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B e v e z e t é s .

A v é g r e n d e l e t .

1867. május 17-én gróf Marmarossy Tibold aranykulcsos 
kamarás ő excellencziája egy bosszú eltékozolt élet után het
venkét éves korában örök álomra csukta le fáradt szempilláit.

A lapok hasábos nekrológokat szenteltek nevének, a fe
lebaráti szeretet palástját borítva a nevezetes halott tévédé 
seire és magasztalva erényeit, buzgalmát a közügyek iránt, 
emberszeretetét, hazafiságát; elmondták, hogy neve sohsem hiány
zott ott, a hol a közérdek pénzáldozatot követelt, hogy párt
jának nem csak támasza, de mi több : feje is volt, (a mi di
cséret lehet ugyan az elhunytra nézve, de nem valami nagy bók 
pártjára;) megírták: hol született, hányadik volt nemzetsége sorá
ban, mennyire szaporította az ősei által reá származtatott roppant 
birtok-complexust ; és kikutatták, bár sok utánjárásba kerül
hetett, ami csak okosat mondott és cselekedett teljes életében.

Ilyen főrangú és ilyen gazdag nagy ur nyilván meg is 
érdemelte azt a fáradságot.

Hát még a temetése!
Bebalzsamozták. Kettős koporsóba tették. A külső ércz- 

ből volt és fölért egy jómódú ember vagyonával. Valóságos műre
mek. Az atlacz-szemfödél csipkéivel egy herczegasszony nem 
röstelte volna báliruháját diszittetni. A grófi czimer aranynyal
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futtatott ezüstlemezekre volt kiverve. Szóval, a mit gróf Mar- 
marossy Tibold ő excellencziája a sírba vitt magával, sokkal 
többet tett ki, mint a mennyit az emberek nagy többsége kö
zönségesen egy egész életen át összekuporgatni, fáradságos 
munkával még kedvező körülmények közt is összezsugorgatni 
képes.

Koporsóját roppant bosszú fogatsor és tömérdek kiváncsi 
nép kísérte ki a vasúti indó házig.

Ott különvonat volt rendelve számára.
Beemelték a koporsót a fekete posztóval kivert vaggonba, 

mellé térdelt két sorjában tizenkét kámzsás barát, azok ott 
imádkoztak mellette egész utón.

A végállomáson uj tisztesség várt a nagy halottra.
Eljött segédletével a főesperes, meg a világi nagyok, 

törvényhatósági képviselők, uradalmi tisztek, szolgák és temér
dek nép.

Beszentelték a koporsót másodszor és rendeztek neki má
sodik temetést. Fényes processióval bevitték a megyei székvá
rosba, prédikáltak felette, azután díszes halotti szekéren úgy 
szállították közel falusi birtokára, családja ősi fészkébe. A hol 
a nagyhírű nemzetség bölcsője volt, ott volt temetője is. Le
tették a nagy halottat a gránit sírboltba, hol évszázadok iva
dékai vártak reá, eloltották a fáklyákat, becsapták a nehéz 
vasajtót és átszolgáltatták a feledésnek és enyészetnek.

így szokták temetni a Marmarossy grófokat.
* **

De a milyen népes volt a temetése, oly elhagyatott volt 
Tibold gróf maga élete végnapjai és utolsó órájában.

Rokonok, barátok helyett csak orvosai járlak ki-be nála 
és gyöngéd, gondos nő helyett egy szikár fekete alak tipegett 
ágya körül: gyóntatója, Páter Félix, a jezsuita.

Ő maga kívánta igy.
Távolabb eső rokonai sohsem tanúsítottak valami különös

figyelmet iránta és ő sem igen rokonszenvezett velők. Alig is
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tudtak folyton aggasztóbb állapotáról többet, mint hogy gyön
gélkedik, ami olyan életkorban nagyon természetes.

Tibold gróf nem vágyott utánok. Csak hadd maradjanak.
Egyedül Kálmán gróf jött e l ; eljött egyszer, kétszer, há

romszor — de ő excellencziája szigorúan eltiltotta, hogy be ne 
merészeljék bocsátani színe elé.

— A haldokló majoresco irtózik utódától — irigység a 
■halálos ágyon! — gondold a jezsuita, az emberi gyarlóság fe
letti mély iróniával.

— Mily engesztelhetlenek a nagy urak ! — elmélkedék ő 
excellencziája első komornyikja, ki a deductiv bölcsészeiben 
nem kevéssé otthonos.

— Pedig az az énekesnő olyan gyöngy egy teremtés, a 
született grófnő sem uriasabb nála ! — plaidirozott az inas, 
ki társai körében vörös republikánusnak van kikiáltva, pedig 
csak egyszerű — démokrata.

— Az a Kálmán gróf olyan ártatlan, mint a ma szüle
tett csibe, — sopánkodék Klementin, a szobacziczus, — hanem 
.az a komédiásnő megbabonázta.

És Klementinnek csakugyan igaza is volt.
Heller Ida megbabonázta a fiatal grófot, de nem bűbájos 

itallal, nem ráolvasással, nem a kaczérság ellenállhatlan csel- 
fogásaival, hanem gyermeteg bájai, igazi nőiessége és határtalan 
szerelme igézete által.

Alig terjedt el Marmarossy Kálmán szerencsétlen párba
jának hire a fővárosban, Heller Ida odasietett megtagadott, 
kedvese ágyához. Elfeledte a sérelmet, mit az öreg gróf tapin
tatlansága ejtett büszkeségén, nem törődött sokat az Hiedelem
mel, sem az emberek kíméletlen megszólásával. Éjt-napot ott 
töltött az élet-halál tusában vivodó fiatal ágya mellett és haszta
lan volt minden kísérlet eltávolítására. Ő ott maradt.

Kálmán gróf életerős természete diadalmaskodott Mikor 
a sebláz önkívületéből öntudatra ébredt, ott látta ágya mel
lett a nőt, akiért tulajdonképpen megvívott, a kiért szenvedett 
és a félreértés csakhamar el lön oszlatva.



Ida elmondta neki, hogy micsoda -viszony fűzi Cserni Vik
torhoz, hogy a szerelemnek ahhoz éppen semmi köze nincsen; 
mennyire fáj neki, hogy egyetlen fiatalkori barátja, fogadott 
testvére és Kálmán egymásra törnek; elmondta neki hirtelen vál
tozásának történetét, Tibold gróf látogatását, ajánlatát, könyörgé
sét és szegény Kálmán mindezt a lázálom folytatásának hitte csak ; 
olyan egyszerű volt mindez és mégis olyan különös, oly vilá
gos, és mégis annyira kuszáit, zavart.

Mikor Kálmán gróf hosszú hónapok múlva először elhagy
hatta az ágyat, első látogatását bizonyára nőm nagybátyjánál 
tette, hanem Idánál, a nemzeti szinház primadonnájánál.

— Olaszországba akarok menni, Ida, — szólt Kálmán,
— Az önnek jót fog tenni -  mondá Ida
— De egyedül nem mehetek, társra van szükségem.
— Majd akad.
— Nem jönne ön velem, Ida?
— Szerződésem nem engedi.
— És nem bontaná ön fel a kedvémért szerződését?
— Én istenem, mi mindent nem tettem meg már az ön 

kedvéért, Kálmán!
— Köszönöm, Ida. Két hét múlva utazunk.
— Két hét múlva ?
— Hanem elqbb még egy kis kirándulást fogunk tenni.
— Hova, Kálmán ?
— A templomba, Ida, az oltárhoz — viszoazá Kálmán 

és karjaiba zárta és csókokkal halmozta el menyasszonyát. Ez 
a kirándulás azután minden nevezetesebb akadály közbejötté 
nélkül egész csöndben meg is történt.

Mikor az öreg gróf utólag az egybekelésről hallott, a 
hirt sokkal higgadtabban és közönyösebben fogadta, mint a 
hogy előre gondolni lehetett volna.

Páter Félix e körülményben ő exeellencziája elmebeli 
fogyatkozását látta csak. Mikor az ember már odajutott, hogy 
évődni és boszankodni nem bir, közel jutott feloszlásához.

És a jezsuita, ki mindenben jól látott, és az emberi

—  6 —



m  m  ) ' w
—  7 —

■szivet ismerte, mint kevesen, most az egyszer csalódott. Tibold 
gróf elméje távolról sem volt olyan tompa s mikor közönynyel 
fogadta unokaöcscse botlásának hírét, ebben a föl nem vevésben, 
ha a jezsuita mélyebben firtatja a dolgot, előre nem látott 
nagy változások árnyékát födözhette volna fel.

Hanem azért ő excelleneziája még sem ta: tóttá érdemesnek 
praesumtiv követőjét arra, hogy atyai színe elé engedje járulni, 
amit Páter Félix megint csak helyeselni tudott.

Ami az ájtatosságot illeti, Tibold gróf jámbor keresztyén
hez méltón, mindent megtett, hogy lelkét a jövendő élet ma- 
lasztjaira elkészítse.

A jezsuita e részben tökéletesen meg lehetett elégedve vele.
Hanem másrészt megint elég oka volt magas gyámoltja 

bárgyuságig menő hallgatásával megelégedve nem lenni. A gróf 
sohsem foglalkozott — legalább jelenlétében nem — földi 
dolgokkal, javai rendezésével, pénzügyekkel.

Ö meggyónta a papnak vétkeit, de egyebekről mélyen 
hallgatott.

Pedig Páter Félix vajmi gyakran terelte a beszéd tárgyát 
ez effélékre, de Tibold grófban úgy látszott minden érzék 
kihalt a gyarló világ érdekei iránt.

Egy Ízben a Páter minden himezés nélkül, meglehetős 
gyöngédtelenül figyelmeztette a közel valetre és kérdezte, mi
kor szándékszik végintézkedéseit megtenni?

A gróf arczára átszellemült mosoly lebegett.
— Már megvan, — mondá halkan; — már több egy 

évinél, hogy rendelkeztem.
Ez lesújtó válasz volt.
A jezsuita ajkain már ott égett az indiscret kérdés :
— És nélkülem ? . . .
Nem mondta ki.

- Csak abbéli hitének adott kifejezést, hogy a kegyelmes 
ur, tekintve a megnyugvásnak ama boldogító malasztját, melyet 
a jezsuitarend tagjai, különösen pedig Rómában tartózkodása 
alkalmával a generalissimus ő szentsége, szivébe csepegtettek,
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a szerzet czéljairól, mely őt mindenha patronusának tekintő, 
nem feledkezett meg.

0  excellencziája helyeslőleg bólogatta a fejét.
Azután tovább révedezett, behunyta szemeit és tovább 

álmodott.
Egy halavány szép angyal ült az ágya szélinél, melyet 

kívüle más nem láthatott, és az biztatta, bátorította és mo
solygott felé. És abbéi a mosolyból merített ő megnyugvást. A 
túlvilág, melynek borzalmait a jezsuita oly ijesztő színekkel 
festette előtte, megszűnt borzalmas lenni, mióta ez az árnyék 
ellátogatott hozzá és suttogó szellemajkkal elrebegte neki, hogy 
ki van békitve, hogy megbocsátott!

Olykor egy pév röppent el a haldokló ajkairól:
— M argit!
Azután kimeresztette szemeit és a levegőbe bámult.
Hónapok óta két karikagyűrűt viselt az ujján.
Pár órával halála előtt visszanyerte öntudatát és meg

hagyta, hogy azokat a gyűrűket magával akarja vinni a sírba.
Azután ismét elvesztette eszméletét.
Mintha csak ezért ébredt volna fel neháuy pillanatra!
Többet fel nem ébredt.

* **

Alig zárult be a sírbolt ajtaja gróf Marmarossy Tibold 
után, összeült a competens tanács és a nagy momentumnak 
megfelelő ünnepélyességgel felbontották az elhunyt végren
deletét

Hosszu nagy okmány volt ez, felszerelve számos csatol- 
ványokkal.

Az elnök, a majorátus törvényes gondnoka, miután fel
bontotta, átadta a család jogi tanácsosának, hogy olvassa fel.

Feszült kíváncsiságról itt természetesen szó sem lehetett.
Valami különös dolgokat nem várt senki. Az öröklési 

rend magától megszabja az örököst. A Marmarossy-májorátus 
ízrokonságra van alapítva, és az uj majoresco ott ül az elnök
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oldala mellett, a serényebbek már be 'is mutatták neki hódola
tukat; kétséget sem szenved, hogy ami az alapítványok, jóté
kony adományok után fennmarad, a gróf magánvagyona szintén 
a főörökösre fog szállani.

És ő ott ült — a tömérdek birtokok ura, egy huszonhat éves 
fiatal ember, kit a természet is mindenféle kegyadományaival 
megajándékozott, és nem vette észre azt az irigy és kiváncsi 
tekinteteket, melyekkel a tanács tagjai közül nem egy aiczára 
tapadt.

Feltűnően sápadt és szomorú volt.
Önzetlen nemes lelkének mélyen tudott fájni az a gyön- 

gédtelen szigor, melylyel nagybátyja, kit nem respectált ugyan 
valami különösen, de azért mégis szeretett, beteg ágyától még 
halálórájában is eltiltotta. Ezer szemrehányást tett magának, 
hogy sokat elmulasztott, amit az öreg ur kiengesztelésére ok
vetlen meg kellett volna kisértenie.

