértem kölcsön [tőled, amit 

máig sem fizethettem vissza.
— Szót se érdemel; tudod én mindig örömest segítek raj

tad, hisz te Marikámnak édes atyja vagy és Mari az én egyet
len örömöm ezen a világon — suttogá Pimpi néne és szemei 
fénylettek.

— Te mindig a régi jó leány vagy, Pim pi! — mondá 
Szádelői és ismét körüljártatá szemeit a kávéházban.

— Talán vársz valakit? — kérdé Pimpi néni.
— Senkit . . . .  azaz egyik barátomat várom, ki ide 

ígérkezett, de csak folytasd, Pimpi.
És Pimpi néni folytatá:
— Szegény Nellikét ketten vitték a szomszéd mezőváros
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kába, Ilona és Cserni Viktor, a festő ; ennek se hallottad 
hírét ? . . .

— De igen . . .  a nevét hallottam . . . .  nem te írtad 
meg aztat is ? — kérdé Szádelői.

— Lehet, — mondá Pimpi néni, — lehet, hogy én 
írtam meg. Tudod, az igen derék fiatal ember volt, és Nelliké- 
nek különös kedvencze . . . hát mondom, ketten kisérték a 
gyermeket a városba, de az utón eltört a hintó rudja és csak 
hajnalban értek az orvoshoz. Késő volt. Ha két órával hamarabb 
nyer orvosi segélyt, meg van mentve, de úgy meghalt. Harmad
nap virradóra Ilona haza hozta a megholt Nellikét. Szegény 
Ilona, maga is inkább hasonlított halotthoz, mint élőhöz . . . . 
de Cserni Viktor nem jött vissza vele. Ilona azt mondta, hogy 
egy régi jóbarátjával találkozott, kinek unszolására elhagyta - a 
vidéket, ami nem volt szép tőle . . . legalább a Nellike elta
karításáig nálunk maradhatott volna. Én meg is mondtam Ilo
nának és Ilona azt felelte, hogy Cserni egy nyomorult.

— Nos, azután Pimpi ?
-— Attól az órától fogva, hogy Nellikét eltemettük, oda

le tt mindnyájunk nyugalma és öröme mintha magával 
vitte volna a sírba minden boldogságunkat. Góczyné, ki már 
lábbadozó félben volt, ismét visszaesett nehéz betegségébe és 
Ilona úgy járt-kelt a ház körül, mintha árnyéka lett volna ön
magának. Nellike halála vagy édes anyja betegsége hatott-e 
annyira rá vagy mindakettő együtt, azt soha nem mondta sen
kinek, még nekem sem, kit anyja után legjobban szeretett.

— A ház körül is sok változás esett. Tik édes keveset 
hallottatok itt fen az ínségről, tik itten örökké csak báloztok, 
mulattok és nem tudjátok, hogy mi az éhség, mi az éhhalál, 
mi a nyomorúság ! Bezzeg nekünk kijutott részünk belőle, dú
san kijutott.

— Ismerted az én gyönyörű öt esztendős riskatehenemet, Szá - 
delői ? Barna volt, szép sárga foltokkal ; az egyik szarva eltört, 
a faluban mindenütt csak úgy hítták, hogy a Pimpi csonkája ?

— Honnan ismertem volna, Pimpi ? tudod csak éjjel fordul
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tam meg nálad és akkor valamennyi tehén fekete, — monda 
Szádelői.

■ — Nem ismerted ? l iz  itcze tejet adott naponta, télen 
úgy mint nyáron. Különösen a tököt szerette, jobb szerette a 
legfinomabb muharnál, hanem hát az idén az se termett, széna 
se termett, gabona se termett, semmi se termett. A marháján, 
a ki csak tehette, túladott, a birkát ingyen adták, az ökröt, 
tehenet tiz-husz forintjával, amennyit másszor a bőréért megkap
tunk. Szegény riskámat megtartottam volna, kiteleltettem volna 
kenyéren is, de jött a marhavész és elvitte. Azon nem lehetett 
segíteni.

És Pimpi újra egy könyet facsart ki szemeiből.
— Halál ellen nincs orvosság! — vígasztalé Szádelői.
— Nincs ám ! — helyeslé Pimpi néne. — Hej ha csak ez 

volna egész bajunk, be áldanám az istent. Különben nekem ma
gamnak még nincs is okom panaszra; sok elment, sok elpusztult ab- 
61,amit annyi éven keresztül Marikám számára összetakaritgattam, 
összezsugoritgattam, de nem ment fel mind, maradt is valamicske; 
ha nem is sok, de m aradt; szépen bevetettem saját és bérlett 
földeimet a magam emberségéből, nem tartozom, senkinek egy 
fillérével sem, és tavaszi vetésre is van magom. Hidd el, a mi 
vármegyénkben én vagyok a leggazdagabb. De ezt nem hival
kodásból mondom, az isten ő szent kegyelme mentsen meg 
attól, csak azért mondom, mert jól esik az a tudat, hogy ebben 
a nyomorúságos időben is megőrzött az ég, hogy másra ne 
szoruljak. És ezt sokan nem mondhatják olyanok, akik első 
gazdák voltak a megyében. Hát még a szegény nép ! Ó, ti nem 
láttátok, nem tudjátok, mi a nyomorúság ! Mikor Góczyéknál 
korpakenyeret sütöttek a komondorok számára, a szegény pa
rasztnak kicsordult a nyála a korpakenyér után, és az éhség 
kínai közt marakodni kezdtek a kutyákkal egy darab kenyér 
miatt. Mi megosztottuk ugyan betevő falatunkat a néppel, leg
nagyobb gazdagságunkban nem adtunk annyit, mint most föld
höz ragadt Ínségünkben — de az mind kevés volt . . . .

— Hát Góczyék ? — kérdé Szádelői.
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Pimpi néni újra szemeihez emelte kendőjét, azután még 
hallkabban még szomorúbban folytatá :

— Elpusztultak, lelkem, végkép elpusztultak. Tudod, az 
olyan gazdaság, melynek egy gyámoltalan beteges asszony viszi 
kormányát, olyan mint a szalmatető, melyen le nem kötötték 
le a zsúpot: akármennyi légyen’is rajta, lehordja a szél. A Góczyék 
gazdagságának is lába kelt, nem tudja az senki, hogy és mi
kép, Jenő, a rósz fiú, külföldön kalandozik. Ahhoz hiába me
nesztettünk levelet levél után, egyre se jött felelet. Góczyné egyre 
betegebb lett, Ilona is csak úgy lézengett. Nem volt aki ren
dezkedjék, nem volt a ki parancsoljon a háznál. A cselédség 
java elszéledt, a házi tolvajok megmaradtak; s marhájok egy 
darabig eldöglött, a vetőmagjukat elpusztitotta az egér, az áren
dások adósak maradtak a bérlettel, régi kifizetett tartozásokat 
újra követeltek rajta törvényes, megczáfolhatlan váltókkal. Min
denki elvesztette fejét, még én is, ki megszoktam a bajt és 
nem ijedek meg a magam árnyékától.

— Nos, azután mi történt, Pimpi?
— Azután Góczyné váratlanul, hirtelen behunyta a sze

meit. Este még ott ültem az ágya mellett. Derült, jó kedvű 
volt. Azt mondta, hogy már rég nem érezte magát olyan jól. Nem 
fájt neki semmije. És olyan higgadtan beszélt a gazdaságról. 
Szegény Góczyné! Sohse hallottam olyan okosan beszélni. Ilona 
egy magányos zugolyba húzódott és hallgatott. Már megszoktuk 
nála a búskomorságot és fel se tűnt többé. Az az egész ház 
olyan nyomasztó, komor lett egy idő óta, a levegőben feküdt, 
vagy valami szomorú sejtés nyomta sziveinket és mi nem 
értettük meg tisztán, hogy az mit jelent . . .  . Éjfél után a 
szolgáló kopogtatott ablakomon, hogy jöjjek át hamar, a nagy
ságos asszony roszul van. Felköltöttem Marikámat is, öt perez 
se műit, már odaát is voltunk — de késő, szegény Ilona ott 
zokogott édes anyja hült tetemei felett.

Őt is eltakarítottuk szépen; oda fektettük Nellike mellé 
a Góczyak sírboltjába, az oltár nagy márványkoczkái alatt. 
Én édes istenem! Most volt csak igazán puszta az a ház! Ilona

Képes Regénytár, III. köt.
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egész nap ott járt-kelt a szép szobákban egyesegyedül. Hiába 
rimánkodtam neki, bogy jöjjön át mihozzánk, hiába ajánlko
zott neki Marika, hogy este átmegy hozzá hálni, hogy oly 
magányosan ne legyen : Ilona szomorúan rázta fejét és nem 
egyezett bele és nem fogadta el az ajánlatot. És ami különös, 
sírni sohasem látta őt senki attól a pillanattól fogva, hogy 
anyja fölött bezáródott a koporsó fedele. Akkor is oly kínos, 
könytelen fuldoklás volt, hogy széjjelmarczangolta lelkemet. 
Marika annyi szeretettel simáit hozzá, de ő elhúzódott tőle, 
csak akkor érezte jól magát, ha a nagy vendégszobában egye
dül lehetett.

— És anyja és testvére halálát vette annyira szivére ? 
— kérdé Szádelői.

Pimpi néne kétkedve rázta fejét.”
— Azt egyedül a jó isten tudja. Soha nem mondta sen

kinek, mi gyötri, mi bántja, de végtelen kinokat kellett szen
vednie, mert napról napra halaványabb, szótlanabb, magába- 
zártabb lett. Hogy mivel töltötte az egész napot, azt sen
ki se mondhatta meg. A cselédség’, gazdálkodott, paran
csolt ; a hol tehettem, én rendelkeztem, ő soha sem nézett semmi 
után. A szakácsnő beszélte, hogy egyszer este felvitette szo
bájába a Cserni Viktor holmiit, festéklapját, kész képeit és 
vázlatait. Sokáig nézegette mind egyenkint. A maga arczképe 
is közte volt, a Csernié is, meg a Nellikéé. A Nellike arczké- 
pét elhalmozta csókjaival, azután fogta az ollót és darabokra 
nyirbálta valameunyi képet, saját arczképét is és beledobta a 
vaskályhába. A szakácsnő, amint később bevallotta, a kulcslyukon 
át nézte, és amiért én keményen meg is dorgáltam őt.

A vidékről mindenfelől jöttek a condolence-látogatók és 
elmondták a szokásos biztatásokat. Eljöttek a fiatal emberek, 
kik minden mulatság alkalmával élethaiálra udvaroltak és most 
oly őszinte, szives rokouszenvet mutattak be nek i; Ilona hide
gen fogadta.

■— ó, bárcsak már vége szakadna e szűnni nem akaró 
látogatásoknak, — szólt egyszer hozzám és úgy kért, hogy
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fogadjam helyette a vendégeket, mondjam, hogy ő beteg, ágy
ban fekszik, vagy amit akarok.

— Hisz ezek mind barátaid, jóakaróid, — mondám.
— Nem kell senki — susogá — csak hagyjatok magamra, 

jót tesztek velem.
Nem sokára azután jöttek másnemű vendégek, másnemű 

látogatók, kik nem rokonszenviiket, hanem régi, feledésbe 
ment okmányokat, váltókat, adósságleveleket mutogattak be. 
Egyik hitelező a másik kezébe adta a kili ncset. És ezek előtt 
nem tagadhatta el az ember magát. Jöttek a végrehajtók és 
tőrül hegyre felírtak mindent, a magtártól kezdve az utolsó 
párnáig.

— És hogy viselte magát Ilona e csapással szemben ? — 
kérdé Szádelői.

— Oly hidegen, közönyösen, mintha nem is az övé lett 
volna, amit felírtak. Én rimánkodtam neki, hogy mentsen meg, 
amit lehet, rejtsen el, a mi elrejthető. A törvény nem ismer 
méltányosságot, a törvény nem veszi oltalmába a gyöngét és 
az igazság azé, akié a hatalom. Keserű tapasztalások ezek, 
amiket az utolsó hónapokban megértem. De Ilonával nem tud
tam semmire se menni; nagynehezen sikerült boldogúlt édes 
anyja és saját ékszereit megmentenem. Egypárszáz forint 
készpénz is fenmaradt az utolsó kölcsönből, melyet Góczyné 
felvett, azt Ilona kelebében hordozta, még jó, hogy önkényt 
oda nem adta az éhes karvalyoknak, melyek az ősi szabad 
portát megszállva tartották.

Azután eljött az a nap is, mikor megperdült a dob a 
széles szellős tornáczon, hogy ki ad többet érte ? Összecsődültek 
a zsidók meg a kupeczek három vármegyéből. A zsákmányleső 
fiskálisnép csak úgy hemzsegett mint a csirke az udvaron. És 
elkezdődött a kotyavelye. Szegény Ilona a leghátsó kis szobács
kába vonult, hova nem hallatszott a nagy lárma, legfőlebb oly
kor-olykor a dobszó, mikor a harmadszori ütötték. Mindjárt 
eleinte vettem észre, hogy a hitelezőkre alig fog valami jutni 
abból a vagyonból: első a perköltség, az ügyvéd, a biró, a

11*
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végrehajtó és csak ami fenmarad, azt kapja a hitelező. Nem 
sokat gondoltam hát az egészszel, történjék, aminek történnie kell 
Bementem Ilonához, hogy vigasztaljam.

— De most már csak átköltözöl hozzánk, édes Ilonám? 
— szóltam hozzá.

Ilona tagadólag rázta fejét.
— Ne törődjél sorsommal, Pimpi; egyetlen férfi testvérem 

van, kinek kötelessége lenne oltalmába venni, és az sem törő
dik velem. Ki tudja hol van, merre van, látom-e még 
valaha ?

— Milyen bohó, képzelgő gyermek vagy te lelkem ! — 
feleltem neki. — Ha Jenő tudná, hogy itthon mik történtek, 
nem tartaná vissza őt se égzengés, se parancsolat! A levelein
ket bizonyosan nem kapta meg, talán Veronában sincsen már, 
mit tudhatjuk mi azt, egyszerre csak betoppan hozzánk — igy 
vigasztaltam Ilonát, de Ilona nem nagyon hallgatott rám. Az
után elkérte tőlem az ékszereket és bezárkózott a kis szobába.

Magam után mindjárt Marikát küldtem be hozzá, de 
nem bocsátotta be magához. Pedig Marit nagyon szerette. 
Egyedül akar lenni, mondá, mert beteg, a feje fáj, lefeküdt. 
Marika sirva jött vissza hozzám, és én hiába vigasztaltam. 
Magam is nagyon közel voltam a síráshoz.