Mennyire is megváltozott utolsó időkben Tibold bátyja! 
Sohse hitte volna ennyire engesztelhetiennek ! És ezeken a — 
másnak tán jelentéktelennek tetsző dolgokon — gróf Marma- 
rossv Kálmán annyira el tudott révedezni, busongani, hogy 
a  végrendelet első bekezdéseiből alig hallott valamit.

A végrendelet bevezetése semmivel sem különbözött más 
hasonló okmányok bevezetéseitől. Azután két hosszú oldalon fel 
voltak sorolva azon javadalmak, melyekre az elhunyt főur mint 
a  majorátushoz nem tartozó, részint örökölt, részint szerzett 
vagyonrá nézve szabad rendelkezési joggal bírt.

/ E javadalmak legnagyobb részét a majorátushoz kívánta 
hozzácsatoltatni, hogy utódja öregbítve örökölhesse tovább köve
tőjére. Elődjei is ekképpen cselekedtek. Reméli, hogy utódai is 
szem előtt tartandják az ősi traditiót.

Megemlékezett azután felekezeti különbség nélkül minden 
országos és városi jótékony intézetről, templomokról, iskolákról, 
akadémiáról, színházról, a város szegényeiről, és első sorban 
azokról, a kiknek a nemzet még mindig adósa, a rokkant 
honvédekről és ezek özvegyei és árváiról.



lü

Nagy összegeket hagyományozott mind e czélokra.
Gondoskodott lelki üdvösségéről. Tiz ezer forintot rendelt 

halotti misékre. Egyik jószágát a jezsuita rend, az egyház 
eme védbástyája számára kívánta örökös ajándékképen bekebe- 
leztetni.

Idősebb szolgáiról, cselédeiről sem feledkezett meg. Ne* 
vezetesen pedig szivére kötött az uj birtokosnak valami 
Máté Máté nevű tisztviselőt, hogy azt a legelső megürült jó
szágigazgatói vagy legalább tiszttartói székbe kell helyezni 
hűséges és megbecsülhetlen értékű szolgálataiért. Azonkívül 
tekintélyes pénzösszeget is kívánt számára kiadatni.

Tiz ezer forintot kapott valami Czingár Jónás János nevű 
ur, a városi kapitányság egyik nevezetesebb tagja, ki 5 excellen- 
cziájának szintén nevezetes szolgálatot tett egy Ízben.

Egyik kisebb magánbirtokát gróf Marmarossy Kálmán 
unokaöescse számára kívánta átíratni, stb. stb.

Eddig minden egész rendben folyt s az utolsó passust 
kivéve nem volt benne semmi felötlő.

Hanem, amint a kisebb ügyek be voltak fejezve, egyszerre 
más hangba csapott át a végrendelkező.

A mi most következett, az oly megrázó, oly váratlan 
és megdöbbentő valami volt, hogy a ki felolvasta, elvesztette 
lélegzetét és akik hallgatták, bámulva néztek egymásra.

Töredelmes vallomás hangján kijelenté az irat, hogy gróf 
Marmarossy Tiboldnak egy törvényes fia van első házasságból, 
mely a világ előtt mindenha titok maradt. A csatolványok iga
zolják e házasságot, kétségenkivül helyezik a fiú azonosságát, 
a kit a majorátus jogosan megillet és akit ő azonfelül összes 
magárjavai főörökösévé nevez.

Ő excellencziája sokáig hasztalanul kutatta az elveszett 
fiút, amig isten az ő beláthatatlan bölcseségével végre kegyel
mezett bűnös lelkének és igazi nyomra vezette.

Ez a fiú ez idő szerint a C s e r n i  V i k t o r  nevet viseli 
és Párizsban (rue Richelieu 75. sz.) lakik. A végrendelet fel
bontása után induljon hozzá tüstént egy küldöttség, a mely őt
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jogai élvezésébe helyezze, mert az ezen a földön senki mást 
nem illet, egyedül őt, kinek magas származásáról még csak 
sejtelme sincs. (

Végrendelkező maga ellen zúdítja a világ Ítéletét, amidőn 
levonja a lepelt saját múltjáról, de a sir szélén, a hol szétfosz- 
lik minden hiúság és Összedől a hazugságok épülete, nincs helye 
többé az álszeméremnek.

Szivére köti a végrendelet végrehajtóinak, hogy sietve, 
minden halasztás nélkül járjanak el megbízatásukban, mert neki 
úgy rémlik, hogy még a sírban sem lelne nyugodalmat, ha e 
tartozását le nem rónák helyette.

A tudat, hogy halála után tisztázva leend a régi súlyos 
adósság, adott neki élete utolsó napjaiban megnyugvást, bátorsá
got, bizalmat.

Az ember gyarló és neki nem volt annyi ereje, hogy 
a kitagadott fiú elé lépjen és bocsánatot kérjen tőle — az apa 
a fiútól — egy nyomorban, Ínségben töltött fiatalkor szenve
dései miatt. Jobb igy. Szemben talán megátkozta volna, de em
lékét áldani fogja!

* *
*

A teremben mély, nyomasztó csend uralkodott — a meg
döbbenés pauzája. Senki se merte megtörni.

A tanács tagjai egymásra tekintettek. A jcgvesztett ma- 
jorescora, ki ott ült az elnök jobbja felől, senki se merte fel
emelni tekintetét. Senki sem volt kiváncsi, senki sem irigyelte 
többé. Nem is létezett m ár; egy tollvonás, egy ócska hitvány 
darab papiros, melynek végében két név volt odabigyesztve, 
miket soha senki nem hallott, két szolga neve, kik soha meg 
nem álmodták volna, hogy az ő körmölésük milliók birtokát 
fogja eldönteni — ez a sírok odvából az élő világba benyúló 
két láthatatlan kéz megölte, semmivé tette, kitörülte azok laj
stromából, kiknek uszályába kapaszkodni még csak lealázónak 
sem tartatik.

Pedig az urak bátran, bizton a szeme közé nézhettek
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volDa neki. És ka a szemeken keresztül az ő becsületes tiszta 
leikéig hatolhatnak, el kellett volna szégyelniök magukat sa
ját nyomorúságuk miatt.

Gróf Marmarossy Kálmán oly nyugodtan ült helyén, 
mintha semmi nevezetes sem történt volna. Szivében nem 
mozdult se gyűlölet, se harag, se boszu.

Ellenkezőleg. Mosoly játszott ajkain.
Most már világos volt előtte, hogy miért tiltotta el ma

gától nagybátyja. Nem, mert ő, Kálmán, vétett ellene, hanem 
megforditva.

És Idára is gondolt.
Mindig azt óhajtotta, hogy bárcsak De várna Kálmánra 

olyan hatalom, annyi gazdagság, ő mindig reszketett attól a 
pillanattól, mikor Kálmán milliókkal fog rendelkezni. Szerette, 
bizott benne, házasságuk a legboldogabb volt és még is félt. A 
boldogság ritka virág és nem csak szélvészek, de a forró nap 
is megárthat neki.

Ida vágya beteljesedett, most már nem volt oka Kálmánt
a millióktól félteai.
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Uépee regénytár XXI. füzet.
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E l s ő  f e j e z e t .

Czi f r a  Laczi  a „Két  pi sztolyában.

í i n  váltig csak a mondó vagyok, hogy ki minek nem mes
tere, hóhérja az annak.

Kell rá példa? Mondok példát.
Példa rá a Czifra Laczi esete.
De ne borzadj előre, kedves olvasóm, hadd azt azutánra, 

vagy még későbbre. Tapasztalhattad, hogy fén nem hajhászom 
a borzalmas dolgokat, nem akarlak kitenni annak a kellemet
lenségnek, hogy gyertyagyújtás után tétovázva és névtelen félel
mektől gyötörve lépj ki házad tája elé. Az én istenem őrizzen 
meg attól téged, meg engemet is.

Sokkal nagyobb kedvem telik benne, ha megrikathatlak, 
(a hogy az én hazámban, ahol a hires csáthi botok teremnek, 
mondani szokták; salonnyelven szebben is ki tudnám czirkal- 
mazni) vagy ba úgy szivem szerint megkaczagtathatlak, ami
hez természetesen a te jóakaró hozzájárulásod is kívántatik.

Hanem hát a világ és különösen ezen érzékeny történet 
sora úgy hozza magával, hogy borzasztó események is történje
nek, és én, ki nem is költőm e regényt, hanem fáradságos 
utánjárással élő emberek elbeszéléseit és viselt dolgaikat má-
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solgaíom, a legnagyobb kerülővel sem térhetek ki a borzalmak 
írtjából, hacsak az igazságot megcsonkítani nem akarom, ami
től engem óvjanak az egek!

De hát lássuk a medvét — azaz hogy ismerkedjünk meg 
Czifra Laczival.

Akkoriban, t. i. 1867-ben, sőt még három-négy esztendő
vel későbben is in floribus volt az a híres Két pisztoly, mely. 
be még nagyapád vette szállását, mikor a józsefnapi vásárra 
évenkint egyszer felrándult Pestre, hogy a boldog pestiek által 
magát in optima forma agyonkoppasztassa.

Nagyapád idejében az volt Pestnek legelső vendégfoga
dója; volt ott minden, amit csak az ember szeme-szája meg
kívánt, rözselángon sütött lángos-lepénytől kezdve piros pozsgás 
szobacziczuskáig, ki nem karmolt, ha megczirógatták is. Volt. 
ott olyan főpinczér, aki előre-hátra ángol nyelven tudta el
mondani a miatyánkot, meg az egyszer egyet, hogy aki egy
szer hallotta tőle, nem kivánta másodszor hallani. Volt ott 
olyan czigány, hogy kihegedülte a tízeseket meg az ötvenese
ket az ember zsebéből még akkor is, ha nem a zsebében, ha
nem kilencz rétbe hajtott derékkötőben hordta a puszta testén.

Esztendők futtában azóta természetesen sok mindenféle 
megváltozott.

A Két pisztolyból, mely hajdanán tisztességes hely volt, 
lett nem-tisztességes hely, lett zsivány-fészek, csavargók tanyája, 
melyet a vigyázó falusi ember olyan szépen elkerült, mintha 
soha hírét se hallotta volna; a nagybőgőből kifogyott a szusz, 
a kisbőgőből detto, a klarinét elrekedt, a czintányért pedig 
soha nem is használták, mivelhogy azt süsse meg a magyar 
opera, az oda való !

Hanem mikor mindenki elhagyta az évről-évre mélyebben 
a föld alá süppedő tanyát, mely tönkre jutott gazda gyanánt 
mindegyre mélyebben a szemébe vágta a kalapot, hogy se ő 
ne lássan senkit, se őt ne lássa senki: volt valaki mégis, 
aki hűségesen kitartott mellette és el nem hagyta a rósz na
pokban sem, hanem folyvást beszélt neki a régi dicsőségről,
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mit ujabb dicsőség hijjáu mi magyarok oly gyakran vagyunk, 
kénytelenek megpendíteni.

Ki volt. e hűséges bárát?
— A czimbalom.
Mikor a sárgára mázolt, elsülyedt, rejtelmes épület egyik 

sarkát már-már bontogatták, a másik sarkán még isten igazá
ban szélt a czimbalom. Czimbalomszó volt a mákony, melylyel 
vénsége fejét elkábitották, hogy ne érezze olyan sajgósan az 
amputatiót. Czimbalomszé volt a syréndal, mely oda-oda csa
logatta a népeket az üvegajtója elé, persze bemenni nem igen 
ment oda, aki nem oda való volt.

Czifra Laczi se volt oda való, mégis bement.
Hogy is fordulhatott volna meg ő Pesten, anélkül, hogy 

ide be né térjen egy szóra? Mit szólt volna különben otthon, 
ha kérdezni találják, hogy annak a híres Két pisztolynak nem 
rugták-e még ki az oldalát ?

Bizon, bizon tönkre tette volna a reputatióját, ha oda be 
nem megy. Inkább bement tehát.

Szép gázvilágos este volt.
A czimbalmos most is ott ült az egyik zugolyban s mig 

kezei nagyserényen kalimpálóztak a terjedelmes hangszeren, 
jobbra balra sunyitott, ha nem akad-e igaz ember a csárdában, 
kin még nem fogott a czivilizatió, 'aki ősi szokás szerént csak 
a saját maga nótáján tud amúgy igaz lélekkel mulatni.

Sunyi czigánya! Most az egyszer nem nézett hiába!
Alig látta meg Laczit, mindjárt csak arra kezdte, hogy :

„Nagy pénteken mossa holló a fiát 
Ez a világ kigyót békát reátn kiált. *

Azután meg jött a frisse:

„Ha begyüröm a kalapom tetejét,
Csak úgy nézem a fergeteg elejét.^

Laczinak se kellett több. Mindjárt kirúgta a széket maga
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alól és olyat kurjantott, hogy a Két pisztoly egyik fala mind
járt meg is repedt bele.

Czifra Laczi odaparancsolta a kellnert meg a czimbalmostr 
egyiket a másik kedvéért ; a kéllner kezdte felrakni az üve
geket, poharakat; a czimbalmos nekigyürközött, mindjárt el
találta, hogy az éjjel, még ha három napig tartana is, folyvást 
csak az az egy nóta fogja járni. Bizon, bizon, annak a FerkŐ- 
nak ördöge van !

Világra szóló kedve támadt Laczinak. Eddig magánosán 
ült a sorokban és sehogy sem találta bele magát az egyedül
létbe. Most végre kompániája akadt, még pedig jó kompánia; 
egy vak lóért nem adja, hogy elmondhatja majd, hogy egész, 
éjszaka muzsikáltatta magát a Két pisztolyban.