Harmadnapra reggel üresen találtuk szobáját. Az aszta
lon két levél feküdt. Az egyik nekem szólt, a másik testvér- 
bátyjának, Jenőnek.

Nekem azt irta, hogy bocsássák meg neki, amért tudto- 
mon kivül, titokban távozik el a szülői háztól, mely reá nézve 
most már úgy is idegen. Az én jóságomat nem akarja igénybe 
venni, mert amit én tőlem elfogadna, azt mind Marikától venné 
el, és ő azt ne:a teheti. Majd meg fogja ő keresni kenyerét 
oly helyen, ahol nem ismerik, ahol születése és neveltetése 
nem fog útjában állani. Van elég szegény leány a világon, a 
kiknek két kezök munkájánál nincsen egyebök. Nyugodjam meg 
én is az ő sorsában, úgy amint ő belenyugszik. Egyenesen 
Pestre megy, e nagy városban el fog tűnni a világ szemei
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elől. Ha ismerősök kérdezősködnek utána, mondjam, hogy tá
voli rokonok magukhoz vették. Ne akarjam őt felkeresni, ne 
üldözzem, de a Jenőhöz irt levelet őrizzem meg mindaddig, 
mig Jenőnek személyesen átadhatom. Az a levél igen fontos; 
őrizzem meg úgy, mintha a legdrágább kincs volna. Abban a 
levélben meg van Írva az ő kétségbeesésének oka és mindaz, 
amit Jenőnek tudni kell, és amit ő másnak el nem mondhat.

Pimpi néni két orczáján két nehéz köny gördült alá. 
Szádelői némán hallgatta az elbeszélést. A kávéházban még 
sűrűbb lett a tolongás, még a kendőzött nők száma is tete
mesen szaporodott. A zene a „Tiz leány egy férj sem“ czimü 
operette-ből játszott részleteket.

— Mindezekből azonban még nem tudom, hogy mi 
hozott fel téged Pestre? — mondá kis vártatva Szádelői.

— Nem tudod ? — kiáltá Pimpi néni meglepetve; — 
hát megnyugodhattam-e én abban, hogy Ilona felmegy Pestre 
és itt ezer bajnak, küzdelemnek lesz kitéve. Hát van-e lelked, 
ilyet még csak feltenni is rólam ? Ilona után jöttem, az hozott 
fel. Pölkeresem, még ha a Duna fenekére bujdosott is. Én 
Góczyéknek köszönhetem, hogy nem szorultam senkire, hogy 
nem vagyok kénytelen idegenek szeszélyeit és kemény parancs
szavát eltűrni és most nyugodtan tűrjem, hogy e szerencsétlen 
család utolsó leánygyermeke idegenek szolgálatába álljon és 
hogy ne legyen neki otthonja, egy parányi kis szűk hely, 
ahova lehajthatná fejét. Megverne engem az a jó isten az égben, 
ha én a jót roszszal hálálnám meg. Istenem, istenem! Hisz 
csak egy szót kellett volna neki szólni, hogy ellenére van az 
a vidék, az a falu, hol annyi szenvedés érte, hogy fáj neki 
azokat a sopánkodó embereket látni, kik ujjal mutogatnak rá, 
mint az elszegényedett úri kisasszonyoknál szokás, és én örö
mest eladtam volna kis gazdaságomat és mentem volna vele a 
hová ő akart, akár a világ végéig, csakhogy együtt ma
radjunk.

Pimpi néne fehér zsebkendőjébe rejtette arczát és úgy 
megsirdogált, hogy Szádelői szinte megsajnálta.
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— És azt hiszed, Pimpi, hogy nyomára jutsz Pesten, 
ebben a nagy rengeteg városban, hol beköszöntőül mindjárt az 
erszényedet és holmidat elszedték ? — kárdá Szádelői.

— Majd nyomozni fogom Ilonát és te is segítesz, 
ugv-e bár ?

— A mennyire lehet, Pimpi, viszonzá Szádelői türelmet
lenül, de én nem biztathatlak, hogy eredménye lesz nyomo
zásodnak .

— Megsegít az isten ! — sohajta Pimpi néne bizalommal.
— Fáradt vagy, Pimpi, álmos vagy ? — kérdé Szádelői.
— Kissé eltörődtem, de azért ne bánd. Az imént azt 

mondád, hogy vársz valakire ? . . . .
—■ Igenis várok, mondá Szádelői ismét elgondolkozva.
Pimpi néni kíváncsian ás érdeklődéssel legeltette szemeit 

az előtte fel-alá gomolygó csoporfozatokon és kénytelen volt be
vallani magának, hogy bár — véleménye szerint — sok mindent 
látott világéletében, de ilyet még soha. Aa igaz, hogy maskara
bálban még nem is igen fordult meg, mert olyat kisebb helyen 
nem szokás megtartani, ez pedig, úgy látszik, éppen ilyen mas
kara-bál akar lenni. Hanem hát egy is, más is még se tetszik 
neki egészen, nem tud megbarátkozni vele. Ezek a kisasszonyok 
például mégis túlságos szabadon, túlságos fesztelenül viselik ma
gokat. Ur isten ! Az a kurta piros szoknyás éppenséggel a nyakába 
szökik annak a gavallérnak, ki hozzá közelitett... Nini, meg is 
csékolja. ó h ! Óh ! Ez már mégis tulcsap az illem korlátain. 
A túlsó sarokban egy szőke kisasszony pedig sans géné ölébe- 
ül szomszédjának. . . Pimpi néne nem nézheti tovább.

— Hallod-e lelkem, nem mennénk innen — szól Szá
delői hez fordulva.

— Mindjárt megyünk, Pimpi, azonnal megyünk ; csak a 
pinczért várom, hogy fizessek és tintát, papirost kértem, nehány 
sort akarok Írni!

— Itt akarsz írni, lelkem, ebben a sokadalomban ? — 
kérdé Pimpi néni.
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— Otthon nincs se tintám, se papirosom.
— Hol is van a lakásod, lelkem ?
— A lakásom . . . tudod Pimpi, mi — már mint az

ilyen magános emberek — itt a fővárosban nem is tartunk 
állandó lakást. Egész nap a kávéházban vagyunk, este bálba, 
mulatságba, erre-arra minek nekünk a lakás ? Úgy élünk 
mintha örökkön-örökké útba; volnánk; ma itt étkezünk, 
holnap ottan s a hálással is úgy vagyunk — érted
Pimpi ?

Pimpi néne szomorúan bólintott a fejével, hogy érti, de 
azért ez a sajátságos definitió az örök utazásról nagy szegeti 
ütött a fejébe.

— De hát én hol fogok hálni, lelkem ?
Szádelői erre a kérdésre nem felelt mindjárt, mert a pin- 

czér, — ki túlságos előzékenysége után Ítélve, régi ismerője lehetett 
— pennát, papirost és tintát hozott.

Szádelői ezt a jó alkalmattosságot's felhasználta, hogy 
Pimpi néni kérdését válasz nélkül hagyja és egyúttal gondo
latait rendbe szedhesse. A mint hallgatva egyengeti a papi
rost é a toll hegyét körmén próbálgatja, szürke szemei egy
szerre felvillannak és gondolkodó arczára ismét vidám kifeje
zés ült.

— Azt kérdezed, Pimpi, hol fogsz hálni ? — szólalt 
meg hirtelen. — Csak nem teszed fel [rólam, hogy szállás nél
kül hagyjalak ? Olyan jó, barátságos népekhez viszlek, hogy egé
szen fel fogsz nálok melegedni. Pompás ágyad lesz, úgy mint 
otthon , semmiben sem fogsz hiányt látni, csak bizd rám 
magadat egészen, Pimpi ; mindjárt megyünk, csak egvpár 
sort írok.

Pimpi néne arcza ismét felvidult.
— ügy úgy, lelkem, csak írjad. Én nem háborítalak.
És Szádelői hozzáfogott a levélíráshoz. Pimpi néne meg

ismét szanaszéjjel nézett a kávéházban, ügy eltépelődött 
magában, hogy hol is veszi magát ez a sok ember. Mindig
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jönnek mennek és még sincs soha híja. Azután meg olyan 
sajátságos képek, aminőket még soha se látott. Közbe-közbe 
csinos fiatalok is vannak közte, de a legtöbbje mégis mintha 
kissé vásott lenne. Hanem, amit az ilyen nadrágos emberekről 
fel se tett volna, néha egy* egy úgy megtámolyog, olyan részeg, 
mint akár a falubeli parasztja. És minőket kurjantak! És a 
nők iránt mily gorombák ! Nini, az egyik épen a kezét emeli 
fel egy kis sápadt és fáradt kinézésű lányka ellen. Úr isten ! 
mindjárt agyonüti! Szerencsére egy izmosabb úrhölgy odaug- 
rik és úgy homlokon teremti a gyöngédtelen imádét, hogy tüs
tént hanyatt esik.

Pimpi néni úgy megijedt ettől a jelenettől és annyira 
visszatetszett neki, hogy hátat fordított a sokadalomnak és kezeit 
összekulcsolva figyelmesen Szádelői ákombákom Írására nézett, 
de gondolatai azok másfelé jártak, csöndesebb, békésebb helyen, 
az ő távol édes otthonában, végtelenül szeretett fogadott leá
nya körében.

De Pimpi néni nem lett volna Pimpi néni, ha szive leg
édesebb gondolatát magába tudná fojtani, óh, az nem lehet ! 
Annak túl kell áradni ajkaira. Egyelőre csak úgy magában 
suttogja:

— Óh, az én édes kis Mariskám, vájjon mii csinálhat 
mostan, vájjon lefeküdt-e már ? Bizonyosan, bizonyosan lefeküdt 
és gyönyörű fekete fürtös angyal-fejecskéje ott pihen a duz
zadó fehér vánkosokon és rólam álmodik. Ki másróEálmodnék. . . 
Hallod-e, Szádelői ?

— Mit akarsz, Pimpi ? — kérdé Szádelői felütve fejét.
— No, no, csak irj. Elfelejtettem, hogy levelet Írsz.
Szádelői tovább irt és Pimpi néni tovább szőtte gondola

tait, de csak nem bírta magában tartani.
— Még nem is kérdezősködtél Marikám után, te rósz em

ber, ugy-e ? — mondá incselkedve, félig tréfásan, félig hara
gosan.

— Nem kérdezősködtem ? — szólt Szádelői szórakozottan, 
mialatt tovább irt.
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— Nem ám, lelkem ; és az nem szép tőled; mert olyan 
kis lány mint az én Marikám nem terem ám minden bokor
ban . . .  de zavarlak tán ?

■— Nem, nem, csak beszélj, hallgatom, mondá Szádelői.
— Tudod, lelkem, annál szebbet, jobbat még a világ nem 

látott. És mennyire szeret ! Úgy sirt a szegény gyermek, mi
kor elbúcsúztam tőle; tudod, egy napnál tovább még sohsem 
voltunk távol egymástól. De maga kért, hogy menjek és hoz- 
zan vissza Ilonát. Te, lelkem . . . Pimpi néni megszakasztotta be
szédét és Szádelőire nézett.

— Hallom, — mondá ez tovább írva.
— Mariska ebben az esztendőben egy félfejjel nőtt . . .
— Már nagy leány, — veti közbe Szádelői a nélkül, 

hogy felpillantott volna.
— Ha még egy félfejet nő, — sóhajta Pimpi néni — 

eladó lány lesz, férjhez kell adni, hozományról kell gondos
kodni . . . .

— Igen, a hozomány — mormogá Szádelői a fogai közt, 
mintha épen aztat Írná.

— Azon ugyan nincs mit aggódnod lelkem, — folytatá 
P ilp i  néni és fehér álfürtei oly büszkén lóbálóztak meg két 
felől. — Az én gyönyörűségem volt idáig és enyém lesz a 
gondja is. Ne félj, lelkem, jártattam én már azon az eszemet, 
A staffirungja már az utolsó konyhatörlőig készen van. Az 
asztalkendők, a szalvéta, törülköző, abrosz mind gyönyörű 
négynyüstös lenvászonból való, a magam földjén termett, 
magam ott voltam a nyüvösnél, két kezemmel segítettem fonni, 
a német takácscsal megszövettem csak kiszabni kell, úgy ám, 
csak kiszabni . . .

Szádelői letette a tollat.
— Készen vagy, lelkem? — kérdé Pimpi néni maga

magának szavába esve.
— Készen, felelt Szádelői, összehajtotta a lapot, borí

tékba tette és ráírta a ezimet.
A levél tartalmát még korán volna elárulnunk az olvasó
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előtt, de a boríték czimiratát indiscretió nélkül elolvashatjuk 
az következőleg szólt :

„Korláttmoky Leontine comtesse, 
ő  méltóságának

B u d á n "

— Most mehetünk, — mondá Szádeiői és ráadta Pimpi 
nénire rókatorkos bundáját, s a sajátságos pár a közel állók 
gúnyos pillantásaitól követve elhagyta a Telekyt.

Mi ezúttal nem őket fogjuk követni, hanem a 315. szá
mú fiakkerhez térünk vissza, mely azóta már bizonyosan 
czélhoz is ért.

i
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Tizedik fejezet.

N u m e r o  315.

Kivergődve a tömeg közül a 315 gyorsan robogott végig 
a királyutczán, elhagyta a terézvárosi templomot és folyvást 
egyenes irányban haladt, inig a jobbra eső mellékutczák egyike 
lőtt hirtelen megállt. Csaknem a királyutcza végén vol
tak már.

A kocsis leszállt és beszólt a fiakkerben ülő hölgyhez, 
kit egy futó pillanatra a Teleky-kávéház előtt láttunk már.

— Rákosárok utcza 8. szám ? — kérdé a kocsis.
— Igen, 8. szám — felelt a nő.
— Akkor itt vagyunk, ez a sarokház az.
— Csöngessen, kérem.
— Kérdezzek valakit ?
— Egy Reichmann Hanna nevű nőnek kell itt laknia, -  

szól a fiatal sápadt hölgy vontatottan s hangjában érezhető volt 
a remegés.

A fiakkeres odament a kapuhoz és meghúzta a csen- 
getyűt.

Jó öt perez telt bele, mig kinyitották.
— Itt lakik Reichmann Hanna ? — kérdé a kocsis.
— Maga akasztófa virága ! maga lump ! Hát ezért kelt 

fel engem első édes álmomból, most már vagy fogok elaludni újra
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vagy sem! Maga rüpők, maga lump! — e gyöngéd üdvözlettel 
a vaskos házmesterné szépen visszahúzódott és becsukta az aj
tót a tolakodó ember előtt, kit jogában áll összeszidni — de 
sperrgeldet követelni tőle — nem.