A Két pisztoly pedig színig volt vendégekkel, alig lehe
tett mozogni benne. Ezek közt a vendégek közt pedig voltak 
egynehányan, akiknek szemet szurt a derék paraszt legény liug- 
lobogós gyolcs ünge, gatyája, panyókára vetett ezer pitykés dol
mánya s mint látszott jócskán kibéllelt kék posztó lajbija.

Különösen egyik asztaltól, az ócska billiardtól, melyen két 
kocsis legény remekeit éppen — jobbra, három vendég kisérte 
figyelemmel Czifra Laczi működését.

Az egyik koczkás nadrágot és kabátot, lakk topánt és mo
noklit viselt, ügy nézett ki mint egy kicsapott pinczér. A má
sik sokkal nagyobb és izmosabb alak, sokat nem törődik kül
sejével, hosszú szürke köpenyt visel, amiből nem látszik ki 
egyéb a fejénél, melyen a roppant karimáju kalapnak talán 
egyenesen az a rendeltetése, hogy arczát minél jobban el
rejtse.

A harmadik egy alacsony vásott külsejű ember, a ki 1 
mindkét könyökét előre tolja és tenyereibe, sülyeszti tüskés 
ábrázatát.

— Hát te Muszi, hova tetted a nyöszörgődet ? — for
dult a köpönyeges az utóbbihoz.

- No, Marezi, te ugyan keveset tudsz a világ soráról,
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Jó iáók jártak erre, nem úgy mint te nálad. Volt pénz mint 
a pelyva. — Mitugrász majd elmondja.

Hallottál egyet-mást a koron áczióról? No hisz arról csak 
hallottál! — kezdé a koczkás pepita Mitugrász. — Olyan ara
tásunk nem volt régen. Képzeld, még Párizsból és Londonból 
is idekészültek az atyafiaink, százával, egész regiment, már 
attól féltünk, hogy több lesz a kecske, mint a káposzta, ha. 
nem szerencsénkre a bécsi poíiczia. közbevetette magát és el
hárította a. bajt fejünkről. Hallod? azt mondják, hogy azok az 
angolok ésfrancziák ebben a mesterségben is túltesznek rajtunk ? 
Szerettem volt úgy egyetmást eltanulni tólök de hát mégis 
jobb, hogy elmaradt a concurrenczia. Még utoljára koppon ma
radtunk volna.

— Hát mibe dolgoztatok? — kérdé Marczi.
— Mibe ? Hát mindenbe. Az uraknak még a lószerszám

juk is tele volt spékelve aranynyal, ezüsttel, drágakövekkel. 
Én egy csatlós mundérjáról lefejtettem az arany zsinórt, pedig 
a mundér a testén volt, ő maga meg a lován ült. A filkó 
nem vette észre.

— Kisebbeket fillents, — vágott szavába Muszi, — ez 
nem igaz.

— Nem igaz ? — Nagyobbat mondok. A kalocsai érsek
nek a tolongásban leloptam az arany sarkantyút a lábáról. 
Már ezt csak elhiszitek?

— Hazudsz, Mitugrász! Annak sarkantyujá se volt. Hogy 
illenék annak a szoknyájához a sarkantyú? Hanem én mást 
mondok. Én hat marék ezüst és aranypénzt fogtam, amikor 
szórták, a vörös posztóból pedig annyit kaparitottam, hogy 
egy egész czigánybandának kifutotta nadrágra.

— Hagyjátok a feleselést — dönté el a port Marczi 
mellék nevén: Csonka. — Tudtok-e pénzt adni ? Nekem egy 
garasom sincs. A „Névtelenbe" meg nem merem mutatni 
magamat.

— Pénz ? Biz az lehetne — válaszolt unisono a két 
baj társ.

Képes Kegénylár. YI. kőt. 2
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— Hát hova tettétek azt a. gazdag keresetet ?
— Elettük, elittuk. Hanem 'tízért ne félj Marczi, amíg 

engemet látsz. Nesze, tedd e l . . .
— Mi a?
— Óra, zsebóra — mondá Mitugrász.
— Kitől kaparitottad ?
— Az furcsa egy eset — kaczagott Mitugrász. — Kimegyek 

ma délelőtt a városligetbe. Minden czél nélkül; tudjátok csak 
úgy — blindre. Lebeverészek a fűbe és várom a sült galam
bot. Közelembe egy csomó iskolás gyerek vakmacskát játszott- 
Kajbáltak, lianczuztak, mint a parancsolat. Ha gyapot lett volna 
nálam, bedugtam volna a fülemet. De hát nem volt. A lurkók 
egyre közelebb-közelebb rukkoltak felém és el voltam tökélve, 
hogy a legkisebbiket jól elagyabugyálom. Egyszer csak elki
áltja magát a kolomposuk: Rendezzünk futóversenyt., No, 
gondolom , legalább elvisz benneteket az ördög. Meg
egyeztek hát a futtatásban. Jó. Levetik sorra a ka
pusaikat, egy rakásra dobják. A legkisebb fiút, akire a fo
gam fájt, ott hagyják fedezetnek. Két másik kóficz gyerek, akik 
nagyon fain ruhába voltak bujtatva, kivesznek a lajbizsebből 
egy-egy ezüst órát és azt is odaadják, nehogy futásközben va
lami baj történjék benne. Azután elkezdenek futni. Az én kis 
ruhaőrző szomszédom elpityeredik, mikor a többit futni látja, 
néki is nagy kedve lenne a mulatsághoz.

— Hallja, ifiuracska, majd vigyázok én a holmira — 
szólítom a gyereket, — csak fusson maga is.

A kis kópé megörült neki.
— No, de az órákat is adja ide, mert összetöri.
Belátta, hogy igazam lehet, azt is ide adta.
Azután versenyt futottunk, ő a czimborái után, én meg 

a magam dolgára. Az egyik órát neked adtam, Marczi.
— Hát a ruhák ? — kérdő Muszi.
Mitugrász szigorúan végigmérte indignáló tekintetével:
— Csirkefogónak nézesz engem, Nyöszörgő ?
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— Muszi belátta, hogy ez charakterbe vágó kérdés volt 
és valami mentséget nyöszörgőit a fogai Között.

— Jobb szerettem volna a készpénzt — jegyzé meg Csonka 
Mami.

— No megállj; mindjárt beváltjuk — mondá Mitugrász. 
- -  k i  a nyalka paraszt legény majd megadja ennek az árát, 
csak vigyázzatok rám. Te Marczi odahuzódol az asztalához és 
megismerkedel vele, te Muszi majd megkínálod az órával, én 
meg majd megvétetem vele . . . N ini! öt forintot szúrt ki a czi- 
gánynak. Vigyázz, hogy hova dugja a bugyilárist, innen is 
láthatod, hogy jó degez . . . No, egy . . . kettő . . . indulj!

Azzal a kompánia eloszlott. Ki erre, ki arra.
A Czifra Laczi asztalánál találkoztak.
Csonka Marczi nagy köpenyében, árnyékot tartó- ka

lapjában egyenesen odaült a legény mellé és parancsolt egy 
pint bort.

— Hova való, földi ?
— Jobb otthon — viszonzá Czifra Laczi hetykén. Hanem 

azután helyre ütötte beszédjét és megmondta, hogy hova való. 
Koczintott is az ismeretlennel, ki lókupecznek adta ki 
magát.

Lókupecz — ag nagy sor. Kerek ez világon annak van a 
legjobb dolga, mert az mindig válogathat a hátas lúban. Ha 
Czifra Laczinak szabad választást hagynának, hogy mi akar 
lenni, viczispán-e vagy lókupecz ? Száz forintot tennék egy 
patkószeg ellen, hogy az utóbbit választaná.

A respectus tehát megvolt és a hol a respectus megvan, 
a bizalom sem szokott elmaradni.

ügy megoldódzutt a Laczi nyelve, hogy még azt is el
mondta, amit nem is kérdeztek tőle.

— Bizony, édes atyafi, mi nagy járatba vagyunk ám 
ittég. Deportczáióba jöttünk, én meg tekintetes Kábái Mihály 
uram, a perázésiink, meg Nyiszányi uram a fiskális, aki pe- 
rorálni fog, meg a Czoki esküdt, meg a nagyságos szolgabiró 
ur, meg a tiszttartó, meg a biró uramék . . .

2 *
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— Mi végből is jöttek, öcsém uram? — kérdé Csonka. 
Marczi komoly accentussal.

Mondtam, hogy deportáczióba jöttüak. NagyméltÓ3águ 
goréf Marmarossy Gézát, az uj földesurunkat kínáljuk meg a 
követséggel. Az öreg paeghótt a nyáron, e meg a fii neki. Azt 
mondják, olyan szál ember, hogy beleüti a baltát a inester-geren 
dába és még fel se ágaskodik hozzá. Hallom Ferkó, ki tudod-e 
kompénányi a nótánkat ?

Marmarossy. Géza goróf,
Olyan Prős mint a soróf,
Szabadságért élő-haló,.
0 lesz csak minékünk való.

Nem kell nekünk se rácz, se tót,
Nem is választunk mi zsidót ;
Marmarossy ős nemzetség,
Megilleti a követség.

Ihaha! Juhaha! Kiverted Ferkó! Ember vagy. Nesze még 
egy öt forintos. No, mit szól hozzá az ur, ilyen nótája sincs 
minden kerületnek, be?

— De nincs ám! — Hát öcsém bizonyosan ordináucz számra 
jött el a bíróval ?

— Micsa ? Ordináncz ? De kövesse meg magát az u r ! Az
én apám három telkes gazda, én meg egyetlen fia vagyok. Nem 
járunk mi ordinánczba. Nagyobb gazdák vagyunk mi biróéknál. 
Én csak úgy tiszteletbül, parádéból jöttem el velük, hogy többen 
legyünk. Aztán meg őkemék a járást nem tudják, idefenn, én 
meg tudom. '

— Hát kérdek én egyet: tudja-e öcsém, hogy a szép 
leányok merre laknak ?

— Tudom — ha megmondja; sohse jártam utána — 
viszonzá Czifra Laczi kapva a kérdésen.

— A bodzafa-utcza meg a kerepesi-ut sarkán egy faház
ban lakik egy kisasszony, ahhoz foghatót öcsém nem látott,
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amióta a világra termett. Azt nézze meg, bátran bemehet, 
még be is bijják . . .

— Megnézném, csak a nevét tudnám.
— Azt is megmondom: Róza Rozáliának hiiják, meg

termett egy vászoucseléd, annyit mondhatok róla — okoskodék 
€sonka Marczi, figurás kedvében.

— Nem felejtem e l ; a kerepesi-uton, a merre a Vörös- 
ökörhöz menni . . .

Most elősompolygott Muszi, a verklis és mutogatta jobbra 
balra az ezüst órát, még a czimbalmosnak is odatartotta a, 
füléhez, hogy hallgassa, milyen zöngzetes ketyegése van, ő mint 
muzsikus félig-meddig úgy is a fülivei keresi a kenyerét.

Biz az nagyon szépen ketyegett, hanem Czifra Laczinak 
még se ketyegett elég szépen. Mit ért ő ahhoz? Nem neki 
való a! Egy vékáért se adna egy poltrát. Az apjának se volt 
soha zsebórája, neki sem kell. Hiába fogta a lókupecz ur is a 
kezébe és erősítette, hogy biz a felér két arany órával, maga 
is megvenné, ha nem volna otthon már három — a horog 
nem fogott.

— Félre innen jakhecz ! — rikoltott fel Czifra Laczí, 
■szegény verklist zsidónak nézve. — Verjed ki a nótámat Ferkó, 
aki a rézkopogósa van!

Mitugrász messziről nézte az egész jelenetet és nem ke
véssé boszankodott a balsiker felett.

Kivette az egjik kocsis kezéből, kik végire jártak volt 
a parthienak, a dákót és egy grand-seigneur választékos modo
rával odalépett Czifra Laczihoz :

— Nem tetszik egy partbiet játszani?
Czifra Laczi már régen szemmel kisérte a két tekéző 

kocsist és valljuk be, nem minden irigység nélkül. Azok a 
piros, fehér golyók olyan szépen gurulnak azon a zöld asztalon, 
hogy az ember szinte megkívánja. Nem is bánta volna, ha 
valamikor már megpróbálkozott volna vele. De hát életébe se 
próbálta.



Ránézett Mitugrászra, hogy nem vesz-e észre valami 
turpisságot? Nem tréfál-e ez az ur vele?

De biz ez nem tréfált, hanem olyan komolyan, szerényen, 
és udvarias-kimérten állt a paraszt legény előtt, mintha az 
magától értetődnék, hogy a ki ilyen linglobogós inget és 
ilyen kékposztó dolmányt visel, annak a biliárdhoz is kell 
értenie.

Czifra Laczi röstellte bevallani, hogy forgatott ugyan ő 
már mindenféle fegyvert; furkós botot, baltanyelet, meg szék-, 
meg asztal-lábat, de dákót még soha. Nagy tusát vivott magá
ban, hanem elvégre is győzött benne a büszkeség. Az ember 
jobbra-balra bökdösi azzal a faragott póznával a golyóbisokat 
nem nagy tudomány. Nehezebb annál a petrenczét forgatni. 
Már csak elébe áll ennek a városi gavallérnak. Ne mondhassa, 
hogy a falusi legény bivalybornyu.