A kocsis visszatért a várakozó nőhöz és kinyitá a fiakker 
ajtaját. A fiatal szép nő — szemmel láthatóan kimerülve — fe
jével odatámaszkodott a fiakker oldalához. A holdvilág teljes 
pompájában ragyogott és ezüstjével befuttatta a szép nő arczát, 
ki oly szomorú, oly kétségbeesett szomorú volt.

A fiatal kocsis legénynek amint a halavány szép nő ar- 
czába tekintett, megmozdult a szive tája. Szótlanul állt meg 
előtte, elfelejtette a mit mondani akart. Mert ő sok, igen sok 
nőt szállított már éjnek idején, édes találkozásra, szomorú el
válásra, de ilyet mint ez, még soha. Ennek arczára oly fene
ketlen gyász van fölirva és oly gyönyörű betűkkel, hogy az 
ember nem győzi nézni, nem győz eléggé gyönyörködni 
benne.

— Nos, itt lakik ? — kérdé a hölgy.
— Alig hiszem, különben a házmesterné nem rivallt 

volna rám oly mérgesen, — mondá a fiakkeres sok élettapasz
talattal.

A sápadt nő erre a hírre még sápadtabb lett. Ez a hir 
nagyon megdöbbentheté.

A fiakkeres észrevette és elhatározta, hogy még egyszer 
szembe száll a hétfejü sárkánynyal; ha ennek a szépséges 
arcznak a kedvéért nem tenné, más hatalom ugyan rá nem 
birhatná.

— Majd lekenyerezem a czerberusát! — mondá a legény 
— hátha megmondja, hogy hova költözött.

A fiatal hölgy zsebébe nyúlt és egy parányi csigahéjas 
tárczát vett ki.

— Fogja — mondá. a legénynek egy forintos bankót oda- 
nyujtva, — adja neki.

— Isten mentsen ! —- forrt fel a fiakkeres, — dehogy
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adunk neki forintot, egy hatos is megteszi. Házmesternek nem 
dukál több. Éjfél előtt csak fele.

Azután visszament a kapuhoz és újra meghúzta a cseu- 
getyüt, még pedig oly keményen, mintha legalább is házi ur 
lett volna.

A vaskos házmesterné ismét kidugta szederjes arczát a 
kapun.

— Itt a sperrgeld! — rivallt rá a fiakkeres, haragja k i
törését megelőzve. — De most aztán tüstént megmondja, hogy 
a Reichmann Hanna hova költözött, különben az éjjel még fel
csengetem húszszor.

— Sie grobián! — volt a válasz. Az már egy féléve 
nem lakik itt. Budára költözött, Krisztina város, 742. De nem 
bizonyos hogy ott lakik-e még. Tolja el onnan az orrát, mert 
elcsapom a hegyét. És úgy bevágta az aj tét, kicsibe múlt, hogy 
a legény orra ott nem maradt.

— Kiköltözött, — rapportirozta a fiakkeres a várakozó 
hölgynek, — Budára ment lakni, a Krisztinavárosba . . . Oda 
hajtsak ?

— Igen, mondá szomorún a nő. — Messze van az ?
— Bizony kérem, az jó el van innen. És az sem bizo

nyos, hogy ott lakik-e még ? Jobb lesz talán ha nagyságod va
lamely hőtelben szobát nyittat magának és reggel keresi föl 
az illetőt.

— Nem, nem ! — szólt megijedve a hölgy. — Fölkeressük 
még az éjjel. Fizetek önnek, amennyit kér, de azt a nőt okvet
lenül meg kell lelnem még ma. Menjünk, kérem, menjünk !

— Amint panancsolja, — mondá a legény és még egy 
perczig időzött az ablaknál, hogy egy perczczel tovább legel
tethesse szemeit a rokonszenves, ha1 a vány arczon. ügy szerette 
volna megkérdezni tőle, hogy mi a szomorúsága ? Micsoda járat
ban van ? Apja-anyja halt-e meg, hogy olyan bubánatos ? De 
azért mégis csak hallgatott. A fiakkeresnek látni, hallani és hall
gatni kötelessége. A hallgatás az üzlethez tartozik.

Hej, ha úgy egyszer neki eresztené a nyelvét, be sok
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mindent is el tudua mondani, amit magába zárogat. Mert 
amennyit ő tapasztal, lát, hall ülése hegyéből, azzal a gyalog 
emberek összes tudománya föl nem ér. A fiakkeres a modern 
világ bölcse, mert ő Diogenesként mindig az utczán lakik, a 
piacz derekán, ai emberi üzelmek közepeit. Kissé goromba, az 
igaz ; de a gorombaság minden időkben a bölcseség kedves 
álareza volt. Különben a gorombaság egyetlen fegyvere neki a 
gőg, zsugoriság és helyét nem lelő urhatnámság ellenében.

Kora reggeltől késő éjfólutánig ott ül a bakon. Szél meg
tépi, jég elveri, eső agyonmossa — neki nem árt ; megszokta, föl 
sem venni. Ismeri az embereket; az embert reggel, az embert 
délben, az embert éjfél előtt és éjfél után. Első pillanatra meg 
tudja különböztetni a szegény gazdagot a gazdag szegénytől, a 
fukart a pazarlótői, a szolid férjet a esélcsapó lányvadásztól, az 
uzsorást a becsületes embertől, a szerető lányt a szere
tőtől.

Nem köti orrára senki a bajait, dolgait, hogy mi járatban 
van, mit akar, mi végett megy ide-oda: és ő mégis tudja, 
eltalálja ; ösztöne, emberismerete megsúgja neki.

Ott fönn a bakon ülve szabad óráiban azzal mulat, hogy 
a nap eseményeinek resuméjét összevonja. A concret eredményt 
bizonytalan számú hatosok és nehány forintos, néha öt forin
tos képében zsebében viszi haza, a szellemi nyereséget fejében 
gyűjti össze és ott kamatoztatja. így aztán idővel okos, 
igen okos ember lesz belőle, ki egy intésre felfog és megért, 
mindent!

A fiakkeres legtöbbnyire, a maga gazdája, szabad ember 
és ezért — jó ember is. Tőkéje a publikum, patronusa a vak 
szerencse, imádsága a — káromkodás.

Más pasagierrel szemben a 315 is czifrát káromkodott 
volna, ha éjfélteié Budára parancsolja ; kikötötte volna ma
gának, hogyj ő ennyit meg ennyit követel azért az útért. Tiz óra
kor megszűnik a taksa, most pedig már éjfélre jár ; egy tiz forint
ért megteszi azt a kis kerülőt, de olcsóbban a herkópáter-
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nek sem. Hanem most ez esetben a 315 még csak nem is 
nyekkent, hanem felkapott a bakra, és ismét visszafordult.

Lovai nyilván elfáradtak reggel éta, mert bár kétszer, 
háromszor is közéje vágott a két deresnek, még sem akartak 
valami nagyon indítani. Csöndes trappban haladt át ismét a király- 
utczán, hol a közönség nem torlaszolta el már az utat, de még 
mindig feltűnő nagy tömegben járt-kelt.

A Purim-éj' eltart reggelig !
A halavány nő ismét leeresztette sűrű fátyolét és össze

húzta magát kis téli köpenyébe, mely elég meleget adott 
volna egy sétára, de nem órákig tartó kocsizásra hideg éj
szakán.

A kávéházakban mindenfelé szólt a zene, az utczai pub
likum derült hangulata még fokozódott; lármáztak, ujongtak, 
kiabáltak. Szóval az öröm, a vigság hangjai voltak azok, melyek 
a kocsiban ülő hölgyhöz hatottak. Lassú didergés futott végig 
tagjain. A zene, mely máskor felvillanyozta, most könyet csalt 
szivéből. E vigadó tömeg közepett végtelenül magányosnak, el
hagyatottnak érezhette magát.

A Teleky előtt valaki megszólította a kocsist:
— Üres ?
— Nem, — mondá a kocsis.
A bent ülő nő kitekintett az ablakon, egy magas úriem

bert és egy rókatorkos bundába burkolt alacsony kinövéses 
nőt látott a járdán.

Egy sikoly röppent el a sápadt nő szépmetszetü ajkain. 
Hirtelen visszahúzódott a fiakker belsejébe és többé nem merte 
mutatni fejét az ablakon.

— Minek is Írtam meg neki, hogy Pestre jövök, — 
mormogá alabastrom fogai között a sápadt hölgy, kiben ol
vasóink kétségkívül azonnal ráismertek a szerencsétlen szöke
vényre, Góczy Ilonára — minek is írtam neki !

Odadőlt arczczal a fiakker falához és keserves sírásra 
fakadt. Lelkében átfutott a zavartalan évek örömein, melyeket 
a szülői házban töltött, dédelgetve, elkényeztetve, üvegházi be-
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esés virág gyanánt. Még tegnap az udvar lók serege rajongta 
körül kik egy mosolyáért, egy tekintetéért versenyeztek; még 
tegnap egy előkelő, vagyonos család gyermeke, mely sohasem 
szorult senkire; még tegnap a társaság felszinén egyike azon 
boldogoknak, kiket irigyelnek és ünnepelnek; és ma — se szü
lői, se családja, se rangja, se támasza; ma egy hazátlan őröm- 
telen kivetett koldusnő, kinek kegye mtán senki sem eseng, kit nem 
ünnepel és nem irigyel senkisem.

És feltünedez lelkében egy boldogtalan éj története, me
lyen jövendő sorsának koczkája el vettetett és egy férfi képe, kit 
gyűlöl a sebzett vad, a sértett büszkeség, a sárba tiprottak 
sötét, gyűlöletével !

Cserni Viktor neki sohsem volt közönyös. Ha közönyös 
lett volna előtte, aligha neheztelt volna reá czéltalan élősdi 
életmódja miatt- Neki fájt az, hogy a férfi, kit a természet 
oly dúsan megáldott tehetséggel, testi szépséggel és erővel, 
tétlen életet folytat és lenézik még azok is, kik iránta szem
ben előzékenyek. És ez annál is inkább fájhatott neki, m ert 
Cserni diseret, inkább jellemző tényekben, mint szavakban 
nyilatkozó szerelmét lehetetlen volt észre nem vennie.

Ki birja meghatározni azt a képzelt határvonalat melyen 
innen a szerelem ás tulnan a gyűlölet veszi kezdetét? Cserni 
kezében volt megbillenteni a mérleget Ilona szivében szere
lemre vagy gyűlöletre — ő karddal vágta ketté a csomót, 
a durva férfierőt vetette latba; helyett, hogy áldozatát 
mutatta volna be az oltáron, magát az oltárt rombolta össze : 
gyűlöletet vetett és el kell jönni annak a napnak is, melyen 
megérik a mérges üszők véres, halálos aratásra ; ó a boszu 
órája meg ütni fog !

Góczy Ilona ökölbe szoritotta fehér kezeit és ajkai érthe - 
tetlen szavakat mormoltak.

A fiakker halk dübörgéssel robogott át a lánczhidon. A 
hold teljes pompájában ragyogott az égen és ezüstje ott 
remegett a Duna csöndesen folyó tükörén. Hideg, metsző
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levegő tódult be a fiakker egy-két hézagáa és távol és közel a gyér 
gázlámpák lángjai erősen lobogtak.

A fiakkeres a bakon oly komoran nézett maga elé, hagyta 
a lovakat lomhán, lustán előre baktatni. Nem valószínűtlen, 
hogy a sápadt, édes arczu nő sorsán tépelődött, akit másfél 
óra óta hordoz ida-oda. Ő még csak öt esztendő óta van az 
üzletnél, de azért meg tudja különböztetni a sarjut a szénától. 
Ez nem afféle nő — gondolja magában — mint aminőket 
ő tu-jfttszámra szokott hordozni egyik hotelből a másikba, ez 
nem olyan nő, akit kézről kézre adnak. Meglátni azt mindjárt. 
Egy szavából ráismerni a madárra. Ez becsületes nő és nagyon 
szerencsétlen lehet. Szemei — azok a csodálatos égszínkék szemek 
—• ki vannak sírva és homlokán nagy gyász ül. Oda adná egy 
napi keresetét, ha megtudhatná, kicsoda ez a nő, mi a bánata 
és mivel lehetne rajta segíteni?

Hej, nehéz volna annak az orvosságára találn i!
A kerekek robajára tompán dübörgő viszhang felel. A 

gondolataiba merült Ilona hirtelen fölijed és kitekint az abla
kon. Rémes, kietlen sötétség fogta körül. Az alaguton hajtot
tak át. Távolból egy alvófélben levő olajlámpa világított szo
morún. Egy örökkévalóságnak tetszett az a nehány perez, mig 
ismét kiértek a szabad levegőre.

Góczy Ilona felszáritotta könyeit és rendbe szedte elgyü- 
rődőtt fátyolét.

— Nyugodt akarok lenni, — suttogá magában; — hig
gadtságra van szükségem. Ne olvassák le arczomról a gyászt ; 
nem akarom , hogy sajnáljon valaki , hisz én Góczy lány va
gyok !

Eltelt egy uj negyedóra. A fiakker apró sikátorok czik- 
czakjában kanyarodott ide-oda, meg-megállt és ismét odébb 
hajtott. Ilona türelmetlenül tekiatgetett ki az ablakon. Apró 
házak váltották fel az emeleteseket. Itt csaknem úgy nézett 
ki, mint az ő falujokban, és távolból egy urikastély nagy ki
világított ablakai ragyogtak, és az úgy hasonlított az ő szülei
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házához. Tán valami jótékony tündér varázsolta elé ezeket a 
képeket? . . .

Egyszerre megállt a íiakker. A kocsis leszállt, kinyi
totta a hágcsót és jelentette, hogy czélnál vannak, ez az 
alacsony épület a 742.

Ilona kiszállt a kocsiból. A flakkeres oly előzékeny 
tisztelettel segítette ki, mintha egy herczegasszony lett volna. 
Azután mindaketten közeledtek a házhoz.

Alacsony, cserépfedelü házikó volt, négy, utczára néző 
ablakkal s a ház végében fapalánkkal. A kis kapu be volt 
záiva ás csengetyü fogantyúja nem látszott sehol.

— Itt nincsen házmester, mondá a Numero 315 és meg- 
koczogtatta a legszélső ablakot, mely nemsokára meg is nyílt.

Egy hosszú szakállu ősz ember nyitotta ki, tiszteletet paran
csoló vonásokkal, de annál keményebb, durvább hanggal.

— Mi baj? — fordult a fiakkereshez.
— Itt lakik egy Reichmaun Hanna nevű asszony ? Azt 

keressük.
Az ősz ember egészen kidugta fejét, mintha azt akarta 

volna megnézni, akire a többes szám vonatkozik.
Ilona oldalt állt valami tiz lépésnyire az ablaktól a fal 

árnyékában és leste a feleletet.
— Ohó, tudom már, hogy kit kerestek. Nincs. Nem lakik 

itt. Elkergettem. Az én házam nem a bűn tanyája és az ón kü
szöbömtől távol tartom a gonoszt . . . .

Ilona egész testében megdermedt e felelet hallatára* 
Belefogódzott a hideg falba, hogy le ne essen lábairól, azután 
odavonszolta magát az ablakhoz és reszkető hangon rimán- 
kodott:

— Könyörgöm, uram, ha már itt vagyunk, mondja meg 
e nő lakását, mert okvetlen fel kel találnom.

— Eöl kell találnod ? Tudom, Babylon bűnös leánya. Min
dent tudok ! A haragos ég mennyköve sújtsa agyon, aki mene
déket ád a bűnnek és istápolja a gyalázatot! A pogány ,Izrael 
elplántálja a kárhozatot tévelygő utain, és piszkot, szennyet és
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sarat hagy lábai nyomában, és undok mételylyel fertőzi meg 
a levegőt. Megátkoztam őt és elűztem . . . .

Numero 315 már nem bírta tovább hallgatni a szent 
ember bibliás beszédét, odaugrott az alacsony ablakhoz és 
megragadta a vén ember hosszú, billegő szakállának hegyét 
és lefelé húzta, úgy hogy álla egészen az ablakpárkányra 
került.

— Megmondod rögtön, hova költözött házadból Reichmana 
Hanna ? — rivallt rá tajtékzó dühhel a fiakkeres.

— A szakállam ! — lehellé érthetetlen gagyogással 
az öreg.

— El nem eresztem, a mig meg nem mondod.
— Kiáltok !
— No kiálts! — mondá a fiakkeres és még erősebben

húzta.
— J a j ! . . .
— Hol lakik ?
— Kő—kőműves utcza.
— Házszám?
— Ne—em tu—u—dóm.
— Esküdjél meg rá, hogy azt a czimet hagyta hátra.
— E —e—esküszöm.
— Tartsd fel a két ujjad.
Az öreg felemelte kezét.
Numero 315 eleresztette szakállát, azután hirtelen oda 

fordult Ilonához:
— Üljön fel, nagysád, most már minden jól van, a kőmi- 

ves utczában ismerős vagyok.
— Dögvész, kolera, átok, ínség kisérjen, amért csúffá 

tettél! — Pusztulás szegődjön sarkatokba és a nyavalyák 
nyavalyája vessen véget bűnös életeteknek . . . hőrgé elkékült 
arczczal az öreg.

Ilona úgy állt ott, mintha lábai gyökeret vertek volna a 
földbe, egész testén didergett, fogai vaczogtak, csaknem össze- 
roskadt.

12*
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A fiakkeres odalépett hozzá, karon fogta és a fogathoz 
kísérte.

— Támaszkodjék rám, nagysád, ugy-e roszul van?
— Köszönöm, — rebegé Ilona, belefogódzva fiakkeres 

karjába.
Egy pillanat alatt a fogat tova robogott.
Az öreg ember még mindig ott állt az ablakban és sze- 

jnenszeáett átkait kűldé a távozók után.



181

Tizenegyedik fejezet,

E g y  a n n o n c e .

A . terézvárosi érán elütötte a kettőt, mire a 315 a kőmives- 
utezába behajtott.

Az utczasarkon egy kávéház állt abban az időben, kisebb
rendű kávéház, hol a kávét vagy annak különnemű surrogátu- 
mait nyolcz krajczárjával pazarolták, médot nyújtván a kávéné- 
nikéknek, hogy e drága italban kényök szerint;'dulakodhassanak.

E kávéház előtt a Numero 315 megállt.
A fiakker gazdája leszállt és kinyitotta az ajtót.
— Itt vagyunk a bőmives-utcza szélén, — fordult a félig el- 

alélt Honához — az egész utcza nem nagy, majd rátalálunk.
— Mennyi hálával tartozom önnek jóságáért, — rebegé 

Ilona felocsúdva.
— Itt ebben a kávéházban talán meg fogják mondhatni, 

hogy melyik házban lakik az a nő — hogy is hijják csak ?
— Reichmanu Hanna, — tördelő Ilona oly vontatottan, 

oly nehezen, mintha röstellené e nevet mégegyszer ajkaira venni-
— Ha nagyságod nem venné tolakodásnak — szélt Nro. 

315 tőle telhetőleg gyöngéden — tudnom kellene, hogy kicsoda 
az a nő, akit keresünk, micsoda a foglalkozása, hogy jobban 
kérdezősködhetne m utána ? . .  .
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Góczy Ilonát e kérdés kínos zavarba hozta, úgy hogy egy 
pillanatig felelni sem tudott, de csakhamar összeszedte 
magát.

— Jé ember, — válaszolt remegve — azt nem mond
hatom meg, mert . . . mert nem tudom.

— Az baj, — szélt Nro. 315, fejét csóválva, de majd 
rájövünk.

Azután betámasztotta az ajtót és egyenesen a kávéház
nak tartott, Góczy Ilonát magára hagyva.

És igazán nem tudta volna Ilona, hogy kicsoda az a nő, 
akit egész éjjel hajhászott ? De még az esetben is, ha nem 
tudta volna: hogy jutott ő e névhez, ki utasította őt, hogy 
Pestre érve, anélkül, hogy valahol megszállt volna, egyenesen 
e nő keresésére induljon ?

Uraim és hölgyeim! ma a felvilágosodás századában 
nincs többé se talány, se kopasz fej !

Hogy talány ne volna, abban megengedem, hogy önök 
kéuye-kedvük szerint tanúskodhassanak, de hogy „Nincs 
többé kopasz fej! “ azt schwarz auf weisz olvashatják minden 
újságban, minden borítékon, minden divatlapban.

Abban a rovatban, hol a tisztes kopasz fejekre a nem 
létezés kemény ítélete nyomós bizonyítványokkal támogatva 
kimondatik, még sok más egyebet is találhatni olykor, mi 
korunk világboldogitó eszméit kellőleg illusztrálja. Hirdetnek 
például elegáns gumilasztikum emlőket oly delnők számára, 
kik fogaikat Turnovskynál vásárolják ugyan, de a női kecsek 
legszebbikét, a domború mellett is fájdalmasan nélkülözik. Hir
detnek chignonokat és szőrmentesitési csodaszereket; kiadó 
hónapos szobát és svajczi bonnékat; újdonatúj bútorokat máso
dik kézből és gazdasszonvokat az elsőből. Se szeri, se száma 
annak, mily sokszerű mindenféle szügségletre a kínálat és 
Góczy Ilona, a szerencsétlen leány! ő is ez utón bukkant 
azon személy nevére, kibe egy hónap óta reménye horgonyát 
vetette.

Egy hónap ó ta ! Tehát már egy hónapja barátkozott



183

meg azzal az eszmével, hogy otthonát, kedveseit el fogja 
hagyn-r?

Nem, már régebben.
Ki írja le e szerencsétlen teremtés lelki kínait azon pil

lanattól fogva — és magát a pillanatot, melyben meggyőződésséi 
szilárd tudattá vált benne a gondolat, hogy ö — anya! Ki 
Írja le vívódásait, álmatlanul, bagymázos képzeletek gyötrelmei
ben átsinlett éjeit ? Hányszor vonszolta magát térden csúszva az 
irgalmas Madonna képe elé, összekulcsolt kezekkel könyörögve, 
hogy vegye magához ő t ! Hányszor tépte vad kétségbeesésben 
selyemlágy fürtéit. Hányszor rohant a falnak fényes homlokával, 
hogy bezúzza és véget vessen összetiprott életének !

Mikor hosszú magános éjszakákon ott ült beteg édes 
anyja mellett a gyér világu éji lámpától derengő betegszobá
ban és úgy elgondolkozott magában, hogy ő mit is véthetett, 

amiért isten oly szörnyen sújtja, és újra meg újra felerősza
kolta magát lelkében a közel jövő irtózatos gondolata, mikor 
állapotát többé el nem rejtheti és az emberek ujjal fognak 
mutogatni reá, a feddhetlen közbecsülésben álló család elfajult 

gyermekére: vissza nem. fojthatta könyeit és kétségbeesett 
zokogásban tőrt ki.

Hiába volt a holdokló anya rimánkodása, hogy ne vegye 
annyira szivére betegségét, hisz ő meg fog gyógyulni, a tavasz 
visszahozza egészségét, ő újra felépül és ismét boldogok lesznek.

De ő Dem tudott megvigasztalódni és anyja szavai még 
csak kínosabban estek lelkére.

Oh mért is nem vallhatta be édes anyjának, a mi lelkét 
nyomta, miért nem kereshetett enyhülést az anyai kebelen, 
mely elhitte volna neki, a mit a kétkedő világ csak kaczajjal 
fogadott volna, hogy ő mindenek daczára mégis ártatlan! Az 
isten szine elé felemelt homlokkal léphet; az emberek előtt le 
kell sütnie tiszta szemeit!

De szólhatott-e? Szabad volt-e megkeseríteni haldokló 
anyja végső perczeit, hogy még keserűbbé tegye neki az elvá
lás pillanatát? . . .
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Mikor hosszas vajúdás után édes anyja örökre lezárta 
szemeit, Ilonának már nem maradtak könyei. Fásult apathiá- 
val ment a koporsó után és mikor zörögni hallá a hantokat 
mélyen odalenn, hivagató szózatnak tetszett neki, de a szóza
tot követni nem volt ereje.

Anyja halála — melyet az orvosok előre megmondták és 
melynek bekövetkezésében senki sem kételkedett, bizonyos tekin
tetben enyhített állapotán. Ha e kitétellel élnünk nem sértő: 
bizonyos vigaszt rejtett magában. Most már szabad volt, telje
sen szabad. Mehetett, ahova tetszett neki. Elbujdoshatott 
világgá. Elrejthette gyalázatát a világ elől, nem kérhette 
számon senki sem.

És Pimpi néni ?
A szeretet kapcsai kevesebbet számítanak ott, hol a rokon

sági jogczim hiányzik, a világ legalább nem veszi számba. 
Mert hogy Ilonának fájt megválni ez anyai jóságu, önfeláldozó 
barátnétól és játszótársától, a szende Marikától, azt tán mondanunk 
sem kel], de a szükség, mely törvényt bont, a lankadó akaratot 
is meg tudja edzeni. Ilona elhatározta, hogy távozni fog, de 
hova ? . . .

E kérdés eldöntése fölött sokáig habozott, de segítségére 
jött a véletlen, melyet gyakran — ha beütött — gondvise
lésnek is szoktunk nevezni, és véglegesen eldöntötte.

Egy ócska hírlap akadt kezébe, melynek hátulsó lapján 
megtalálta azt, amit keresett. Most is nála van, szépen összehaj
togatva őrzi zsebében. Egy annonce.volt, mely tétovázásának véget 
vetett, egy annonce és nem több. Szorul szóra imigy hangzott :

á 1
R E I C H M A N N  H A N N A ,  

okleveles szülésznő,
Pesten, Rákos-árok-utcza 8. sz.

ajánlja

kényelemmel felszerelt lakását vidéki hölgyek 
számára.

Gondo s  á p o lá s  és discretio!
JV.
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Hogy micsoda körülmények közt hagyta el a szülői házat, 
azt Pimpi néni előadásából már tudja az olvasó és mi még 
csak azzal akarjuk bővíteni, hogy a magával hozott jelentéke
nyebb értékű ékszereken kívül, mintegy háromszáz forint kész
pénz birtokában volt, elég arra nézve, hogy egyelőre senkire sem 
legyen kénytelen szorulni, valamint arra is, hogy gonosz emberek 
hírvágyát maga ellen uszítsa.

Egy jó negyedóra múlva a Nro. 315 azzal az örvende
tes hírrel tért vissza, hogy Reichmann Hanna csakugyan a 
kőmives-utczában lakik.

Góczy Ilona azt vélte észrevenni, hogy a fiakkeres arczán 
most nem tükröződött annyi tisztelet, ez mint elébb és úgy el- 
tépelődött magában, hogy vájjon, sejti-e idejövetele okát 
vagy sem ?

Ilona összeszedte egész erejét, hogy megkérdezze tőle, mit tu
dott meg e nőről? de e helyett csak annyit kérdezett, hogy 
messze van-e még ?

— A negyedik ház, — mondá a legény és újra felkapott 
a bakra.

— Hál’ istennek! suttogá Ilona és megtapogatta zsebét, 
hogy ott van-e az annonee?
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Tizenkettedik fejezet.

H á r p i a .

.A. kőmives-utcza fölött is végig járt az enyészet. Ma hol
nap már csak a hire lesz meg. Házait lerombolták, a puszta
telkeket eladták, beleesett abba az imposans vonalba, mely 
hivatva van Budapestet bámulttá tenni az idegen előtt: a 
sugárutba, melynek egy-egy palotacsoportozata már fenáll, 
mintegy előhírnökeként a leendő pompának.

Azt az egyemeletes kis házat is, mely előtt a Nr. 315 
megállt, utolérte végzete, kisajátították, a földdel egyenlővé 
tették, ma már nyoma sincsen.

Kapujával szemközt a túlsó soron egy elárvult gázlámpa 
lángnyelvei lobogtak. Az egész soron nem volt több annál 
az egynél.

Nr. 315 leugrott a bakról és sietett a kocsiajtót kinyitni.
— Bizonyosan itt lakik? — kérdé Ilona és nem mert a 

legény szeme közé nézni.
— Bizonyosan, — felelt ez és kisegifcé a fiakkerből.
Ilona félre tűzte a fátyolt szemeiből és a szemközti lámpa

sugarai egyenesen arczába estek. Egész külseje mély kimerült
séget tüntetett fel, szemei ki voltak sirya és hangja, amikor 
szólt, félénk, fáradt és reszketeg vala.

Kezében egy kis podgyászt tartott, melyet Nr. 315 ki 
akart venni, hogy utánna vigye, de ő nem engedé.
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— Kérem, húzza meg a csenge tyűt — susogá halkan.
A legény engedelmeskedett.
Azután ott álltak egy darabig a kapu alatt, Ilona földre 

szegzett szemekkel, türelmetlenül, még mindig kételkedve, hogy 
vájjon megtalálta-e azt, a kit keres; a legény ostoruyelével 
a földön kaparázva és olykor lopva egy-egy tekintetet vetve 
a sápadt leányra, kiről már tudta, hogy mit keres.