Ezek a gondolatok egy másodpercz alatt összevissza boro- 
nálták Czifra Laczi agyát. Fölkeit és azt mondta, hogy hát 
nem bánja. Üssenek egyet.

Kezébe vette a másik dákót és odaállt a biliárdasz
talhoz.

Mitugrász egyet intett Muszinak, amit az rögtön el is
értett.

Nagy kéglit játszottak. Mitugrászé volt az első lökés, 
Mindjárt kivágta a tizennégyest.

Czifra Laczi is szerencsésen lökött, a mennyiben saját 
tekéjével eltalálta a pirosat a sárga helyett, amivel ő nem 
sokat törődött. Örült, hogy mindjárt első lökésre ennyire vitte. 
Tudta ő azt előre, hogy a mire ráteszi kezét, azt meg is 
tanulja. De, nini ! Az az órás megint itt lábatlankodik, muto
gatja az órát partnerének.

Mitugrász elkiáitja m agát:
— Marqueur !
Marqueur nem mutatkozik. Legalább Czifra Laczi hiába 

nézi, hogy honnan fog előkerülni az a csodabogár, akinek 
ilyen furcsa neve van.
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— Barátom, — szólítja Hitugrász Laczit, csiptetőjét a 
szemére igazgatva — nem szúrhat ki tiz forintot, mig egy szá
zast felapróztatok. Ezt az órát akarom kifizetni.

Czifra Laczi nem tehette csúffá magát tiz forint miatt, 
mikor az az ur már százast emleget. Kivette a lajbizsebböl 
lugyillárisát és odakölcsönözte a kívánt tiz forintot.

Folytatták a biliárdozást.
Jó ment, igen jól.
Laczi mindig oldalba treffelte a labdát.
Mitugrász mindig feldöntötte a kéglit.
Ez a casus boszantani kezdi Laczit; ő is szeretne már 

egyszer kéglit csinálni, de mikor nem megy, hiába oktatja 
Mitugrász, hiába igazítja dákóját, — jó borravaló reményében 
— a marqueur még se viszi ő azt véghez, még ha feje tete
jére áll sem.

— Quart, carambole, kégli.
— Dupla buzero — megint kégli.
— Tripla, eigene carambole — kégli.
Ezt a Mitugrász csinálja.
Laczi egyre verlaufol.
Az asztal körül nagy csoport néző toborzódott össze, kik 

úgy megröhögtek a Czifra Laczi szeme láttára, hogy Mitugrász 
folytonos biztatása, hogy a pechről senki sem tehet, tartotta 
csak vissza az actiótól. Neki ugyan senki se röhögjön az 
orra alá.

— Hosszú quart — kégli!
No, de már ez mégis rettenetes — disznó.
Czifra Laczi is nekifohászkodik. Ha most el nem üti 

isten legyen irgalmas ennek a sok pernahajder népnek.
Zsupsz!
A Laczi eltalálta.
El ám !
A labdája olyat ugrott, hogy egész ivet csinált a leve

gőben és szerenesére csak négy-öt üveget zúzott össze a szom-
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széd asztalon, mig a dákója olyat vágott azon a zöld posztón, 
hogy két lyukat is kikerekitett egyszerre.

Már erre aztán Laczi is megijedt egy kicsit.
— Marqueur! — kiáltott Mitugrász!
— Parancs !
— Két l ik !
— Két arany.
— Már hogy mint én két aranyat fizessek ezért ? — 

kérdé Laczi és keményen ökölbe szorította a dákót.
— Az aki csinálta.
— Csinálni én csináltam ugyan azt a két likat, de nem 

tudtam, hogy olyan drága. Megalkuszúnk mi azon atyafi, ne 
bántsa csak.

— Azon nincs mit alkudni, az a szabott ára — ágasko
dók a marqueur.

— Hát ezért a tömérdek tótért, ükért, varrásért, ami 
ezen a zöld lepedőn van, mindig egy-egy aranyat fizettek? 
— tamáskodék Laczi.

— Kisebb ükért egy aranyat, nagyobbért kettőt . . .
A néző publikumnak tetszett ez az intermezzo. És ez az 

utolsó finom distinctió a kis és nagy likról különösen tet
szett neki.

Még hangosabban röhögtek.
Utczu neki! Laczinak se kellett több.
— Lássuk hát, ki a legény a csárdában !
Azzal vékonyabb végire fogta azt a dákót és megforgatta 

egyszer a feje felett.
— Nesztek lik, kicsi is, nagy is! Azt a rézfokosát! Félre 

az utamból, ha mondom !
De kótródott is félre, ki merre látott. Czifra Laczi csak 

nem hagyhatta a becsületét; csak meg kellett mutatnia, hogy 
el tud ő bánni azzal a dákóval. Hej, de meg is mutatta ám !

Támadt ott hirtelen olyan tatárfucás, bukdácsolás, zene
bona, rialom és átalános pusztulás, aminőt a Két pisztoly csak 
jobb napjaiban, a Józsa Gyuri idejében látott.



Dehogy tette volna le addig a dákót kezéből, mig egy 
embert látott abban a korcsmában! Pusztulni kellett onnan 
vétkesnek, ártatlannak, csirkefogónak még drabantnak. Mitug- 
rász volt a legelső, ki kerekét oldott, beelégedvén a kölcsön
kapott tiz forinttal, melylyel Csonka Marczi és Muszi már régen 
odább állottak, azután következtek a többiek. Egy negyed óra 
alatt üres volt a Két pisztoly kávéterme, csak hárman maradtak 
benne. A buífetnél a kifestett Hebe, a sarokban a czimbalmos 
és a terem közepén egy szilánkokra hasgatott dákó romjain 
eltűnődve maga Czifra Laczi.

A buffet-dámának nagyon megtetszhetett a Laczi pusztai 
tempója, és bizonyos gyöngéd érzelem kezdett gerjedezni iránta 
amazon-keblében. Elhagyta bástyáját és elszántan közeledett 
Czifra Laczihoz.

— A patrouille mindjárt itt lesz, —mondá— meneküljön 
innen, ameddig lehet; minek várná be, amig becsukják ?

Ha férfi tanácsolta volna Laczinak, de megjárta volna 
vele; hanem ez a kisasszony olyan nagy jósággal és olyan 
kérő hangon esedezett, hogy vétek lett volna rá nem hallgatni 
a szép szóra.

Czifra Laczi tehát derékon ölelte a tulipiros tubiczát és 
megígérte neki, hogy hónap este ujfenn el fog jönni.

A czimbalmos még egy tust is vert búcsúzéra, azután 
Czifra Laczi elhagyta diadalainak színhelyet.

Csak a kovártéíyon vette észre, hogy a bugyilárisa 
elvándorolt a római pápához, olyan helyre, a honnan tudvale
vőleg a pénzes tárczák sohse szoktak visszakerülni.

Isten neki! Csak ennél nagyobb baj ne érje; van az 
apjának elég marhája, amiből pénzt csinálhat; de egy fél 
káptalanért nem adná, hogy megmutatta a virtust és a Két 
pisztoly'kiürítése által rehabilitálta becsületét.

De fenn is maradt a hire.
Az a vén czimbalmos azóta úgy beletanult a Laczi nótá

jába, hogy a többit mind elfelejtette és akármelyiket parancsol
ják, mindig csak ezt az egyet húzza.
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Mikor három esztendő múlva a sedani csatát emlegették 
előtte, közönyösen vállat vont és csak annyit mondott rá, hogy : 

— Bliktri! monda ez ahljbz a csatához képest, a mit 
Czifra Laczi vert egymaga egy ármádia csirkefogé ellen a vi
lághírű Két pisztolyban ?

Máig is áldja emlékét az öreg.

/
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M á s o d i k  f e j e z e t .

Róza Rozália, az óriások királynője.

A. kerepesi ut és bodzafa-utcza sarkán hónapokon át agy 
jókora fabódé vonta magára a járó-kelők figyelmét.

A bejárat felett egy harmadfél öl magas és másfél öl 
széles festvény egy óriási nőt ábrázolt.

Ékben a bódéban 20, azaz húsz o. é. krajczár belépti dij 
mellett mutogatta magát Róza Rozália, az óriások királynéja, 
a világ szép asszonya és az összes universum egyik legmeg- 
tekintésreméltóbb csodája. Nyolcz láb magas, 4 és fél láb széles, 
leste súlya 3 mázsa, 98 font és 15 lat, bele nem számítva 
minden férfi szivét elbájoló, csodás idomú teljes keblének ne
hezékét, mi szintén nem jelentéktelen. Lábikrái körfogata 42 
hüvelyk, és minden látogatónak szabadságában áll ez ikrák 
valódiságáról sajátkezű meggyőződést szerezni; ami pedig leg
csodálatraméltóbb : az, hogy e hatalmas test súlyát a képzelhető 
legparányibb lábacskák emelik, nem nagyobbak mint egy szo
pós gyerek lábacskái, úgy hogy a láb elnevezés itt nincsen is 
egészen helyén, miután szó csak hüvelykekről lehet.

Róza Rozália — a minden szépségek összfoglaiatja — 
most 16 éves, 2 hónapos és 3 napos, később se lesz több.

Mindezen fontos és részletes adatokat Crescenzius Putzli,
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a világhírű donna komoly és körültekintő impressariója válo
gatott ékes kifejezésekben rhetorikai folyékonysággal fennhan
gon elkiabálja naponta kihmczvenkilenczszer és még többször is.

Crescenzrus Putzli künn a bódé előtt.
Róza Rozália benn a bódéban.
Tekintsünk be mi is néhány pillanatra.
A bódét a színpadi emelvény három egyenlő részre osztja.
A színpadon innen van a nézőtér, mögötte az óriás nő 

lakosztálya. „
A színpad drapirozása elég jó Ízlést árul el. Eétfelől bí

bor függönyök hullanak alá festői redőz$ttel és csak annyi 
ürességet hagynak, ahol egy vörös bársonyülés elfér, melyhez 
három szőnyeggel beterített lépcsőfok vezet fel.

Ott ül a hatalmas nőkolossz.
Öltözete szintén vörös bársony, arany paszománttal ke- 

resztül-kasul befuttatva, kenderszőke haján diadém ragyog 
igazi üveggyöngyökből, puffadt kacsóiban pávatoll-legyezőt 
tart, de úgy látszik inkább decorativ czélzattal, mint haszná
lat okáért.

Arcza nélkülöz minden kifejezést. Szeme merev, bamba 
szemgolyóit alig forgatja.

Első pillanatra az ember azt hinné, hogy az egész szobor 
egy viaszbáb üveg szemekkel: hanem a viaszbáb váratlanul 
megmozdul, felemelkedik és megszólal.

Feje ép a gerendáig ér.
Roppant kicsinek tetszel magadnak, összetörptilsz ez 

alak előtt.
Szerencsére nem tart sokáig.
Miután fáradt, lassú hangon ismételte mindazt, am it' 

Crescenzius Putzli már odakünu hirdetett, máj este tikusan, 
fölényének öntudatával ismét leereszkedik.

Ekkor a függöny mögül elösurran egy alig négy láb magas 
törpe férfi.

Fekete frakkot és fehér mellényt visel.
Haja rőt, szakálla nincsen.



29

Szemei oly piczinyek, hogy csak nagyitóüvegen lehet 
meglátni.

Ez az ur a világhírű Tóm Pouce generális első adjutánsa 
volt és Tóm Pouce csupa irigységből kergette el szolgálatából, 
— mivel másodikat nem tudott megtűrni maga mellett.

Neve: Hüvelyk Mátyás, és származása az anti-histori- 
kus korba vész el.

Különben Róza Rozáliának földije és bájainak föltétien 
imádója.

Tehát Hüvelyk Matyi elősurran a függöny mögül, meg
hajtja magát a publikum előtt, elmondja, hogy ő kicsoda, mi
csoda, hol látta meg a napvilágot, és mely nemzet oly dicső, 
hogy őt fiának mondhatja, és mikor a generaliákat befejezte, 
fölvesz egy vörös bársony zsámoly kát s odaczipeli a királyné 
magas szinö elé és miután ő fensége arra rátette egyik lá
bacskáját, Hüvelyk Matyi — o boldogság! — felfogja uszá- 
lyos bíbor ruhája alját és bemutatja a nagyéidemü közönségnek 
azon vádlik egyikét, melyek valódiságáért Crescenzius Putzli 
becsületével kezeskedik.

Róza Rozália e műtét alatt szemérmetesen behunyja szemeit.
Hüvelyk Matyi kivesz egy rózsaszínű szalagot, és minden 

kételyek eloszlatására megmérvén a lábikra kerületét, magya
rázza : ,

— Negyvenkét hüvelyk és két vonal!
Azután a függönyt ismét leereszti, meghajtja magát és az 

előadásnak vége.
A publikum eloszlik, a nézőtér kiürül, Hüvelyk Mátyás 

elkotródik a függöny mögé, de Róza Rozália ott marad a színpadon 
puha bársony trónusán, neki ott kell maradnia. Ott ül reg
geltől délig, déltől estig. Az az ő szakmánya.

Minden tizenöt perczben feláll, meghajtja magát és ú j
ra leül.

Minden tizenöt perczben előlép a törpe és felemeli ruhája 
szegélyét és megmagyarázza Róza Rozália jobbik vádlijá*.