A kávéházban megmondták neki, hogy miféle mestersé
get folytat az a Keichmann Hanna és egyéb nem kellett neki. 

A íiakker egy intésre megért mindent.
És most még jobban érdekelte ez a nő. Kimondhatlan 

szánalmat érzett iránta becsületes szivében. A történetére 
már nem volt kiváncsi. Hisz az kézen fekvő dolog, azt a tyuk 
is kikaparhatta, ahhoz nem kellett a fiakkeres élettapasztalata- 
Jött egy glacékeztyüs tejfelszáju szeleverdi, valami fáin gaval
lér, ki az asszonynéppel úgy el tud bánni, mintha tizenkét 
iskolán keresztül nem tanult volna egyebet és addig-addig 
édesgette mézes-mázos madzaggal, mig a szegény lány rajta 
vesztett. És most itt van ni ! A jóravaló úrfi bizonyosan már 
másfelé csapja a levet és a szegény elhagyott teremtés Pestre 
jő, elrejteni gyalázatát ! Ez oly világos mint a hétszer kettő.

Végre hosszas várakozás és ismételt csengetés után meg- 
csikordult a kulcs a zárban. Egy kis tiz—tizenkétéve3 mezít
lábas lányka borzas feje jelent meg a kapunyitásban.

— Itt lakik Reichmann Hanna asszony ? — kérdé Ilona.
— Itt, — feleié a gyermek.
— Itthon van ?
— Épp az imént jött haza.
Ilona, fellélegzett.
Azután kifizette a fuvarbért. Becsületére legyen mondva, 

a 315 most az egyszer oly szigorúan a taksához tartotta ma
gát, mintha a városkapitány ott állt volna a háta mögött. 
Pedig éjfél után volt és élelmes ember létére magát a főkapi
tányt is úgy megcsapolta volna, ha a keze ügyébe akad, mint 
annak a rendje.
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— Csókolom kezét! — köszönt illedelmesen a legény. — 
Parancsoljon másszor is. A Józseftéren állok, 315.

— Sok hálával tartozom önnek, — rebegé Ilona, nem fe
lejtem el!

A Nr. 315 azután szép lassan megfordult és csakhamar 
eltűnt a sarkon.

Góczy Ilona a kis csomaggal kezében követte a kapunyitó 
leánykát, és egy koromsötét pitarba vezette, honnan gyéren 
megvilágított szobába nyitott.

Középnagyságú, kopott festésű, két ablakos szoba volt, 
két közönséges politirozatlan ágygyal, két tábori ágygyal és 
minden sarokban egy-egy kisebb-nagyobb térfogatú földre te
rített vaczokkal. A két ágy üres volt, de a többi alvó-'mene- 
déknek mindegyiknek volt egy-két, sőt három gazdája is. Az 
egyik tábori ágyon egy szakállas fiatal férfi feküdt, a másikon 
kétes fehérségű, füleire húzott pamut hálósipkában egy ősz 
ember, nyilván hálni járók. A vaczkokon vékony paplanok, fel
öltők alól itt egy gömbölyű lábacska, ott egy kecses körvonalú 
piszkos kis kacsó, emitt egy tömzsi arcz bekent fitocskával, ott 
egy-egy félig elbújt aranyos borzas fej kandikált elő, mint le
tarolt mezőben a virágok.

Az egyik oldalfal mentében két ódivatú nagy szekrény 
volt elhelyezve s a kettő közt csaknem egészen elrejtve egy 
ajtó nyílt, hihetőleg még egy másik szobába. A szoba 
közepén egy nagy kerek asztal állt, ernyős petróleum lám
pával a közepén, mely szeszélyes világát egy 45—48 éves 
nő arczába vetette, ki a késői óra daczára még teljes nappali 
öltözetében ott ült az asztalnál és pápaszemmel az órán haris
nyát köt'ögetett.

Arcza úgy nézett ki mintha kétfelől deszka közé szorítva 
összelapitották volna, élben vékony, 'oldalt tekintve nagyon 
széles. Orra is megfelelő volt, kereken kihajlitott hatványozása 
a sasorrnak. Tövét tömérdek fekete pontocska barnította és 
vékony ajkai felett szép ezüstös bajuszka húzódott. Amint az 
ajtó megnyílt az ismeretlen léptek nesze're hátra vetette fejét
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és szemei még az üvegen keresztül is oly élesen, kémlelőn 
haragot és fölényt kifejezve villantak meg.

Kellemetlen pára csapta meg Ilona arczát, amint belépett, 
és a petróleum és kőszánbűz majdnem elszéditette.

— Bocsánatot kérek — kezdé Hona anélkül, hogy a, 
szobában körültekintett volna, az asztalnál ülő nőhöz fordulva, 
— hogy ily késő órában alkalmatlankodom. Ön Beichmann 
Hanna asszony ?

— Igen, én vagyok — felelt a nő tört magyarsággal 
meg se moczczanván az asztaltól, de gyakorlott szemmel 
egy pillanat alatt tetőtől talpig mérve az idegent.

— Nem akartam máshol megszállni, azért mindjárt a 
vasúttól elindultam, hogy önt fölkeressem. Ön elébb a Rákos- 
árok utczában lakott ?

— A Rákos-árok-utczában, — felelt Reichmanné, a fejével 
bólintva. Most már tisztában volt éji látogatójával ; de azért 
nem segített folyvást növekedő zavarán, nem ment elébe egy 
lépéssel, nem nyújtotta neki még csak kis ujját sem, hanem 
várta, hogy ő közeledjék, ő mondja el, hogy mi végett jött, 
mit akar ?

— Egy hirdetést közölt ön a hírlapban — szólt Ilona és 
sápadt arczán futó pir czikkázott végig; véletlenül oldalvást 
tekintett, ott állt a kis leány, ki a kapun bebocsátotta és tátott 
szájjal kíváncsian nézett a szeme közé. ügy szerette volna 
eltávolítani ezt a gyermek-tanút, minek azt kettőnek hallani, 
ami neki mondandója van.

Reichmanné talán észre vette ezt az oldalpillantást, 
talán nem ; de a pírt, mely arczán átfutott, azt igen jól 
látta.

— Hirdetést ? — szólt Reichmanné kétkedőleg.
Góczy Ilona zsebébe nyúlt és előhúzta az ócska, összegyűrt 

ujságlapot:
— Ira ezt, — mondá.
Reichmann Hanna újra bólintott a fejével, de nem szólt 

semmit.
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— Ön kényelmesen felszerelt lakását ajánlja vidéki höl
gyek számára, — folytatá Ilona.

Reichmanné szúró, kémlelő pillantása még sértőbben, még 
áthatóbban pihent meg a szegény leány arczáa.

— Még gúnyolódni m er! — gondolá, — no várj, 
csak várj!

Pedig Ilonának nem igen volt kedve most gúnyolódni, hisz 
még jóformán körül se tekintett ebben a lakásban, melyet a 
hirdetés „kényelmesen felszereltnek" mondott.

És most ő is elhallgatott. Mit mondjon még ? Hisz a 
hirdetésre való hivatkozással mindent.kifejezett, amit a körül
ményekhez képest kifejezhetett.

És egy pillanatnyi szünet állott be, melybe az aluvóknak 
itt-ott szelíd hortyogásba átmenő lélegzése úgy beleszólt, mintha 
egy tuczat különböző vastagságú orgonasipot próbálna valaki.

Hirtelen megszólalt a csengetyü a kapu alatt.
Reichmanné, mintha ez a csengetés egyszerre felvilla

nyozta volna, egész hosszában felugrott.
— Férjem, — mondá — eredj Száli nyisd ki. — Meg

lássa csak , hogy megtánczoltatom , — fordult Ilonához
olyan bizalmasan , mintha már, évek óta ismerné , mintha 
a közös ellenség — a férfi — megérkezése feszült viszonyukat 
egyszerre véd- és dacz-szövetséggé változtatta volna át. Reich
manné örült, hogy a megszokott tanukon kívül egy uj személy 
van a háznál, ki előtt férjét korholhatja.

— Nos, asszonyom, ad ön menhelyet házában nehány 
bóra ? — kérdé egész erejét összeszedve Ilona, a mint a gyer
mek távozását észrevette.

—- Adok, majd meglátom — felelt Reichmanné felbőszül
tében alig tudva, hogy mit feleljen.

— Escheth chail mi jimza ! *) hangzott a konyhából a

*) „A kinek derék nő ju to tt!“ Egy a családi élet örömeit dicsőítő 
hymnus, melyet a férj péntek este a zsinagógából hazajövet énekelni 
szokott. S zen te s i .
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a férj melodikus éneke, ki igen jól tudta, mi vár reá, — az ajtó 
megnyílt és a ki benyitott, nem vala más, mint a mi régi is
merősünk: Mendli zsidó!

— Hát te isten ostora, te gonosztevő, te akasztófa kö
tele ! Hogy a fekete esztendő üssön beléd! Hát igy kell bánni 
becsülete s nőddel, ki neked tizenegy élő gyereket szült a vi
lágra. Hát ez már igy fog menni egyik éjszaka a másik ntán. 
Hogy az ördögök tépjék széjjel csontjaidat, Mendele Koczkár ! 
hát hol őgyelegtél megint ? Azt hiszed, nem tudom ? Azt hiszed, 
türelmesen bevárom itthon, mig te a házon kívül jóféle asz- 
szony személyekkel dőzsölsz.

— Nű, nű! — vétó közbe Mendli zsidó, — ne oly vas
tagon, már elég is volna.

— Elég ? Egy becsületes jóravaló feleségnek, mint én 
vagyok, sohsem elég! . . . Tudd meg, hogy utánad jártam, 
voltam a Telekybe, meg a Murgácsba. Ezer a szerencséd, hogy 
ott nem kaptalak, különben a tiz körmömet belementettem 
volna a képedbe . . .  No, mit nézed úgy ezt a kisasszonyt. . . 
tán tetszenék ? . . . Féreg rágja meg bűnös vén csontodat, 
neked minden asszony tetszik, a feleségedet kivéve . .  . Szé- 
gyeld magadat! Egy ember, a kinek tizenegy élő gyermeke 
van . . .

— Nü schweig! hallgass már valahára! — bátorkodók 
Mendli közbeszólani.

— Nem hallgatok, csak azért sem hallgatok . . . .  A 
kisasszonynak pedig megtiltom hogy a férjemre nézzen . . . .  
érti ? Tavaly is itt tartózkodott nálam egy ilyen nő, amig ki
gázolt a bajból és utóbb rájöttem, hogy a férjemmel összeszürte a 
levet . . . .  azt többet el nem tűröm . .  .

Góczy Ilona szemei megteltek könyekkel. Azt hitte, hogy 
már fenékig kiürítette a szenvedések poharát és most lát
ta csak, hogy amit eddig megizlelt, az mind csak méz volj 
ahoz képest, ami reája itten vár.

Mendli zsidó Ilona háta mögé került és néma jelek
kel iparkodott elhárítani és feltartóztatni a zivatart, de Han-
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na asszony nem engedett mindaddig, mig Mendli cselhez 
folyamodva, hüvelykujját mutató és nagy ujja hegyéhez dörzsölte, 
mely némajel az idegen nőre vonatkozó kérdő tekintet kíséreté
ben azt az ioterpellatiót akarta kifejezni, hogy miképpen állanak 
az idegen nő financziái.

Ez közös érdek volt. Ez hatott.
Hanna asszony hirtelen elhallgatott és Mendli bizonyos 

udvariassággal fordult Ilonához:
— Eiakkeren tetszett jőni vagy komfortáblin ?
Nyájas olvasóm, vagy szép olvasónőm, ki a főváros zaja, 

misérje és élelmességétől távol valahol, a Kárpátok tövében 
vagy a Királyhágón túl lapozod könyvemet és e két fogalom 
határvonalán, fontosságot nem tulajdonítva neki, könnyedén 
áísiklanál : engedd, hogy e kérdés furfangos voltára regényírói 
tisztemnél fogva külön figyelmeztesselek.

Mert a fiakker és komfortabli közt nagy ám a különbség 
és e kettőt összetéveszteni nem szabad és nem lehet.

A fiakker luxusnak felel meg, a komfortabli szükségnek. 
Fiakkert használ a tőkepénzes, a rentier és a börzianer, mikor 
a hausse napja zenitjén ragyog ; komfortáblin jár a szenzál, mi
kor a rentier pénzeit elhelyezi. A primadonna fiakkert enged
het meg magának, a soutenirozott khóristáné vágyainak neto
vábbja a kevésbbé kényelmes, de annál bizalmasabb komfortabli. 
Szóval, a fiakker a gazdagok jármüve, a komfortabli pedig azoké, 
kik normális körülmények közt gyalog szoktak járni. És Mendli 
zsidó kérdése mindjárt a situatio velejére tapintott, amikor azt 
kérdezte:

— Fiákkeren tetszett jőni vagy komfortáblin ?
— Fiákkeren, — feleié Ilona, de távolról sem sejté, hogy 

« kérdés hova czélzott.
— Hallod, asszony! A kisasszony fiákkeren jött és te 

még székkel sem kínáltad. — Holmija bizonyosan még a vasúton 
maradt ? —- fordult újra Ilonához Mendli.

— Nem, — rnondá Ilona és kis csomagjára nézett, me
lyet még mindig a kezében tartott, — itten van.
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Mendli zsidó arcza tetemesea meghosszabbodott erre a 
fölfedezésre.

— Ez itt ? — kérdé fitymálva, de egyúttal olyan le ver
ten, mintha nagyon fájt volna neki, hogy a kisasszony ilyen 
kis butyorkával költözködik. — No, Hanna, szólj te is szót 
hisz az rád tartozik. Megegyeztél már a kisasszonynyal ? Száli, 
adjál egy széket a kisasszonynak.

Száli kijelentette, hogy a székek mind a konyhában álla
nak a szapulíkád és a tekenő alatt, ergo nincsen.

— Én nem egyeztem bele semmibe, szólt Reichmanné 
májfoltos keskeny homlokát redőkbe szedve. — Én nem tudok 
semmit . . .  ki fizet a kisasszonyért ?

— Magam, — felelt Ilona.
— És látogatója sincsen önnek? — kérdé Mendli oly 

ártatlan pofával, mintha maga sem értette volna, hogy mit 
kérdez.

Góczy Ilona angyaltisztaságában nem látott semmi sértőt 
e kérdésben, de Hanna asszony igen rósz néven vette férjétől.