Ilyen a Róza Rozália élete.
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Neki örökös zárkózottságban és nyilvános magányban keli 
töltenie napjait.

A publikum közé nem vegyülhet — mert ha ingyen 
megnézhetik, nem vesztegetik rá a pénzt, és ez esetben hova 
lenne vele Crescenzius Putzli, az impressarió?

Ő nem mehet ki a zöldbe: se városligetbe, se Svábhegyre, 
se Margitszigetre.

Mindenütt emberek vannak.
Az a faház az ő világa és az a világ véghetetlen egy

forma, egyhangú és unalmas.
Róza Rozália érzi, hogy ez az élet napról-napra- lomhábbá

teszi.
Még utóvégre embergyülölő lesz belőle.
Tizenhétéves, 2 hónapos és 3 napos és máris ember

gyülölő ! ?
Nem, nem!
Ne vétkezzünk e'lene.
Róza Rozáliának szive van, egyéb arányainak megfelelő 

kifejlett, nagy szive, 6 nő, amint az alább következőkből a 
figyelmes olvasó majd magától is rá fog jönni, — igen, ő nő !

Róza Rozália fölemelte gömbölyű kacsóját, és a pávatoll- 
legyezővel egy szemtelen legyet elkergetett válla hegyéről. 
Azután mély, dörgedelmes hangon magához szólította a törpét:

— Hüvelyk Mátyás ur.
— Mit parancsol a kisasszony ?
— Egy szívességre akarom kérni.
— Boldog vagyok, ha önnek szolgálhatok — viszonzá 

Hüvelyk ur, kiről azzal a megjegyzéssel vagyunk adósai még 
az olvasónak, hogy ő özvegy ember, reményteljes özvegy. Neje 
csak egy fél fejjel volt magasabb nála, de fájdalom, már egy 
évi boldog együtt utazgatás után elköltözött egy jobb világba, 
honnan se vasút se komfortábli nem szállít vissza. Tehát Hü
velyk ur özvegyemberhez illő előzékenységgel azt válaszolta, 
hogy ő örülni fog, ha Róza Rozáliának szolgálhat.

-  Egyengesse ön lábacskáit, édes barátom, kuszszoa le-a
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három garádicson és kisértse meg, hátha a színpadról leugor- 
hatna, f de hogy valami baja ne történjék, Hüvelyk ur, hogy 
miattam a nyakát' ne szegje, mert én rögtön szörnyet halnék 
ijedtemben. t

— Ne féltsen ön, kisasszony, majd a zsámolyt előre le
eresztem és azután arra hágok, akkor bizonyosan sikerülni 
fog, — szólt nagy elszántsággal Hüvelyk Matyi. — És azután 
mit tegyek?

— Elébb kisértse meg, és ha odalenn leáz, majd megmon
dom.

Hüvelyk Matyi csakugyan véghezvitte, a vakmerő csele
kedetet.

A sámli és kék zsebkendője segitségável, melyet egy 
szegbe beleakasztott, szerencsésen lebocsátotta magát a néző
térre.

Róza Rozália aggodalmas tekintettel kisérte az experimen
tumot, de nem jutott eszébe, hogy sokkal egyszerűbb lett volna 
Hüvelyk urat a nyaka csigájánál fogva minden teketória 
nélkül a földre letenni.

Hanem hát igy is megvolt.
— Tehát most mit parancsol?
— Menjen ön ki Crescencius Putzli úrhoz és mondja meg 

neki, parancsolom, hogy tüstént csukja be a bódét és jöjjön be- 
stlrgős, elhalaszthatlan beszédem van vele.

— Putzli ur meg fog haragudni — hökkent vissza a
törpe.

— Sohse féljen tőle, Hüvelyk ur, ön az én oltalmán alatt 
áll, ön az első férfi, kinek megengedtem, hogy ruhám uszályát 
érintse . . . csak bátran Hüvelyk ur.

Ennyi biztatásra azután Hüvelyk Matyi összeszedte bátor, 
ságát és kiment.

Róza Rozália fáradtan csukta be szempilláit, hogy nehány 
pillanat múlva még fáradtabban felemelje azokat és maga 
előtt lássa Crescenzius Putzli fenyegető arczát, ki kérdése és
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e kérdésben lappangd kedvetlensége kifejezésére e rövid szócskát 
tartotta legalkalmasabbnak,1 hogy: *

Na — a — a ?
Becsukta a bódét ? szólalt meg Róza Rozália* Putzli mr 

rósz kedvére rá se hederitve.
— Bódét becsukni? Tizenegy órakor? — förmedt fel az 

impressario, ki Róza Rozáliának nem csak testalkatra, de lel- 
kületre nézve is egyenes ellentéte.

Róza Rozália a megtestesült phlegma: makranczoskodni 
szokott ugyan, de hidegvérrel ; Crescentius ur sohse makran- 
czoskodik de a legkisebb csekélységre tüzbe jő, felfortyan. Az 
igaz, hogy mindjárt le is csendesedik.

— IgeD, parancsoltam, hogy a bódét csukja b e ,— mondá 
az óriásnő.

— Minek, ha szabad kérdeznem ? '
— Azt majd azután mondom meg önnek.
— Várhatok; nem vagyok kiváncsi — toporzékolt 

Putzli ur.
—■ De én nem várhatok ; — ellenkezők Róza Rozália, 

a pávatoll-legyezővel ismét egy legyet kergetve el igózetes v il
láiról.

— Sajnálom, kisasszony. Geht mi ober nix an. Hol vagy, 
Matyi? Elbújsz mindjárt a firhang alá!

— Ön daczolni mer ‘velem ? — kérdé az universum 
remeke.

Crescenzius Putzli ur nem felelt.
— Ön Hüvelyk urat sértegetni merészeli ? — toldá 

meg kérdését a kisasszony.
— Lossens das Rosalie ! Hagyjuk máskorra.
— Kikérem azt a bizalmas megszólitást, Herr von Cres

cenzius Putzli. Jöjjön ide, Hüvelyk ur, nyújtsa karját és ve
zessen engem appartementomba. Mi mindaddig beszüntetjük a 
munkát, mig Putzli ur jogos igényeinket ki nem elégíti . . .

— Ah, dér Dunner ! hisz ez strike ?
— Igen is strike. . .  És most menjen ön és hirdesse a



33

publikumnak, hogy a világ szép asszonyát mutogatja , — az 
ma nem fogja mutogatni senkinek semmi áron, semmi ígéret 
mellett, se ma, se holnap — én ma beteg vagyok, ugy-e Hü

velyk ur ? Fogódzék kérem a szoknyámba, ha attól a barbártól 
él. In dúljunk ! Putzli ur, invitálom önt egy partié dominóra . . .

— Ezer mennydörgős ménkő ! Hát mit akar tulajdonképen 
tőlem ? — kiáltott fel Putzli ur.

— Semmit.
— Na, most meg már semmit ?
— Be fogja csukni a bódét ?
— Mennyi időre ?
— Ahogy mondtam . . .
— Hogy mondta ?
— Egy órára.
— Majd később.
•— Nem ; most akarom.
— Egy negyedórára nem bánom.
— Az kevés.
— Hát, egy fél órára ?
— Jó. Menjen és csukja b e ; azután jöjjön be, hogy ér

tekezhessen! önnel.
Crescenzius Putzli ur ment'és tüstént vissza is tért,
Róza Rozália ismét elfoglalta trónusát. Ismét úgy ült ott 

mint egy viaszbáb, mozdulatlanul , merev tekintettel; teljes 
öntudatában annak, hagy ő a természet által különösen kegyelt 
lény, a világ csodája, a teremtés remeke, kihez csak hódolat
tal lehet közelíteni. \

A törpe odakuczorodott a vörösbársony zsámolyra, az óriás 
nő árnyékába.

— Nos, hadd hallom, mi bántja önt megint? kerdé a 
dühös impressario, pár lépésnyire megállva Róza Rozália előtt.

— Az unalom bánt, édes Crescenzius — az unalom — 
sohajtá Róza Rozália és szemei újólag eltűntek a kövér pillák alatt.

— Hát mégse szokott hozzá?
— Az unalom bánt és az egyedüllét . . .

Képes Begénytár YI. kőt. 3



— Hát egyedül van ön, Rozália? Nincs itt önnel mindig, 
Hüvelyk Matyi, kit ön annyira szeret?

Róza Rozália sokáig jártatta körül tekintetét a színpadon 
mig a kis törpét, ki egészen mellette ült, megtalálta.

— Hüvelyk ur, nem tudtam, hogy ön itt van, legyen
szives és vonuljon vissza kissé. Nem akarnám szemérmét sér
teni . . .  >

A kis törpe fölkelt a zsámolykáról és jobb kezét fehér 
mellényéhez emelve, mint a szónokok szokták, megnyugtatólag 
fordult a kisasszonyhoz:

— Kérem, én özvegy vagyok.
— Ah, arról egészen megfeledkeztem. Néha úgy te

kintem önt, mintha csak gyermek volna még. Ne vegye rósz' 
néven. Ön maradhat, Hüvelyk ur. Foglaljon helyet.

Hüvelyk Matyi ur másodszor is a szivére tette kezét, 
másodszor is meghajtotta magát és illedelmesen megköszönte az 
tngedelmet.

Az impressario talpa alatt égett a föld.
— Nos, kérem, a félóra mindjárt eltelik . . .
— Ah, nem. A félórák nem telnek oly gyorsan. Tehátt 

hallja ön, Creseenzius — én férjhez akarok menni.
Az impressario összecsapta kezeit:
—  Ön férjhez akar menni ?
— Igen, úgy van. Hüvelyk Mátyás ur, ön is hallotta ? 

Férjhez minden áron. Szép vagyok, fiatal vagyok, tizenhél 
éves . . .

— Két hónapos és három napos, — egészité k i  előzé
kenyen Hüvelyk Matyi.

— Volt, tiz év elő tt!— vágott közbe kérlelhetlen gunynyal
Creseenzius.

— Rágalom! — kiálta Róza Rozália. Ön irigyli szerencsé
met, ön meg akar eDgem rontani.

— Szerencséjét ? Hát már választott is ? — kórdé meg
döbbenve az impressario.

— Természetesen, hogy választottam.
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— És kicsoda az a boldog ? . . .
— Őszinte leszek ön iránt, édes barátom, mivel remélem, 

hogy ön kezemre jár e fontos ügyben, mely már két hónap óta 
foglalkoztat. Ha azt nem akarja, hogy meghaljak, mielőtt ön 
még meggazdagodott volna, mindent meg fog tenni, hogy- czé- 
lomhoz segítsen.

— Beszéljen, Rozália.
— Két hónap előtt egy ur és egy asszonyság fordult meg 

bódénkban, akik engem mindenképpen kitüntettek. Az ur kezet 
■szorított velem és az asszony megtapintotta lábikráimat.

— Megfordítva történt — igazitá ki egész ártatlanul Hü
velyk Matyi.

— Igen, megfordítva. Tévedtem. Hüvelyk urnák igaza vau
— mondá Róza Rozália.

— Jó, jó, kérem. Hisz az mindegy — erősité az im- 
pressario.

— Bocsánatot kérek, Crescenzius ur, az önre nézve mind
egy lehet, de nekem nem mindegy. — Tehát nem mindegy.

— Azt is megmondhatnám önnek, hogy miért nem 
mindegy . . .

— Rozália, már csak tizenöt perezünk van . . .
— Tizenöt perez ! Az nagy idő. Egész örökkévalóság! 

Ahahah — ez az ásitás már annyira természetemmé vált. Hát 
hallja ön, édes Crescenzius, az az ur és az asszonyság egymás 
közt arról beszéltek, hogy Varsóban most egy Alexander Alexan- 
drovics nevű orosz óriás mutogatja m agát; 8 láb 14 hüvelyk,
— három mázsa 15 font — és még csak tizennyolez éves — hallja, 
Crescencius, csak egy évvel idősebb uálam? — Ah Crescenzius, 
ez nekem való férj lenne — azóta nem is gondolok másra, a 
szegény Hüvelyk urat is elhanyagolom, ugy-e Hüvelyk Má
tyás ur ?

— Igen, még engemet is — siránkozék Hüvelyk ur és 
mákszemnyi szemeiben valóságos, igazi könyek gyűltek.

— Még éjjeli álmaimat is azon óriás ifjú képe tölti be. 
Nyolcz láb 14 hüvelyk magas, egyéb idomainak emberfölötti

3 *  ‘



36

nagyságára nem is reflectálva. Ó Crescenzius, amióta ezen férfivü 
hírét hallottam, érzem csak igazán, hogy nő vagyok, azaz 
hogy kisasszony, akinő szeretne lenni. Crescenzius, én bevallom 
önnek, két hónap óta éjente két órával kevesebbet alszom, 
epeszt'ö szerelmi vágy sorvaszt — érzem, hogy napról napra 
fogyok és maholnap, ha ez igy tart, megszűnők a világ csodája 
és az univerzum remeke lenni; mi lesz akkor önből, szegény 
Crescenzius . . .

Crescenzius ur nagykomolyan végig hallgatta az óriás aő. 
szerelmi panaszát, és arra az elhatározásra ju to tt, hogy a kis* 
asszonynak a maga jóvoltáirt ez egyszer nem fog opponálni.