— Mi gondod arra ? — förmedt rá mérgesen.
— Nű, nű 1 Semmi. Csak szabad kérdezni talán ?
— Nem szabad. Ne ártsd magad az én ügyeimbe.
Mendli zsidó meghunyászkodott és azt mondta, hogy nem

ártja magát többé semmibe. Mindenik zsebéből kivett egy 
csomó fotográfiát és letette az asztalra. Azután Szálitól egy 
kis krétát kért és hozzá fogott a napi számadás befejezéséhez, 
de azért a legnagyobb éberséggel figyelt felesége dolgára.

Hanna asszony feljebb tolta pápaszemét és újra felvette 
az értekezés fonalát.

— A kisasszony bizonyosan hallotta — mondá mily drága itt 
Pesten az élet. A dunavíztől kezdve a marhahúsig mindent drága pén
zen kell venni. Ön nem fogja kívánni káromat.

Góczy Ilona intett a fejével, hogy nem fogja Hanna asz- 
szony kárát kívánni.

— Ha ön egy-két hónapra előre kifizeti is az illetékemet 
—  amit megtehet ugy-e bár ? . . .

Képes Regénytár III. kőt. 13
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— Szívesen megteszem — susogá Ilona.
— Azzal nem elégedhetem he. Megmondom miért ? Az 

ember nem tudja, mi történik, mi adja elé magát. Önt betegség 
érheti, ön meghalhat — mit csinálok én akkor? Ki téríti meg 
nekem a költségeimet ? Ön megértett, nemde ?

Góczy Ilona megértette.
— Ha van valaki, a ki a nőért fizet, az más, az egé

szen más. Akkor minden eshetőségekre biztosítva vagyok, de 
ön mivel tud engem biztosítani, hogy utólagos, előreláthattan 
bajokra nem megy-e föl az a pár forint, mit eleinte megfizet.

Góczy Ilona odalépett az asztalhoz és fölbontá a kis cso
magot, melyet kezében tartott. A legszükségesebb fehérnemüeket 
tartalmazta, de volt közte egy kis rézzel kivert ékszerszek 
rényke. Azt kinyitotta és oda tartá Hanna asszony káprázó sze
mei elé. Mendli szintén meg nem állhatta, hogy egy tekin
tetet ne vessen belé.

— Aj p a j! — mondá — ezek igazi kárbunkulus-kövek ! 
Száli fiam, adjál egy széket a kisasszonynak, hányszor mond-

■ jak még ? . . .
Hanna asszony le nem bírta venni szemeit a gyönyörű 

fülbevalókról karpereczekről, melltükről. ügy képzeletében azok 
a fülbevalók már ott himbálóztak háromszorosan kicsipkézett 
fülegombáiban és az a tömérdek gyűrű mind otc csillogott 
sovány hosszú újain. Mendli, a kevésbbé hivalgó Mendli, úgy ma
gában kiszámitotta, hogy az a kis aranynemű mennyit ér meg 
„Bruch“-ban (a tiszta aranyérték), mennyit testvérek és meny
nyit nem-testvérek közt, ami tudvalevőleg nagy különbség !

— Szombaton templomba menésre majd ide kölcsönzi 
nekem ezeket ugy-e bár ? — kérdő Hanna asszony a gyémántos 
fülfüggőkre mutatva.

Ilona bólintott a fejével, hogy igen és szemei újra meg
teltek könyekkel. Megboldogult édes anyja viselte ez ékszert, 
és most oda adja ez utálatos teremtésnek, habár csak egyszeri 
felöltésre is — ó ez keserű volt, de megtagadhatta-e tőle ? 
Nem kell-e mindent eltűrnie, csakhogy egy kis helyet kapjon,

I
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hova fejét lehajthassa? Más asszonyt keressen fel? Lealázza 
magát újra más. előtt ? Inkább eltűri a legkeserűbb
méltatlanságot, inkább ki hagyja magát fosztani'1 min
denétől.

— Hogy bámulnak majd az asszonyok! — mormogá 
diadalát mintegy előre élvezve Hanna asszony. — Eivke, a 
gyümölcsárusnő kipukkad mérgében és az a tolvaj szarka, az 
az Eszter-Malke, a mészáros felesége, azt mindjárt megüti a 
guta. Mendli, te is el fogsz menni a zsinagógába, azután 
gyakran felnézesz hozzám, hogy ülök ott majd oly büszkén, 
mintha Eszter királyné volnék. De kikaparom a szemedet, ha 
fel nem tekintesz, verstehst?

— Nű végezzetek, álmos vagyok ; arra ráérsz holnap is
— mondá Mendli.

Ilona becsukta a kis szekrénykét és a kulcsát tárczá- 
jába rejté.

— Be szép tárcza ! — sopánkodék Hanna asszony. — 
Perimutter ugy-e ?

— Te bolond, — mérgelődök Mendli — az csigahéj, 
kagyló.

— Nem igaz, gyöngyház.
— De bizon nem az, kagyló.
— Mutassa, kérem.
— Nekem mutassa a kisasszony — rikitott Hanna asz- 

szony felbőszültén.
Ilona oda adta a tárczáját.
A derék házaspár azután kívül belül gondosan megvizs

gálta. Mendli úgy hozzávetőleg konyitott is hozzá, hogy mennyi 
pénzt tartalmazhat, de nagy bölcsen hallgatott* Hanna azután 
viszza is adta.

— így, — mondá — most tisztában vagyunk egymással, most 
még csak a kikötött kéthavi előleget fizesse ki.

— Mennyi az? — kérdé Ilona.
— Hetven forint egy hónapra, az két hónapra száz ötven

— mondá Hanna asszony. A rendkívüli kiadásokat majd utóbb
13*
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ki lehet egyenlíteni. A mosásért külön fizet. Uzsonnát majd a 
Szálival hozathat és vacsorára nem szoktam fris ételt főzni, 
csak ami délről marad.

— Az én feleségem igen jól főz, kisasszony; e miatt ne 
is tessék búsulni — vígasztalé Mendli a szegény leányt, ki 
egykedvűen olvasta le a pénzt az asztalra. — Három eszten
deig volt első szakácsnő a Braunnál; megeheti azt egy császár, 
amit ő főz . . . hol fog a kisasszony hálni ? asszony!

— Semmi gondod r á ! — torkolta le férjét a nyelves 
amazon és oly mérges tekintetet vetett rá, hogy Mendli azon
nal átlátta kérdése helytelen voltát.

És valahára végre Reichmann Hanna asszony fölkelt ül
téből, és átengedte a széket e holtsápadt, kimerült leánynak, 
ki bizonyos fásult közönynyel hordozta körül szemeit szokatlan 
piszkos környezetén.

— De jó ez igy — vígasztalé magát, — itt nem fogja 
keresni senki. Ide nem jő majd Pimpi néni, hogy a legkíno
sabb vallomásra kényszerítse. Börtönnek tekinti e falakat, 
honnan nem egy hamar fog kilépni az utczára, az emberek 
elé ; de e börtön kedves lesz neki, mert eltemeti gyalázatát. 
. . . .  És azután ? . . .

Az ifjúság áldott nemtője édes hízelgéssel vonta el a 
távolabb jövő gondolatától. A jelen gondjai ólomsulylyal 
ereszkedtek lelkére, hátha még ehhez a kétes távol lidércz- 
nyomása szegődött volna ? Kis vagyonkájából egy-két évig 
elélhetett, ékszerei nagyobb értéket képviseltek, mintsem 
sejthető. Mit fog tenni, mihez fog kezdeni ? Arra most nem 
ért rá gondolni sem. Ő csak egyet a k a rt: elrejtőzni a világ 
szemei elől és azt elérte.

Reichmann Hanna asszony visszajött a kis mellékszo
bából hova távozott volt, és a mely alacsony, parányi ablakával 
butorozatlan, rideg, hideg voltánál fogva inkább lett volna 
kamrának mondható. Egy ágy és egy kis asztalka képezte 
egész bútorzatát; kemenczének hire se volt benne.

— Az ágya meg van vetve, — mondá Reichmanné. —
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A nők, kik eddig nálam laktak, maguk gondoskodtak ágyne
műről. Majd önnek is kell vennie. Ma éjjelre csak összecsinál
tam úgy a hogy, de a kis Kóbikám a kisasszonynyal fog hálni, 
máskép nem intézhettem. Különben az én Kóbikám gyönyörű 
gyermek, olyan szép nincs több a vil|gon és csöndesen alszik, 
nem hánykolódik, nézze csak . . .

Reichmanné az egyik vaczokról fölvett egy három éves 
kóczos, göndör aranyhaju gyermeket és ölében odavitte Iloná
hoz. A csodaszép gyermek álmában megmozgatta cseresnyepi- 
ros, parányi ajkait és gömbölyű, kövér kacsóival anyja nyakába 
kapaszkodott, ki kimondhatatlnn büszkeséggel és szeretettel 
legeltette rajta szemeit.

E romlott, önző, irgalmatlan, kegyetlen szivben, hol az 
állati szenvedélyek és ösztönök szeliditlenül, fékezhetlen vad
ságban voltak otthonosak, csak egy szelidebb érzés lakott, az 
állatokkal szintén közös — anyai szeretet.

Nemsokára elaludt a késői lámpa is a nyomorult tanyá
ban. Ilona fáradt tagjainak jól esett a kemény ágy is az évek 
óta nem fűtött rideg kis Kamrában. A mellette fekvő rózsás 
arczu kis ártatlan angyal egészen odasimult hozzá és gömbölyű 
kacsóival átölelte. Ilona összevissza csókolta a kicsikét, 
olyan jól esett neki, hogy e kegyetlenül rideg környezetben 
egy lényt talált, ki szerethet, azután könyek között csende
sen elaludt.
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«

Tizenharmadik fejezet.

Pimpi néni lovagja.

A. fapiaczon egy magányos, egyemeletes sárga ház állott, 
és nagy valószínűséggel feltehető, hogy máig is áll. Az első 
emeleten mindössze négy ablak nézett az utczára, de ezeken 
is örökké le volt eresztve a redőny, hihetőleg nem lakott 
benne senki sem. Lent a kapu is csak ritkán nyílt meg, leg
inkább reggel; napközben soha. Reggelenként egy 17— 18 
éves suhancz gyerek egy pár jóhusban, de az élet tavaszán 
messze túllévő deres lovat vezetett ki a kapuból és levitte 
megitatni a Dunához. Egy félórával később aztán, egy izmos 
derék némber jelent meg ugyané kapuban és kétszer, három
szor is kinézett utána, ha nem jön-e még ? Mikor aztán meg
érkezett, olyan leczkét hallhatott az istenadta gyereke, hogy 
izmosabb vállaknak is megfelelt volna.

Szerencsére a gyerek nem soKat hallott belőle, mert 
siketnéma volt.

Stefinek hitták. Vidámabb gyereket nem lehetett képzelni, 
pajkossága határt nem ismert , de ártatlan apró csínyeken 
sohsem ment túl. Orsolya édes asszony anyján kivül, vág 
utána senkit sem szeretett; annyira mint azt a két gebét, 
mely gondjaira volt bizva, de úgy gondjukat is viselte ám, mintha 
legalább is harmadfü arab csikók lettek volna, amiért édes 
asszony anyja elégszer meg is czirógatta.
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A nőt Orsolyának hitták és charakterre nézve annak a 
sárga háznak mesternője, illetőleg házmesternője és gondnoka 
volt legalább is tizenöt év éta. A ház tulajdonosa valahol Be- 
reghmegyében lakván, ő szedte be évnegyedenként a házbéreket 
ő eszközöltette koronként a szükséges javításokat, ő fizette az 
adót és a mi mindezek után még fennmaradt az összegből, azt 
pontosan és hiány nélkül elküldte a ház tulajdonosának.

Mindezekből pedig az látható, hogy Orsolya asszony tenyeres 
talpas, körültekintő fehérszemély volt, aki beillett volna fér
finak is. Még tavaly volt annak a háznak kilencz, tiz lakófele 
és Orsolya asszony reggeltől estig úgy elpattogott a cselédség
gel, hogy olykor-olykor még csattant is. Mert hiába, ő a tisz
taságot szerette mindenben, a cselédek pedig ezt nem akarták 
belátni. Hanem egy este jött egy ur, aki igen nagy ur lehe
tett, mert nehéz arany lánczot viselt és parancsoló hangon be
szélt, és olyan ajánlatot tett neki, amire Orsolya asszonynak 
elállt a szeme szája. [Háromszor annyi házbért Ígért egy
maga, mint amennyit az összes lakók fizettek. Azonkívül Stefit 
is szolgálatba akarta venni, és Orsolyától sem kívánt mást, 
minthogy iparkodjék kedves fiacskája elragadó tulajdonaiból 
elsajátítani, amennyit csak lehet, mert a siketnémaság egy 
házmesternőnél valóban megfizethetlen valami.

Orsolya asszony számította, hogy mennyi haszon hárul 
az ajánlatból a távollakó háziúrra és mennyi saját “alárendelt 
személyére, és másnap reggel kivétel nélkül minden lakónak 
felmondta a lakást, akár két hét óta lakott légyen ott az 
illető, akár tizenöt esztendő óta.

Három hónap múlva az a ház olyan üres volt mint egy 
iskolamester kamrája vagy mintegy tiszteletbéli segédfogal- 
mazó zsebei.

A lakosztályok legnagyobb része azután üres maradt; mert a 
nagyságos ur beelégedett négy szobával; amint mondani szokta, csak 
azért'vette ki az egész lakást, mert nem szereti, ha lábatlankodnak 
útjában. Különben roppant gazdag és bőkezű volt, mindigjutott 
valami ajándék a Stefi számára, mert mint félig tréfából,
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de mindig bizonyos nyomatékkai szintén mondani szokta : a siketné
mákat nagyon szereti.

És Orsolya asszonynak módjába is volt akár örökre elné
mulni, mert az egész épületben nem maradt egy lélek, kivel 
egy szót válthatott volna, kivéve Stefi fiát, aki nem értett csak 
jelek után. A kapu egész nap zárva volt. A csengetyűt bízvást 
akár le is vehette volna. Az ur külön kapukulcsot tartott és 
Orsolya asszony, ha örökös pihenésben eltörődött testét estónkint 
kilencz derekalyra fektette, nyugodt lehetett, hogy egész éjjel 
nem zavarja senkisem.

Annál meglepőbb volt reá nézve, mikor egy éjjel várat- 
anul felzaklatták. Szinte jól esett neki valahára azt a rekedt 
csengetyűt hallani; hirtelen felszökött ágyából, magára vette éji 
pongyoláját és kisietett.

— A nagyságos ur bizonyosan itthon felejtette a kapu
kulcsot — mormogá és kinyitotta a kaput.

— Jó estét, édes Orsolya asszony, jó esté t!
— Ah, Szádelői u r ! Kerüljön belől — szólt rendkivtil 

nyájasan Orsolya asszony.
— Egy kedves rokonom érkezett faluról — mondá 

Szádelői — ki a vendéglőhöz nincsen hozzá szokva, ön végte
lenül lekötelezne, ha egy-két éjre szállást adna számára.

Szádelői melegen megszorongatta Orsolya asszony kezét, 
minek az az eredménye lön. hogy nem mondhatott nemet.

Pimpi néni előkerült az árnyékból és előre is szépen 
megköszönte a vendégszeretetet, ő  váltig azt hitte otthon, 
hogy édes rokona nagyon is föl van kászolódva vendégek látá
sára, pedig eszébe kellett volna jutnia, hogy özvegy ember 
házában mindig törik és sohsemújul.

Szádelői mégegyszer megszorongatta Orsolya asszony 
kezeit és egész halkan suttogott is véle valamit, azután meg
ígérte Pimpi néninek, hogy holnap délelőtt majd eljő érte és 
körülhordozza a városban. Hátha mégis nyomra lelnek . . . .  
az ember nem tudhatja . . . Azután jó éjt kívánt és Orsolya 
asszony gondosan becsukván a kaput, váratlan vendégét beve-
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zette magához, vetett neki kilencz derekaljra olyan ágyat, hogy 
akár a püspökié elhálhatott volna rajta.

Pimpi néni alig győzte híni magához, hogy ha sorja 
úgy akad, hogy az ő falujában valamikor megfordulna. De 
ha nem lenne is arra dolga, csak jöjjön, kerüljön inkább, 
olyan nagyon szívesen fogják látni, ő is, meg Mariska, foga
dott leánya is.

Orsolya asszonynak is szörnyen megtetszett ez az apró, 
puposhátu, bőbeszédű teremtés, ki szivét a nyelvén hordá. Olyan 
rég nem pörölt senkivel, és nem volt módja a beszédben, hogy 
ezt a ritka alkalmat, amikor a maga részéről szintén kibeszél
heti magát, Orsolya asszony teljes mértékben ki is akarta 
használni.

A gyertyát régesrég eloltották és még egyre folyt a teré- 
cselés a két hölgy között. Pimpi néni többek közt kiváncsi 
volt, hogy honnan ismerik egymást Szádelőivel és Orsolya 
asszony nem késett neki azzal a magyarázattal, hogy Szádelői 
valamikor nála lakott, persze nagy idő előtt, még akkor Orsolya 
asszonynak a férje is élt, Korláthnoky gróféknál belső cseléd volt; 
bús özvegysége első éveiben is meg-meglátogatta, mígnem az idő 
lassan-lassan lazábbá tette a barátságukat, de utolsó időkben 
ujfenn meglátogatta néhányszor. Nagyon okos ember, igen 
derék ember.

— Hát még a leánya, az én Mariskám? — áradozott 
Pimpi néni.

— Leánya is van?
— Igen, persze, az én Mariskám az ő leánya.
— Hát másodszor is megnősült ? — kérdé Orsolya asszony.
— Isten mentsen! Dehogy ! — az első feleségétől . . .
— Hisz az meghalt! — veté ellen Orsolya.
— Már mint a felesége . .  . ?
— A felesége is, meg a gyermeke is.
— ó, ó ! dehogy halt meg, az én istenem tartsa meg 

sokáig — fohászkodék Pimpi néni, — él az; alig nehány



202

napos volt, mikor hozzám került és most oly szép, mint a 
hasadó hajnal.

— Különös ; Szádelői nekem mindig azt mondta, hogy 
meghalt, — mormogd félálmosan Orsolya asszony.

Pimpi néni azután még egy darabig protestált e tévhit 
ellen. Szádelői bizonyosan a nejére vonatkoztatta azt. Azt is 
Marinak hitták. Igen, Marikának. Ó, ő még emlékszik arra a 
délutánra , mikor Szádelői legelőször szép négyes fogaton 
behajtott a tiszttartó udvarára ; az a kegyelmes mennyei jósá
gos isten nyugosztalja aluvó porában, igen áldott jó ember volt 

a tiszttartó ur . . . hányszor megcsipkedte az ő arczát is . . . 
hja, akkor még szép piros orczája volt, szép fekete hosszú 
loknija . . .  és lábait is fürgén tudta egyengetni . . . minden 
bálból kivette a részét és a tiszttartó úr teljes szabadságot 
adott neki mindenben . . .  b ja ! meghalt. Ha„meg nem halt 
volna, sok minden máskép esett volna . . . Góczyak el sem 
pusztultak volna . . .  és Pimpi néni most talán itt se volna . . . 
hanem másutt volna . . . talán tiszttartóné volna . . . .

Ez az utolsó „volna" oly kedvesnek tetszett Pimpi néni 
előtt, hogy megpihent utána és mintha félt volna, hogy vala
mely más eszme által profanálhatná, inkább egészen elhallga
tott és nemsokára e gondolat glóriájától besugározva, el is 
aludt.

Másnap reggel Orsolya asszony arra ébredt, hogy az ur 
hivatja.

A siketnéma Stefi, ki a parancsot hozta, kezeivel hado- 
názva mutatta, hogy „az ur“ dühösködik.

Orsolya gyorsan felöltözködött és sietett fel az emeletre.
Az emelet folyosójára három ajtó nyilt. Orsolya asszony 

a középsőbe nyitott be. Csinosan butorzott kis hálószoba volt 
török pamlaggal, előtte csecsebecse kis asztalka, rajta egy 
aranynyal kivert ébenfa szekrényke.

A nyitott szárnyajtók jobbról egy elegáns terembe, bal
ról egy dolgozószobába engedtek kilátást. A dolgozó szoba
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szemközti falán egy ajtó nehéz zöld selyem függönyökkel volt 
drapirozva.

Az „ur“ reggeli pongyolában fel-alá járt a szobában és 
szemmelláthatólag nagyon fel volt izgatva.

Orsolya asszony, miután jó reggelt mondott, várakozva 
állt meg az ajtóban.

Az „ur“ beszüntette szobasétáját és megállt előtte.
— Mit fizetett ez a ház lakbérben ezelőtt? — kérdé 

keményen.
— Négyezer háromszász hetvenöt forint harmincz kraj- 

ezárt, — viszonzá Orsolya asszony oly praecisióval, mint egy 
ministeri számtanácsos.

— És mit fizetek én ?
— Tizezer forintot.
— Van jogom ezért az összegért valamit követelni ?
— Minden bizonynyal; és engedelmeskedünk is, — mondá 

Orsolya asszony alázatosan.
— Én azt kívántam, és azon feltétel alatt hagytam meg 

önt állásában, hogy e házban semminemű idegen ember nem fog 
lábatlankodni, még saját édes atyja sem, ha volna.

Orsolya asszony elsápadt.
— Kérem, én egészen ártatlan vagyok benne. Egy régi 

ismerősöm, ki azonban most már nem látogat, egy vidéki úri 
asszonyt hozott hozzám, ki a vendéglőkhöz nem szokott és kért

hogy egy-két éjre fogadjam házamba. Kedves régi ismerősöm, 
meg nem tagadhattam ezt tőle.

— Hogy hijják azt a nőt ?
— Nem tudom.
— Fiatal, vén?
— Biz az öregecske és' púpos bátu
— Látni akarom és beszélni akarok vele! — szólt az „úr“ 

parancsolólag.
— Majd fel fogom kisérni, — szólt Orsolya asszony kissé 

megszeppenve. Hiába, egy ur, aki tizezer forint lakbért fizet 
egy épületért és üresen hagyja, csakhogy senki ne zavarja
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dolgaiban, az nem csekélység. Azon fölül meg bőkezű is, és a 
Stefit kocsisának és mindenesének tette, pedig az istenadta sü- 
ketnéma !

— Minden efféle látogatás gyanús — mormogd az ur mi
után Orsolya távozott. — Én ismeren a rendőrséget ; egy pú
pos há,tu vén asszony — ez maszk is lehet. És ha nem az is : 
óvakodni jó, csak félni nem ! Oh azok az asszonyok! azok az 
asszonyok ! A fiatalok veszélyesek, mert szépek, a vének ve
szélyesek, mert alattomosak. A sybillák is asszonyok voltak, 
még pedig csúnya vén sybillák! Caesárnak is egy vén asszony 
lépett útjába, mikor ment, hogy megkoronáztassa magát, és 
ez volt bukása . . . Emlékszem, eleget vertem le róluk a 
port . . . Sőt egy ízben — fatális eset volt biz a z ! — Julius 
Caesarnak letörtem az orrát ! . . Minek volt olyan nagy 
orra? . . .  A nagy férfiak mind nagy orral születnek . . . Ju 
lius Caesar, Mátyás király, Ovidius Naso . . . Jaquemár, orrod
dal te is meg lehetsz elégedve.

És Jaquemár finom fehér kezét orrához emelte és meg
simogatta, mint az apa kedvencz gyermeke fejét megsimitja. 
Azután a pamlaghoz közeledett és a pamlag fölött függő csen- 
getyü-huzal széles bársony szalagját meghúzta. Megjegyezzük, 
hogy a huzal végén az ötödik szobában, hol Jaquemár inasa 
a reggeli órákban parancsra várakozott, csengetyü helyett egy 
hosszú léczszál volt alkalmazva, mely mozgásba hozva sokáig 
ide-oda ingott a falon. Stefinek Ítéletnapjáig szólhatott volna 
az a csengetyü ; a siketnémák szemeikkel hallanak és uj- 
jaikkal beszélnek.

Stefi megjelent.
Okos arcz, tizennyplcz esztendős vidámság, koczkás kebát 

és hatalmas tenyerek — ilyen volt Stefi.
Jaquemár a sarokba mutatott. Stefi eltávolította a kis 

diszasztalkát a pamlagtól és helyébe a sarokban álló nagyobb 
asztalt tolta. Meggyujtotta a szeszt a szamovár alatt, findzsá- 
kat, czukorszelenczét, sültet, sonkát és bort hozott, azután fölemelte
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jobb keze mutató ujját, a mi a kérdő pillantás kíséretében azt 
jelentette,hogy : egy ?

Jaquemár fölemelte mutató és középujját, ami azt jelen
tette hogy : kettő.

Stefi kettő számára terített, azután mozdulatlanul megállt 
és Jaquemár intése után távozott. De alig volt künn, Jaquemár 
újra meghúzta a csengetyü szárát.

Stefi ismét megjelent.
Jaquemár jelt adott, hogy öltözködni akar. Stefi rá

adta nadrágját, mellényét, kabátját, begombolta hátul kra
vátliját.

— Legyünk udvariasak. Majd megfeledkeztem volna a lo
vagiasság kötelmeiről . . . Hölgyet hálókabátban fogadni nem 
illik, és ha vén is — vén kópé, magad is túl vagy már a 
húsz esztendőn, jóval túl . . . lássuk csak, negyven -— negyvenöt
— eh mit! számítsa ki majd, aki parteczédulámat fogja meg
csinálni — szabad!

Stefi az egyik ajtón távozott, a másikon pedig Pimpi né
nit tuszkolta be Orsolya asszony, de jó maga bölcs előrelátás
ból odakünn maradt.

— Ah, ah, jó reggelt asszonyom!— köszöntő Jaquemár a 
belépő Pimpi nénit, ki három pukedlit is csinált egymásután
— jó regeit.

— Kedves egészségére az éjszakai nyugodalmat — susogá 
Pimpi jó régi módi szerint.

— Köszönöm, hasonlóképpen kivánom. És Jaquemár leg
elegánsabb bókjával viszonozta Pimpi néni hajlongásait.— Igen 
sajnálom, hogy hamarabb nem tudtam meg, hogy házamnak 
ilyen becses vendége van, különben rendelkezésére bocsátot
tam volna e szobák valamelyikét. De semmiképpen nem foszt
hattam meg magamat a szerencsétől, hogy legalább reggelire meg 
ne hívjam.

— Milyen udvarias férfi, — gondolá Pimpi magában 
és még egy puked!ive 1 toldotta meg az előbbieket. —
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Köszönöm, uram, a jóságát. Nem tudom, hogy mivel érdemel
tem meg.

— Engedje, hogy bemutassam magamat, asszonyom; én 
Jaquemár Guido vagyok.

— Franczia, a lelkem adta, — gondolá Pimpi néni ; — 
lám, lám, nem hiába, mégis csak azok a legfinomabb embe
rek ; azután a maga részéről is megtette a bemutatást ;

— Góczy Petronella kisasszony.
Kölcsönös hajlongások.
Jaquemár egy támlás széket tolt elébe.
— Méltóztassék helyet foglalni. Engedje, hogy felöltőjét 

levegyem.
Jaquemár lefejtette rókatorkos bundáját és úgy magában 

mathematikus létére mindjárt kiszámította, hogy Pimpi néni 
szép kerék duczának milyen széles lehet az átmérője.

— No, ezért kár volt ráijesztenem Orsolyára. Ez nem 
maszk. Olyan valóságos púp, mint az Ararat hegye. És — 
kisaszzonv! Jaquemár, ez uj ismeretségre büszke lehetsz ! — 
Remélem ön csöndesen pihent födelünk alatt ?

— Oh igen jól aludtam. Szádelői mindjárt mondta, hogy 
igen kedves jó helyre fog vinni, jó emberek közé.

— Szabad tudnom, kicsoda Szádelői ur ? — káráé Ja 
quemár a theát findzsákba szűrve — kérem tessék, hozzálátni*

— Köszönöm, szépen köszönöm. — Szádelői rokonom fo
gadott leányom édes atyja.

— No ez furcsa rokonság — gondolá Jaquemár.
— Góczyék is egészen úgy tekintették, mintha a famíliá

hoz tartozott volna.
— Nagy család az, kérem ? — kérdé Jaquemár, — úgy 

rémlik, mintha külföldön, talán Olaszhonban hallottam volna ezt 
a nevet.

— Persze hogy nagy. Hanem vagyonilag tönkre jutott.
— Nettó, mint a Karvalyossyak — vága közbe Ja 

quemár.
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— Hallottam hírűket — mondá Pimpi néni. — Azoknak 
tán harmincz esztendő előtt fordították meg a czimerüket, mikor 
az utolsó férfi is meghalt; de a Góczyaknak még van remény
ségök. Jenő szép fiatal ember, kissé könnyelmű, de hát — fiatal
ság bolondság! -  az úgy van rendén.

Jaquemár élénk figyelemmel követte Pimpi néni minden 
mozdulatát.