— A legszerencsétlenebb halandó ! — sohajtá Crescen
zius meghatottam

— De van mód, hogy ön a legboldogabb halandó lehet
— Közölje velem, kérem, kiváncsi vagyok . . .
— Képzelje ön, hogy Alexander Alexandrovics, megigézve 

bájaim által nőül venne, ás e frigyből, melyet a természetnek 
két remeke kötött egymással, csemeték származnának és ön 
az óriások királynője mellett egy óriás királyt és később óriás 
királyurficskákat és királykisasszonyokat is mutogathatna . . , 
képzelje csak Crescenzius, egy egész óriás-királyságot!

— Biz az szép komédia lenne . . .
— Ugy-e?
— Hanem kissé költséges . , .
— Hogy-hogy? — kérdé Róza Rozália meghökkenve.
— Az élelmezés — mondá Crescenzius szárazán.
— Pfuj, ön kíméletlen . . .
— Rozália!!
— Önnek sommi finomabb érzése nincsen.
— Rozália!!
— Én felbontom önnel szerződésemet . . .
— Mit kíván ön tőlem, Rozália?
— Azt kiyánom, hogy nekem egy hónap letelte alatt sze

rezze még fárfül Alexander Alexandrovics urat, az óriás-királyt, 
inért én férjhez akarok menni, én az ön kedvéért nem tehetem
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ki magamat annak, hogy pártában maradjak és az emberek 
ujjal mutogassanak rám . . .

— Belépti dij mellett szabad.
— ügy sem szabad. Nem engedem. Ha nekem Aleiandro- 

vics urat meg nem szerzi, akkor szörnyű dolgot fogok elkövetni, 
Crescenzius —

— Szabad tudnom, hogy mi lesz az a szörnyűség ?
— Zárdába megyek, Crescenzius!
— Hallatlan!
— Apácza leszek!
— Noch nicht da gewesen !
Crescenzius ur kivette zsebóráját.
— A praeliminált fél éra elmúlt egy és fél másodpercz- 

czel, — szólt Crescenzius ünnepélyesen. — A conferencziát 
befejezettnek nyilatkoztatom és a bódét újra megnyitom . . .

— Kegyetlen, vérengző ember — még nem jutottunk 
megállapodásra . . . Mit szándékozik ön cselekedni ?

— Mindent, amit ön akar; ’ csak engedje, hogy a bódét 
ismét kinyithassam és az előadást folytassuk, mert ez a fődo- 
log, a többi megjő magától . . .

— Alexander Alexandrovics is ?
— Annak majd Írni fogunk.
— Az szép lesz. De hová ?
— A promenade-utczában van fgy igen jeles tudakozó

intézet, a hol házasságot is közvetítenek, Csaplinszki ur sze
mélyes barátom, majd ő az újságba téteti — nos, meg van 
elégedve velem ?

— Ó, ön arany ember, Crescenzius; — Hüvelyk Mátyás 
ur, megengedem, hogy Putzli urnák kezet csókolhasson . . # 
Adieu, édes Putzli.

Az impressario boszuságát elnyomva szó nélkül távozott. 
Az óriások királynője pedig újra rendbe szedte magát, hogy a 
publikum hódolatát kellő airrel, méltóságosan fogadhassa.

Hüvelyk Mátyás ur a vőrösbársony sámlival ismét a gr-



hang mögé surrant, hogy a vádli-leleplezés fontos pillanatában 
mint egy deus ex machina váratlanul előteremhessen.

A bódéban várakozásteljes némaság uralkodott újra, a 
bőié előtt újra felhangzott az impressario stentori hangja.

— Uraim és hölgyeim! Tessék besétálni . . . Még csak 
három napig látható . . . Három mázsa kilen ez venkilencz font 
. . . 17 éves 2 hónapos és három napos . . . Világ csodája . .  . 
Koronás fejedelmek által decorirozva . . . Róza Rozália . . . 
Riesendame . . . csak 20 krajezár . . . tessék hereinspaziert 
minden öt perezben uj előadás . . . bum !!
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Harmadik fejezet.

F ö l d i e k .

H allja , izé! . . . Hát az a vászoncseléd csakugyan olyan 
derék, ahogy a ponyvájára van kifestve ?

— Természetesen.
— No én azt a Róza Rozália kisasszonyt egész másfor

mának értettem ugyan, hanem hát ha már itt vagyok csak 
megnézem. Nem gondoltam komédiának . . .  no fogja . . . egy 
ezüst pénz, két ezüst pénz . . .

A ki ilyenformán csalódott várakozásában, nem vala más 
mint a mi Czifra Laczi barátunk, a ki parádénak jött fel a de- 
putati óval.

Micsoda turpisság is volt attól az ismeretlen lókupecztöl, 
hogy őt ilyeténképpen felültette. Minek Laczinak komédia ? 
látott ő már eleget. Hej, csak még valamikor összekerülne 
azzal az úrral, be meg is emlegetné azt a napot! Hát még az 
a másik — a ki mindig a marhákért szidta és tizforintjával 
elinalt! . . .  No, de sebaj! kiheveri még azt Laczi. Szó sincs 
róla, hogy ki ne heverné ! . . . Addig is a virtusával vigasz
talja magát. Mégis csak 6 volt az a legény, aki az egész
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kocsmát elverte . .  . Nem teszi meg azt minden ágról szakadt; 
de nem ám ! . . .

Czifra Laczi tehát ezek után az imprerassario különös biz
tatására beíordult egy’szóra abba a bódéba és bizony-bizony meg 
nem is bánta ő azt. Mert az ilyen derék némber — saját Ítélete 
szerint -  nagyon is megérdemli azt, hogy a puszta látásáért 
is lefizesse az ember a taksáját.

Azután meg nem is ő maga volt rá kiváncsi, mentek oda 
többen is, leginkább a férfi embere és mindannyian megcsodál
ták,’ nyilván azok se láttak még olyat.

Azt sajnálta Laczi leginkább, hogy a csípeje mégis csak 
nagyon széles ; csak valamivel lenne karcsúbb, olyan kaczkiás 
fehércseléd volna, hogy akárki előtt mutathatná magát az 
ember vele. Ő nem ellensége ám az ilyen tömeges asszo
nyoknak.

Hát amint úgy legjobban eltűnődik, egyszerre csak valami 
suttogó halk kaczaj csendül meg a háta mögött, mint a hogy 
a fecske csicseregni szokott, mikor a fészkét rakja.

Laczi hirtelen megfordul.
Két úri asszonyságot lát maga előtt, hanem rendkívül 

fáin ropogós selyem öltözetben, aminőt a földesúri kisasszonyok 
is csak vasárnap meg sátoros ünnepeken szoktak magukra 
venni.

Az egyik, akinek a szeme közé nézhet, rendkívül szép 
egy teremtés, piugálni se lehetne szebbet, meg derék is, azt 
meg kell neki hagyni.

A másik kezkenőjébe rejtette arczát és úgy kaczag.
Annak csak fekete selyem szemöldökeit és ragyogó barna 

haját láthatja.
Ez még derekabb czimborájánál, olyan szálas, olyan egye

nes, olyan urias.. .
Egyszerre csak leveszi a kezkenőt arczárói és akkor nő 

csak nagyba a Czifra Laczi bámulása. Ez az arcz . . .  ez a
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barna szép homlok . . .  ez a szem . . .  ez az ajk . . .  Ha ilyen 
drága úri ruha nem volna rajta, dehogy állaná meg, hogy 
meg ne szólítsa . .  . hanem így csak a szeme káprázik bele, meg a 
essze is . . . soha bizony ilyen hasonlatosság !

Hanem amint az urhölgy szeme véletlenül Laczira esik, 
az is ráismer.

— Czifra Laczi!
— Csobó Panna!
— Hol jársz erre ?
— De te, Panna ! Nem mertelek megszólítani, Holyan 

úri dáma lett belőled !
— Az ám, fiam. Tudod, itt más a viselet !
— Te Panna, engem megesz a csuda !
— Bizony, nekem jó dolgem van itt Pesten. Nincs hiá

nyom semmiben. Még gyűrűre is telik, látod, de nem rézgyűrű 
ám, mint aminőt valamikor a gyűrűstől vásároltunk rongyért. 
Ju t eszedbe, Laczi? Egyszer te is adtál egyet.

És Csobó Panna odanyujtóttá kezét, mely nem volt érdes 
többé, hanem puha és fehér, a legény bámuló szemei elé. Ujjai 
tele voltak rakva drága gyűrűkkel és karját arany karperecz ékité.

— Hogy ne jutna ? — viszonzá Laczi. — Édes apáddal 
eleget emlegetünk . . .

— Édes apámmal ? Visszament a falunkba ? Otthon la
kik? Hát anyám asszony? . . . Tudod Laczi, az én szivemnek 
csak egy bubánata van, hogy úgy elzüllöttünk egymástól. Én 
mindig abba reménykedtem, hogy majd valamikor csak megint 
összetalálkozunk. Hanem annak már három esztendeje . . .

Csobó Panna társnője türelmetlenkedni kezdett. Hihetőleg 
mint Mephistopheles, ő sem volt barátja a családi érzékeny je
leneteknek.

— Gyere velünk, — mondá Panna, -  egy kicsit elkí
sérhetsz.

— Hol lakói ? — kérdé a legény.
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— Jaj, oda nem szabad eljönnöd. Egy roppant nagy ura
ságnál . . .

— Nem nagyobb az az uraság, mint a mi gorófunk — 
mondá sértődve Laczi, és mi éppen ahhoz jöttünk. Ne nézzen- 
gemé olyan alpárinak. Tudom én az emberséget.

— No, ne haragudjál, Laczi, nem is amiatt gondoltam 
én . . .

— Már akármi miatt gondoltad, az úgy van, ahogy 
mondám.

— Beszéljük egyébről, Laczi, már látom, hogy megítélsz 
. . Otthon el fogod hiresztelni, hogy Csobó Panna holyan ké

nyes lett, még a földijével is olyan kurtán bánik el, mintha 
nem ismerné. Minden roszat elmondasz rólam . . .

— Se többet, se kevesebbet, Panna, mint a mi igaz. Hát 
nagy uraságnál vagy, m i? . . .  de nem úgy nézesz ki, mintha 
ott nagyon megerőttetnének a munkába.

— Éja! Még csak az kéne ! — kaczagott Panna.
— Mégis hát micsoda konvenczió az ? Szobalány vagy 

vagy annál is több: gazdasszony, kulcsárné? . . .
— Az, Laczikám '. . . kulcsárné . . . mondá Panna ha

bozva.
— Hallod, sohse hittem volna, hogyneked ahhoz felfogásod

legyen!
— Jobb szeretném, ha édes anyámról mondanál valami- 

— szólt Panna, amikor az utezán voltak.
— Anyádról? Hisz az öregedtől úgy tudom, hogy anyád 

veled van, nálad lakik? . . ..A  faluban is mindenütt azt tart
ják, és eléggé is rósz néven veszik tőle, hogy öreg apádat 
úgy magára hagyja. Maholnap megint nyakára hág annak a 
kis vagyonnak, amit harmadéve visszaszerzett, mert nincs ak- 
gondját viselné . . . úgy ám.

— Hát én azt hogy értsem ? — Én meg abban a hitbeli 
voltam mindig, hogy anyám asszony apámnál van, mert én 
úgy hagytam őket együtt a Névtelen kocsmában, ahova én ma-
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gamtól vissza se tudtam volna találni. Nem is bocsátottak en
gem oda vissza. És magamba most se mehetek sehova, úgy vi
gyáznak én rám, miut az arany pénzre . . .

Ez érdekes leleplezések alatt fölfelé mentek a kerepesi
utón.

Csobó Panna és társnője selyem uszályos ruhái végig se- 
peiték az utczát; aki csak elment mellettük, mind hátra for
dult utánuk, úgy hogy Czifra Laczi csaknem megrestelte, hogy 
ennyire szemet szúr; mert ő szentül azt hitte, hogy azért nézik 
őket olyan nagyon, mert ő velük van. Hiába, ez a városi meg
irigyeli, ha egyszer egy falusi gavallérnak is jut az a sze
rencséje, hogy ilyen két gyönyörű vászoncseléd szóba áll vele.

Egy. párszor az is megesett, hogy fiatal urak jöttek szem
közt velük, akik olyan egyetértő mosolyt és jelentőséges pil
lantást váltottak Pannával és társnőjével, de se meg nem szó
lították, se a kalapjukat meg nem billentették, pedig kétség- 
bevonhatlan volt, hogy ismerik egymást.

" Ez olyan különösnek tetszett Czifra Laczi előtt, hanem 
nem tett rá semmi megjegyzést, mi köze neki hozzá?

Lehet, hogy a nagy városban igy hozza magával a szokás.
A kerepesi-ut végén azután Laczi elválni készült.
— Hát mit üzensz édes apádnak, Panna?
— Köszöntetem. Mondd meg neki, hogy édes anyámat én 

a z on  éjjel óta nem láttam. És el nem tudom gondolni, hogy ha 
ő vele nincsen, hogy hova lett. Majd iratok édes apámnak le
velet, amiből megtudja az attressámat, akkor aztán feljöhet 
hozzám és ketten majd kikutatjuk . . . Istenem, istenem! Csak 
nem esett valami baja.

— De hallod, Panna, az nagyon különös, mikor valaki 
három esztendeig nem ad hirt magáról . . . Isten áldjon meg, 
Panna.

Azzal Laczi szépen az országutra és a szénatérnek tartott, 
hol a deputáczió többi tagjaival kellett találkoznia. Csobó Panna 
pedig a hatvani-utczának irányozta rőfnyi sarkokkal megtoldott 
nem éppen nagyon apró lábacskáit.



— Bocsássa meg nekem a teremtő — elmélkedik Czifra 
Laczi magában — de énnekem sehogy sem tetszik ez a Panna. 
Olyan egészen más, mint volt hajdan. Szép ruhákat visel, az 
igaz, de mikor a száját kinyitja, úgy tetszik nekem, hogy még 
sokkal ostobább!



N e g y e d i k  f e j e z e t .

Gróf Marmarossy Géza.

A. deputáczió már jó félóra óta várakozik a nagy díszte
remben.

Az inas másodszor vesz magának bátorságot arra, hogy 
ő méltóságát e körülményre alázatosan figyelmeztesse, mert 
ő a kulcslyukon át észlelni vélte, hogy a küldöttség fejei 
együtt és egyenbint már nagyon türelmetlenkednek és ugyan
ezen közeg közvetítése által hallani vélt egy-két olyan nyilat
kozatot, melyek ha rést leltek is a szolga füléhez, de ajkaira 
sohsem. szabad hogy jöjjenek.

Az ifjú gróf mogorván hallgatta vagy talán nem is hall
gatta az inas szavait és ismét azzal a biztatással küldte 
el hogy:

— Mindjárt.
Hanem azért tovább is csak ott maradt íróasztala mellett 

és egy félig befejezett levél utolsó sorain látszott eltűnődni.
A bevezetés nehány sora elárulta talán, hogy a fiatal 

gróf nem más mint történetünk hőse Cserni Viktor, Marma
rossy Tibold elveszett fia.
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Ezentúl* gróf Marmarossy Gézának fogjuk nevezni, t örvé
nyes, megillető, igazi nevén.

A fiatal gróf mintegy két hó előtt jött haza Párizsból, 
hogy az elhagyatott, kihalt palotát a Muzeum-té^en elfoglalja.

Egyedül jött — neje nélkül.
A fiatal gróf nős volt.
De erről később.
Az utolsó tiz év alatt alig fordult elő seusation-eseí, 

társadalmi cause celebre, mely annyira alkalmas lett volna 
arra, hogy a közkiváncsiságot és érdekeltséget hosszabb időre 
foglalkoztassa, mint az öreg Marmarossy gróf vallomása és 
Cserni Viktor váratlan szerencséje.

De a politikai áramlat, a megújult nemzeti élet lázas, 
mohó perczeiben nem igen értek rá az emberek az ilyen cse
kélységek mellett sokáig időzni.

Az öreg gróf már jóval halála előtt a halottakhoz tartó
zott; koporsójához már régen mértéket vettek, és a dicséret 
és pompa mind már jó előre meg voltak rendelve. Csodálkoz
tak, hogy a^ öreg ur oly sokáig nem akar megtérni őseihez és 
már-már türelmetlenkedtek is.

Mikor aztán meghalt, kisült, hogy elég rósz időben tette ; 
ha már eddig várt, még kissé várhatott volna, amikor huza
mosabban bíbelődhetnek vele.

Maga lássa. Ez az ő kára.
Hanem az uj örökös iránt mégis elég figyelme volt a 

társaságnak.
Mikor a koronázási ünnepélyen először megjelent rangsor- 

sosai között, felöltözve az ősi kaczagányban, aranysarkantyúsai!, 
fövegén a gyémántos forgóval, mely százezreket képviselt; mi
kor ott látták lovagolni drága arab ménen a koronázási me
netben, délczegen mint egy félisten, a legitimitása iránti ké
telyek, melyek itt-ott az első meglepő hirre ébredezni kezdtek, 
a zonnal eloszlottak ! Ez a fiatal ember minden izében ariszto
krata, ez arisztokratább apjánál, az öreg Tiold grófnál; tiszta 
kékvér, ehhez nem férhet gyanú, ez megérdemli, hogy s so-
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cietas rokonszenvével ne fukarkodjék, és tárt karokkal fogadja 
keblére őt.

Ki volt adva a parole:
— Ezt az embert emelni, poussirozni kell.
Először is azért, mert gazdag, másodszor mert szép és 

derék, és harmadszor, mert érdekes múltja van.
(Ha ezt a múltat közülök tüzetesen ismerte volna valaki!)
Ez az mber maga egy regény.
A regényeket különösen a hölgyek szeretik.
Gróf Marmarossy Géza sem panaszkodhatott.
A hölgyek, kik kevesebbet foglalkoznak politikával, sok

kal tüzetesebben foglalkoztak vele.
X. comtesse kisütötte, hogy ez ugyanaz. .
— Kicsoda ? Melyik ?
— Ugyanaz, aki . . .
— Aki ? . . .
— Leontine grófnővel . . .
— Ah!
— Természetesen.
— Vájjon tudott-e róla Korláthnoky grófnő valamit ?
— Kétségkívül.
— Hogy ne?
— Világos, hogy tudta.
— De azt mondják, hogy Géza maga se tudott semmiről
— Higyje aki akarja.
Stb.
Egypár fiatal dandynek eszükbe jutott, hogy két év 

előtt ez a gróf Marmarossy Géza, akit akkor Csórni Viktornak 
hittak még csak, párbajt vívott egyik rokonával, Marmarossy 
Kálmánnal, aki még akkor nem volt rokona és a párbajnál na
gyon szépen, egészen gentlemanlik viselte magát, úgy, hogy 

előre látható volt már akkor, hogy mihamarab ilyen ugrást te- 
end a társadalmi ranglépcsőn, ők mindjárt sejtették a dolgot, 
de előre nem akartak zajt ütni vele.

Marmarossy Kálmán volt az első, ki uj rokonához leple-
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zetlen őszinte barátsággal és irigykedés nélküli jóakarattal kö
zelített.

Azt mondták rá, hogy okosságból teszi.
Minek árulná el, hogy szivében gyűlöli.
A Judás-szerep háládatosabb.
Akik igy beszéltek, nem ismerték Kálmánt.
Ama végzetes párbaj után ő a legönfeláldozóbb cselekedetet 

lett volna képes véghez vinni, hogy Cserninek nagyrabecsülését 
kimutassa'és kétséget nem szenved, hogy a két ember közt 
tartós benső barátság fejlődik ki, ha közbe nem jő, ami közbe 
jött.

Kálmánt a büszkeség tette tartózkodóvá, nehogy azt bigy- 
jék, hogy az elszegényedett nemes regressálni akarja magát 
a meggazdagodott rokon bőrén.

Ezért az első közeledés irtán egészen el is maradt.
A fiatal Mirkovics, a franczia marquis, a báró és egy 

csoport más fiatal, akiket Cserni hírből sem ismert, siettek 
kezet szorítani vele, amit ő nem mondhatni, hogy -valami 
túlságos előzékenységgel fogadott.

Az előzékenység soha sem tartozott erősebb oldalai közé.
A hódolat és a szokatlan tömjén csak azt az egy eszmét 

költötte fel benne, hogy az ember általában nagyon piszkos, 
gyűlöletes lény, ki vagy a más talpát nyalja, vagy a magáét 
nyalatja, azaz minden körülmények közt nyomorult, aljas 
rabszolga, nem méltó másra, mint megvetésre.

És sötét embergyülöíete abban a mértékben növekedett, ] 
amily mértékben szerencséjének napja emelkedett.

— Miért nem tiz év előtt!!
Ez a gondolat keltette fel reggel és ezt vitte át álmaiba, 

mikor a kedvetlen nap után fejedelmi pompával bútorozott 
hálószobájába tért.

Akkor még leküzdhette volna a sötét daemont, melyércz- 
karmaival keble mélyében áskálódott; akkor talán még elfelejt
hette volna gyermek-emlékeit, homloka elsimult, kiderült volna 
annyi szenvedés, nyomor, üldöztetés, annyi gyötrelmes benyo-
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más fellegei tői. Hisz a feledés az ifjúkor, az ifjú szív kivált
ságai kézé tartozik . . .

— Miért nem tiz év előtt?!
Akkor ha lelke meg is volt mételyezve, de kezei tisz

ták voltak; nem sodródott oly viszonyok közé, melyekből ki
bontakozni nem lehet; akkor még bátran fölemelhette tekin
tetét és ha szemére vethettek is egypár apróbb csínyt — az 
még a gyermeki éretlenség rovására esett volna.

Ah, akkor minő igazán tudott volna még örülni szeren
cséjének, az életnek, a szerelemnek — és ma szerencséje 
agyonnyomja.

Az életet hitványnak találta, a szerelemtől megundoro
dott, ma csak egy van még a mi vonzó reá nézve: a ha
talom.

De a hatalom útja — az is gyűlöletes.
Megveti az eszközt és tudja, hogy az eszközt még sem 

nélkülözheti.
Ő maga soha sem volt eszköz.
Külsejében alig történt változás.
Talán valamivel soványabb, valamivel sápadtabb.
Annál érdekesebb.
Egy pillanatra leteszi a tollat, melyet kezében tartott, 

azután újra felveszi.
Az nagyon fontos dolog lehet, ami a gróf ur kedélyét eny- 

nyire igénybe veszi.
Fontos lehet, de nem örvendetes.
A gróf sötét tekintete odatapad a sürü sorokra, de meg

látszik rajta, hogy gondolataival egészen másutt van.
— Vájjon hol ?
Egyszerre azután nagysokára eszébe jut, hogy a küldött

ség, mely a nagy díszteremben várakozik rá, micsoda járat
ban vau.

Az is eszébe jut, hogy talán nem volt eszélyes megvára
koztatni őket.

A nép nagyon megköveteli, hogy csínján bánjanak vele.
Képes Regénytár. YI. kőt. £
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Valamikor ő maga is m ég  c s a k  n é p  volt, egy a nagy 
tömegben felolvadó atom — egy semmi.

A nép érzékeny — nagyon érzékeny.
— No, semmi ! Majd udvarias, barátságos lesz hozzájok. 

Megint kibékülnek.
Gróf Marmarossy Géza fölkel az asztaltól, a tükör elé 

láp és megigazítja a nyakkendője csokrát.
Talpig feketébe van öltözve.
Egy imponáló, herkulesi alak.
A nagy díszteremben ezalatt a nagyérdemű deputatió 

kissé fészkelődni kezdett.
Kábái Mihály uram galambősz fejében meggyultak a régi 

napok emlékei. Az öreg Marmarossyra gondolt, kit büszke gőgje 
miatt soha sem szívelhetett, hanem azért természetesen mindig 
megadta neki a dukáló tiszteletet.

— Ez is olyan mint az apja vök — gondolá magában, 
— az alma nem esik messze a fájától. Hanem az öreg még se 
mutatta annyira, hogy fel sem veszi a népet, mint ez. Én 
mindjárt is mondtam, várjunk, mig ő alázza meg magát hoz
zánk, nem hogy mi lássunk el ő hozzá . . . Hm ! hm! . . . 
Nem is tudom, hogy hagytam magamat rávenni erre a mis
sióra . . . utóvégre is ez csak egy jőttment . . . tegnap még 
mi volt? Semmi. A világ azt se tudta róla, hogy létezik-e?
. . . Utolsó órájában ismerte el fiának . . .  A lelkiismerete 
nem hagyta, hogy a titkot a sírba vigye magával az öreg . . . 
hm ! h m ! Én mindig mondtam, hogy nem szeretném a lelki
ismeretét magammal hordozni. /

Tekintetes Szömőcs Gábris ur, a szolgabiró, a maga részéről 
szintén nem találta a hivatalos tisztelettel megegyezőnek, hogy 
ennyi ideig megvárakoztatják, ámbátor ő maga sem szokott 
előzékenyebb lenni.

Zömök, puffadt, himlőhelyes arczu úri ember, kit a nép- 
kegy nem igen protegál, annál nagyobb szüksége van a nagyúri 
protektióra. Bele is csimpaszkodik, mint a bojtorján, minden 
alkalom uszályába, mely egy kis protektiőt igér. Tanulni nem
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igen sokat tanult világ életében, sőt kíméletlen roszakarék azt 
hiresztelik felőle, hogy szolgabiró létére azt sem tudja, hogy a 

„jog mi fán terem, hogy juratus sem volt, de mi biztosíthatjuk 
az olvasót, hogy ez merő pletyka: Szömőes Gábris ur se töb
bet, se kevesebbet nem tud, mint collégéi legnagyobb része — 
és azt hiszszlik, ez untig elég.

Persze egész más legény ám a talpán Czoki esküdt; ez 
kanállal ette a tudományt és olyan fiatal, hogy még el se fe
lejthette, amit nagy fáradsággal bemagolt. Szikár, vézna legény, 
gyér, kisebb-nagyobb tisztások által rovátkolt szőke szakállal 
és tengerzöld szemekkel, otromba nagy kezekkel és bizonyos 
hetyke modorral, mely azonnal a parvenüt árulja el. Bocskoros 
tótnak a fia, egész világ tud ja; hanem ö makacsul tagadja. 
Sőt egyszer már duelluma is volt e miatt. Az egyetemen egyik 
collegája malicziából azt hiresztelte róla, hogy szabad óráiban 
privata diligencziából fazekakat drótozgat. Ez volt a párba 
aiapja.