— Utoljára még kisül, hogy a Góczyak és a Karvalyos- 
syak rokonsági összeköttetésben állottak és ez a pártában felej
tett aggszűz valami atyámfiai. Különben nincs mit bánnom udva
riasságomat, Góczy Petronella kisasszony mindenképpen érde
kes ismeretség. Bizonyos, hogy három vármegye történeteit, 
pletykáit ismeri, és a nagyanyák szerelmeire úgy emlékszik, 
mintha csak tegnap történtek volna. Bah! ma úgy sincs dol
gom, mulassunk.

— Talán ismerte, kisasszony, a Karvalyossyakat ? —
kérdé.

— Oh, hogyne ? — Az öreg Johann ur sokszor meg- 
tánczoltatott térdein . . .

- — És Karvalyossv Izabellát is ismerte ön ?
— Ah nem. Képzelje, az megszökött egy komédiással. . . 

És attól az időtől fogva tisztességes leánynak nem is volt sza
bad nyelvére venni nevét, de azért a hire megmaradt.

— Parancsol még egy findzsával? — kérdé Jaquemár.
— Oh köszönöm, szépen köszönöm.
— Kisasszony, ritkán fordul meg Pesten ?
— Oh bárcsak most se lennék itt ■— sohajtá Pimpi néni 

szomorún.
— No, ez érdekes kezd lenni, — gondolá Jaquemár. 

Hein! Nem akarok indiscret lenni, de szeretném tudni, mi 
hozta nagysádat oly messze földről Pestre, mert amint szavaiból 
kiveszem, messzünnen tetszett jőni.

— Messzünnen ám, — sohajtá Pimpi néni. — Lehet 
négynapi gyalogjáró föld, de a gőzkocsin csak egy nap kell
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hozzá. Tetszik tudni, hol van Kis-Kabos ? Mindjárt Nagy-Ka- 
bos mellett, Biharmegyében. Az már nem messze esik Erdély- 
országtól.

— Parancsol kérem, egy sonkaszeletet . .  . egy pohárka 
Madeirát ? . . .  No, messzinek nem olyan messze. Tetszik tudni, 
hol van San-Francisko ? A  gyémántmezők ?

Pimpi néni nem tudta.
— Tetszik tudni, hol van Madagascar?
Pimpi néni erre se járt soha.
— Lássa, kérem, a z van messze ; vagy Tunis, Marocco. 

Párizs csak egy ugrás hozzá képest, Berlin, Milano, Verona 
csak szomszédság.

— És Zsákmár ur — megengedi, hogy a nevén szólitom 
— ott mindenütt járt talán? — sopánkodék, lokniit folytonos 
lengésben tartva, Pimpi néni.

— Yes, asszonyom ! Mindenütt jártam, — szélt Jaquemár 
ön telt mosolylyal és egy pohárka Madeirát öblített le.

— Hogy is volt csak, könyörgöm, az utolsó név ? Nem 
igen vagyok járatos ezekbe az országokba, de az utolsónak a nevét 
ismerem.

— Civítta-Vecchia, Formosa, Livorno, Padrüa, Verona . . .
— Az az, lelkem . . .  az utolsó . . . Verona ! Az h á t! 

Tudja, kérem, Jenőnek minden levele fölé az volt attressálva 
. . . Verona ! Azt ismerem.

— Járt ottan, kisasszony ?
— Dehogy! Hanem a Jenő regimentje ott feküdt és ta

lán még mostan is ott fekszik. Szegény Jenő, ha tudná! . . . .
És Pimpi néni szemeiből lassan potyogni kezdtek a kö- 

nyek. Jaquemár alapjában jószivü ember volt, könnyen megindult 
a más baján, különösen a női könyek nagyon hatottak rá. De most 
az egyszer kaczagni szeretett volna. Ez a jámbor, ódivatú, vén 
kisasszony, ez a puposhátu, gyermeknaivságu aggszüz oly szo
katlan, annyira nem mindennapi, oly furcsa jelenség volt, mi
kor ajtatosan elpityeredett, mikor összecsucsorodó ajkai mozogni 
kezdtek és a könyek szájszögleteibe összegyülekeztek, mint az
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eső a csatornavályuba. Jaqnemár erősen tartogatta magát, 
hogy fel ne kaczagjon. Látni kívánta elő vigyázatból, regge
livel kínálta meg juxból és bubánata könyei oka után tudako
zódott őszinte érdeklődésből.

Pimpi néni elmesélt neki mindent. Elmondta tőrül hegyre
a Gőczyak történetét, származásfájukat, a család fénykorát és 
hanyatlását le egész a mai napig, a szerencsétlen Ilona búcsú 
nélküli távozásáig, saját szerencsétlen affairejeig a hordárral, ki 
útitáskájával elillant és pénzes tárczáját is magával vitte. És ez 
a szomorú történet olyan vidámmá vált a Pimpi néni részle
tes és hü leírásában. Belekevert három vármegyét kilencz viczis- 
pánt, hajdút, borbélyt, iskolamestert, prókátort; beleszőtte saját 
biográfiáját, hol született, hol nevekedett, ki volt a keresztatyja, 
mikor volt az első kaszinóbálban, hogy öltözködött, milyen ka
pós tánczrsné volt, hogy került a tiszttartó ur házába, mikor 
kezdte saját kezére a gazdálkodást, kinek a bérletén nyert, mi- 
io r  volt áldott esztendő, mikor verte el a jég a szőlőjét, mi
lyen gyönyörűséges fogadott leánya vau neki, mikor, melyik 
napon lépett tizenhatodik évébe, milyen jó az, milyen áldott, 
milyen édes1 milyen páratlan stb. stb.

Jaquemár figyelmesen hallgatta végig az egész czikor- 
nyás históriát, el nem veszitett belőle egy szót, egy nevet, s 
mikor be volt fejezve, nagyot kaczagott, és nem átallotta be
vallani Pimpi néni előtt, hogy bár ő maga is sok mindenen 
ment keresztül világéletében, és ő is tudna egyet-mást elbe
szélni, de ennyit még se tapasztalt.

— Zsákmár ur nagyon udvarias férfi — mondá Pimpi 
néni szemeit lesütve — ós én sohse hittem volna, hogy ma 
a reggeli mellett még olyan jól fogok mulatni.

Jaquemár ur félig felemelkedett és az illemtan minden 
szabályainak megfelelő bókot vágott.

— Részemről nagyon örülök az érdekes ismeretségnek, 
de engedjen egy kérdést, tisztelt nagysám. Mily módon fogja 
ön megkezdeni nyomozásait eltűnt rokona után?

Most aztán Pimpi nénin volt a sor, hogy elhallgasson és 
Jaquemáron, hogy a társalgás fonalát átvegye.

Képes Regójrntár, III. köt. 14
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— Azt nem tudom, — felelt Pimpi néni, egyszerre alá
csöppenve kedélyes hangulatából, — arra még nem gondoltam.

— Tudja, nagysám, Petronella kisasszony, hogy az nem 
lesz valami könnyű?

Pimpi jobbra-balra bólingatot a fejével, ami azt jelenté, 
hogy elég baj.

— A nyomozásnak ily nagy városokban mint Budapest, 
csak egy módja van : a rendőrség által.

— Jézus Mária! — ijedezett Pimpi néni.
— Yes, édes nagysám! Annak más módja nincs. És ön 

azt nem akarja.
— Irgalmas teremtőm ! Olyat még csak gondolni i s ! — 

fohászkodék Pimpi néni.
— Egész más lenne, ha önnek Budapesten számos, igen 

számos ismerősei volnának, akik Ilona kisasszonyt szintén is
merik. Akkor ön ezekkel bizalmasan tudatná nem a valóságot, 
hanem ennek surrogátumát ; kigondolnánk valamit a valódi 
tény elpalástolására, mert az emberek hajlandóbbak a roszat 
elhinni, mint a jót — és plausibilissé tennők, hogy ennek szük
ségkép igy kell lenni — és ha valaki meglátja, értesítse önt 
vagy engemet tüstént róla. De hát sem önt nem ismerik, sem 
ön nem ismer egyetlen rokonán kívül senkit, sem én nem ism e
rem Ilona kisasszonyt . . . .  bajos, nagyon bajos.

Pimpi néni, amint szavait végig hallgatta, egyre szomo
rúbb lett. Átlátta, hogy jószivü vendéglátójának igazsága van. 
Összevissza hánytorgatta magában a tényállást és nem tudott 
ellenokot felhozni. Mit is mondhatott volna ő ilyen okos fér
finak, ki a világban járatos és ennyi mindenféle helyen — is
ten akárhova tegye a nyel vtörő neveiket! — megfordult.

— Én édes uram teremtőm, mitevő is legyek ! — 
sohajta Pimpi néni és Jaquemárra függesztette búbánatos 
tekintetét.

— Én megmondom önnek, kedves Petronella kisasszony. 
Ön szép csínján ismét fel fog ülni a gőzkocsira és anélkül, 
hogy itt Pesten további kellemetlenségeknek kitenné magát,



211

.hazamegy falujába és az időre bízza, hogy sebeit begyógyítsa 
és édes rokonát ismét körébe vezesse. Engem bálára fog kötelez
ni, ha pénztáram felett rendelkezik. Haza érve majd a köl
csönt postán megküldheti.

— Ön nemcsak okos ember, kedves Zsákmár úr, de jó 
és előzékeny is. Tanácsát talán követni fogom, de ajánlatát 
nagyon szépen köszönöm. Hisz itt van Szádelői, Mariskám 
édes apja, majd ő ellát a szükségesekkel. Valamikor nagy 
gavallér volt, de most kissé kopottas, tetszik tudni — özvegy 
ember . . .

Jaquemár ur elmosolyodott.
— És hol találandja ön nevezett özvegy urat?
— Eljön értem, minden bizonynyal eljön, tiz órára 

ígérkezett; édes teremtőm, hisz nélküle olyan ügyefogyott 
volnék ebben a rengeteg városban.

És Pimpi néni ezek után fölkelt az asztaltól, egy puk- 
kedlit csinált és kezet nyújtott a szives gazdának. Épp azon 
járta tta  elméjét, hogy a köszönet végében mimódon kérdezze 
meg tőle foglalkozását: hogy szolgabiró-e vagy megyei esküdt 
vagy még ennél is nagyobb tisztviselő, hogy legalább otthon 
elmondhassa kedves Marikájának, ki látta olyau szívesen, 

a miko’- egyszerre egy gondolat örömétől ragyogtak fel 
szemei.

— Ah, kedves Zsákmár úr, hogy erről meg tudtam feled
kezni. Hisz én meg is mutathatom önnek Marikámat. I tt van 
a medaillonomban . . . nézze csak, kérem . . .

Pimpi néni belenyúlt kelebébe és egy selyemzsinóron 
függő kis medaillont oldott le nyakáról és oda nyujtá
Jaquemárnak.

— A fiatalabb Marika, — mondá büszkén.
A medaillon ugyanis kétfelé nyilt és két kis fénykép 

volt benne.
— Az idősebb Ilona — tévé hozzá. — Az ősszel csi

nálta egy vándorló fotográfus. Pompásan el vannak találva 
mindaketten. Csókolni való egy kéz, aki csinálta. Jól is tartot-

14*
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tok érte, tudom nem is felejtett el bennünket egyhamar. Sá
padt ember volt az isten adta, és nem akarta megmondani, hogy 
mi a baja? Szegény nskatehenem még akkoi életben volt — 
nem győzte eleget dicsérni a tejét, olyan, azt monda, mint az 
iré. És kérem, az egek tudják, én nem bírom felfogni, igaz, 
hogy életemben először láttam, de hát milyen mesterség is az, 
hogy az embernek abba a kis kuksoló szekrénybe csak bele 
kell pillantania, a fotográfus egyet csavar hátul rajta, azután 
azt mondja: „Kuss die Hand.“ és az arczkép megvan. Abban 
a szekrényben van-e a babona vagy a kézcsavaritásában — én 
fel nem foghatom . . .  Ugy-e szép az én Mariskám ? Látom, 
hogy tetszik önnek, ugy-e tetszik Zsákmár ur ?

Jaqaemár még folyvást kezében tartotta a medaillont és. 
úgy elmerült annak a képnek a nézésébe, hogy Pimpi nőni 
egész monológjából édes keveset hallott. Hol kalandoztak a 
kóbor lovag gondolatai, merre jártak? Ki tudná azt megmon
dani. Az áhitat egy nemével nézte azt a képet, a gyermek
leánynak tiszta, tökéletes vonásait, és elborongott úgy, mint 
mikor biztosan tudjuk, hogy láttuk már ezt az arczot valahol, de 
nem jut eszünkbe, hogy hol ? Egy pillanatra azután mosoly 
lebbent el a kalandor ajkain. Talán eszébe jutott az is, hogy 
hol? Vagy csalódunk talán és Jaquemárnak a hasonlatossá
got keresnie sem kellett, mert a kép megpillantásánál azonnal 
tisztában volt vele? . . .

— Egyiket nőmnek szeretném, a másikat leányomnak! — 
mondá Jaquemár és visszaadta a medaillont.

— És melyiket szeretné ön nejének ? — kérdó Pimpi 
néni, nem mérnök állítani, hogy minden utógondolat nélkül.

Az idősebbet, — viszonzá Jaquemár, — azt a ki eltűnt ! 
És most, miután már kedveseit is ismerem, engedje Petro
nella kisasszony, hogy a mai napra én legyek az ön lovagja, ha 
talán az a kopottas, özvegy ur rá nem érne, vagy itt felej
tené önt.

Jaquemár az utolsó szavaknál egészen visszanyerte előbbi 
derült hangulatát.
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— Szemkáprázat az egész, — mormogá. — A fotográfia 
feltalálása óta a kísértetek tetemesen megszaporodtak. Ez is egy 
a sok közöl.

Meghúzta a csengetyöt.
Stefi megjelent.
Jaquemár ujjaival magyarázott neki valamit.
— Ha megengedi, Petronella kisasszony, majd egyet ko- 

csikázunk a városban. Meghagyjuk az ön özvegy emberének, 
hogy jöjjön el délután.

Egy negyedóra múlva Pimpi ínéni a ruganyos fiakker 
vánkosain hintáztatta magát és oly előkelőén ült ott rókator
kos bundájában, hogy Jaquemár nem győzött eleget gyönyör
ködni benne.

— Ebben a tenger utczában, e közt a tömérdek nép 
közt bizony nem tudnám, hol keressem szegény Ilonkát —  
sohajtá minduntalan.— Biz isten csodája, hogy ezek a népek ei nem 
tévednek, hogy haza tudnak találni. Mit fog mondani Szádelői, 
hogy nélküle eltávoztam, mit fog gondolni felőlem!

Szádelőinek pedig esze ágába sem v olt többet Pimpi néni
Ott hagyta — zálogba.

(Vége a harmadik kötetnek.)
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