Egyéb baj nem történt.
A mi az esküdt ur kissé triviális nevét illeti, tartozó 

kötelességünknek tartjuk kijelenteni, hogy ennek nem egészen 
maga az oka, még kevésbbé az édes apja. Egy bizoaalmas 
férjnek — valami compossessornak szarvakat akart rakni, de 
a véletlen úgy akarta, hogy a compossessor épen akkor toppant 
be a felesége szobájába, mikor az esküdt ur a legtüzesebb ro
hamot volt intézendő az ingatag menyecske ellen: a helyzet 
olyan volt, hogy magyarázatot nem igényelt; a felszarvazandó 
férj ennek okáért esküdt urat keményen eldöngette és „Czoki!“ 
harczkiáltással kidobta az ajtó elé.

A mindenütt ott lábatlankodó fáma szárnyaira vette ezt 
az inaesthetikus felkiáltást. így lön a nép szájában az esküdt 
ur neve: Czoki !

Ami az urak politikai meggyőződését ille ti: 1865-ben 
valamennyien határozati pártiak valának és el nem szalasztották 
az alkalmat, hogy az első kakasszólásra, mely a közeledő haj
nali hirdető, a kis mezőváros összes kétfejű sasai ellen demons-

4*
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tratio-rohamot intézzenek, mely alkalommal a helybeli üveges
nek is szereztek egy kis munkát a helybeli zsidóknál, kik any- 
nyi éven keresztül segítették megmételyezni a közerkölcsöt é3 , 
a szabadság levegőjét, fojtó büzü trafikdohány árulása által.

Most is inkább a baloldalhoz hajlanak, de hát a kormány 
még annyira fiatal, még oly keveset véthetett a várakozások 
ellen, hogy támogatása által nem teszi ki magát senki a haza- 
fiatlanság vádjának. Különben tagadni nem lehet, sok jóaka
rat is van benne. A finánczoknak mindjárt magyar sipkát var
ratott, a zsandárokat pokolba kergette, az újra feltámasztott 
pandúrok pedig olyan békés jó emberek, kik a légynek sem ár
tanak.

A mellett meg, amint már sejttettük az olvasóval, min
denkinek van valami hátsó gondolatja, ami persze nyilvános 
titok. A szolgabiró főbiróságról álmodik; a jurassor megunta 
a nőtlenséget, de addig nincs kilátása jó parthiera, mig szolga- 
birónak nem választják, biró uram meg még utolsó pillanatban 
is jónak látja odasúgni Kábái Mihály uramnak, aki szószóló 
leend, hogy a commassatió által az uradalomnak esett legelők 
visszaajándékozásáról meg ne feledkezzék.

Csak Czifra Laczinak, akit parádéból hozott a biró ma
gával — egyedül neki nincsen semmi olyan gondolatja, amit 
rejtegetni kellene. A politikához, vagyis az ország dolgához 
ámbátor ő is konyitana vagy m i: az ő elve mégis váltig csak 
az marad, hogy: hunczut a ním et! Azzal punktum. Akarni 
pedig annyit sem akar, mint a körme feketéje.

A nagy szárnyas-ajtó ketté nyílik és Cserni Viktor — a 
kit ezentúl következetesen gróf Marmarossy Gézának fogunk 
nevezni — belép.

Megjelenése, imponáló alakja, sötét szemeinek inkább 
félelmes, mint nyílt tekintete, arczának büszke, öntudatos ki
fejezése, és a gúnyos vonás ajkai körül, melyet barátságos mo
soly nem enyhít, megmagyarázhatlan sajátságos benyomást hagy
tak maguk után mindenkire, aki uj helyzetében még eddig 
látta.
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A deputatió meg Yan lepetve általa.
Kábái Mihály uram legjobban valamennyi közt.
ő  ismerte az elhunyt Marmarossy Tiboldot fiatal korában. 

Az is szép ember vo lt; de ez — amellett, hogy csodálatos 
hasonmása arczban — szálasabb, délczegebb. Annak is olyan 
sötét sűrű szemei voltak, de nem pihentek meg olyan áthatóan 
az emberen, mintha keresztül akarnának fúródni lelke gondo- 
latján.

Gróf Marmarossy Géza le nem sütné szemeit senki előtt, 
de nincs az az ember, ki nézését sokáig kiállani bírná.

Kábái Mihály uram az ilyen „zsandár-szemeket“, amint 
később ki is nyilatkoztatta, szintén nem tartja a jó lelkiisme
rettel összeférhetőknek, hanem mindamellett igen szépen és sza
batosan elmondta ékes dictióját a haza sorsának jobbra fordul
táról, a nemzet reményeiről, a békességes fejlődés, gyarapodás 
áldásairól, azután átcsapott a Marmarossy grófok érdemeire, 
hogy a kerület, mely őket ide menesztette, ő méltósága excel- 
lencziás atyjának mennyit köszönhet, s hogy a kerület bízvást 
reményli, hogy a fiú az apa müvét teljes erejéből tovább fogja 
vinni és elvégre, hogy annyira bíznak a Marmarossyak elismert 
hazafiságában és elvszilárdságában, hogy az összes választók 
osztatlan és egységes óhajtását véli kifejezni, amidőn Ömél
tóságát küldői nevében a követjelöltséggel megkínálja és kéri, 
hogy azt elfogadni méltóztassék.

Gróf Marmarossy Géza rövid szavakkal, szónoki pathosz 
nélkül, válaszolt, hogy a nép szava és akarata előtt mindenha 
készséggel meg fog hajolni. Hogy e bizalom reá nézve annál 
becsesebb, miután mindeddig még alkalma sem volt kimutat
hatni, hogy mennyire barátja a népnek, sem pedig politikai té
ren nem szerepelt.

Erősen meglátszott azonban rajta, hogy amit mend, maga 
sem hiszi egészen, és nem is gondolja komolyan, de óhajtja, 
hogy mások annak vegyék.

Mert mi tűrés-tagadás, gróf Marmarossy Géza szivében

I
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a határtalan dölyf mellett még a nagyravágyásnak és elég helye 
maradt. Minden életkornak megvannak a maga czéljai, gróf 
Marmarossy Géza életében egyik kor természetes törekvései sem 
lettek betelve. A lelkesedés korát nála fanyar gyűlölet ölte meg ; 
a szerelem egyszer virító virágát szentségtelen gonosz kezek
kel széjjeltépte és most a hatalomvágy szomja gyötörte; egy 
félisten szeretett volna lenni, kinek akarata előtt százezrek meg
hajoljanak, reszkessenek, de a hatalomhoz és népszerűséghez 
nem csúszás, nem supplicatio utján szeretett volna eljutni. Ho
gyan kell a néppel bánni, miként lehet legjobban szivéhez 
lopózni, ahhoz nem sokat értett. Az ajándékot köteles adó gya
nánt követelte. És ezt az emberek rendesen zokon szokták 
venni.

Gróf Marmarossy Géza hajdanán tagadta a születési aris- 
tokratia jogosultságát, de élénken plaidirozott azon aristo- 
kratia mellett, mely a természetben van megalapítva és ő maga 
is azon kegyelt lények közé számította magát, kikhez a tömeg
nek csak meghunyászkodással szabad főitekinteni. Han m a 
mióta születése titka fel lön leplezve előtte, gondolkozása e 
részben is lényegesen változott. Saját természetes előnyeit a 
származás tisztaságából deducálta.

Cserni Viktor azon pillanatban, hogy a Marmarossy'Gáza 
nevet felvette, telivér aristokrata lett.

Kábái Mihály uram rendre bemutatta a deputatió egyes 
tagjait. A gróf mindegyikkel váltott nehány szót. A persa sah 
nem lehet pracisebb és szófukarabb.

A biró összeszedte magát és tapasztalván, hogy a szó
szóló beszédéből kifeledte a legfontosabbat, a commassalt legelő
ket, előadta kérelmét, hogy azok haszonélvezetét hagyná meg 
a nemes gróf továbbra is a községnek.

A gróf megígérte, hogy jószágigazgatóját ez értelemben 
utasítani fogja.

— Mi is a helység neve? — kérdé Marmarossy Géza a 
biróhoz fordnlva.
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— Selejkó'z. — viszonzá a biró.
-™ Selejkőz? — ismétlé a gróf, mintha e név reá nézve 

sokkal több jelentőséggel birna, azután leereszkedő kézmozdu
lattal elbocsátotta az urakat, mig ő maga ott állva maradt 
azon egyhelyben.

Mikor jószágait átvette, a roppant nagy inveníurában fel 
sem tűnt neki ez a csekély birtok, nevét se tud ta ; valami 
másfél órányira feküdt egyik nagyobb jószágától; ha valaki 
tréfából letörli a lisztáról, bizonyára még csak észre se vennék 
hiányát a Marmarossyak.

És ezen a kis birtokon most annyira megütközik a gróf ?
Nem ok nélkül.
Ebben a kis faluban van eltemetve gróf Marmarossy Géza 

lelkiismerete. Ott egy öreg paraszt lakik, közel jár a hetvenhez, 
a kivel a gróf nem örömest találkoznék másodszor az életben. 
Nem mintha félne tőle, vagy ez neki valamit árthatna talán, 
neki — a milliomok urának a szegény paraszt, isten mentsen ! 
De hát mégis úgy van! Akármit megtenne szivesen, csakhogy 
o találkozás lehetőségének is elejét vegye.

Marmarossy Gézának, hiába! megvan az a gyöngéje, hogy 
kerüli mindazokat, akikkel hajdan közelebbi ismeretségben 
állott; gyűlöli mindazokat, akiket ő vagy akik őtet más körül
mények közt is ismerték, vagy akik tudják, hogy ő nem volt 
mindig az, aki most. E végből első dolga is az volt, hogy az 
öreg Marmarossy cselédeit, szolgáit egytől egyig elbocsátotta és 
egészen uj szolgaszemélyzettel vette körül magát. Máté Máté urat, 
kit a végrendelet különösen figyelmébe ajánlt, eltette a világ 
végére, a legtávolabb eső erdélyi jószágra, ahol a tiszttartói 
állomás nem volt ugyan üresedésben, de inkább huzattá vele 
addig ingyen a fizetést, csakhogy közelében ne lábatlankodjék. 
Szóval szeretett volna eltörülni minden nyomot, a melyet eddig 
maga mögött hagyott, szerette volna kitépni az élet könyvéből 
azt a lapot, melyet erőszakos bontó kezekkel, torzvonásokkal 
eddig teleirt, hogy egy tiszta, uj lapon újból kezdhesse az Írást,
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melyről azt hitte, hogy symetrikusabb, összhangzóbb fogna 
lenni majd.

Különösen azt az egy sötét betűt óhajtotta volna mind
örökre láttatlanná tenni, melyet azzal a paraszttal együtt irt.

— Három éve — mormogd, — három éve!
Azután összevetette egymással a körülményeket és com- 

binált.

Ha az a paraszt még él, akkor könnyelműség lenne abba 
reménykedni, hogy abban a kerületben megfordulván, éppen ő 
lesz az, ki a követre nem kiváncsi. Valószínű ugyan, hogy ha 
meglátja, homályos agg szemeivel rá sem ismer, de a hangjá
ról bizonyosan. De még az esetre, ha nem él is már, gróf 
Marmarossy el nem titkolhatja magában, hogy minden második 
vén emberben az öreg Csobő Istvánra fogna ráismerni. Őnem 
meri majd felemelni se hangját, se- szemét, pedig ő szemeivel 
uralkodni szokott. Az is igaz, hogy ez a Csobó István, saját 
maga jóvoltáért is hallgat és mindvégig hallgatni fog, de ha 
másoknak nem szól is, ő neki ez az összetört, hitvány emberi 
alak némán, hallgatva is oly dolgokat mond, amikre emlé
kezni nem akar.

Ez a vén ember az ö lelkiismerete.
Minek kihívni a veszedelmet? Minek koczkáztatni akkor, 

midőn minden koczkázat nélkül ugyanazt a czólt elérheti. 
Nincs-e más kerület, öt mértfölddel odébb, ahol épp úgy meg- 
váiasztathatja magát ?

Kétségesebb? — Micsoda kétséges a milliomok urának?
Pénzbe fog kerülni ? Marmarossy Géza gróf teli marok

kal szórja a pénzt. Ezzel is kimutatja, hogy nem ütött el fajá
tól. Tiszta kék vér minden izében.

Megválasztatja magát oly kerületben, ahol birtoka nin
csen is. Apja az ókonservativek és katholikusok táborához tar
tozott, ő is azokhoz szegődik. Hajlamai — ezt is elhiteti ma-
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gával — egyenesen odavonják. Legyenek liberálisok azok, 
akiknek eszméiknél és elveiknél nincsen egyebök. Ő úgy sem 
illenék be népkolomposnak. A Grachusokat mindig nevetséges 
bolondoknak tartotta, mig Coriolanusért mindig rajongott. A 
nép mellett csak az lelkesülhet, aki vagy közelről nem látta 
őket, vagy nagyon mélyen behatolt jellemébe . . . Micsoda is az 
a nép? Egy kisebb-nagyobb összeg árán megvesztegethető elv
telen tömeg, melyet az ügyes kortes jobbj^-balra terel, mint 
szamár a birkanyájat. Egy harmincz-negyvenezer forinttal ott 
választatja meg magát, a hol neki tetszik.

E gondolatok villámsebességgel czikáztak keresztül a fiatal 
gróf agyán, amint ott állt a diszterem közepén és a távozó de- 
putáczió után nézett, mely már az ajtónál volt.

— Egy szóra még, uraim ! — kiáltott utánok.
A deputáczio visszafordult.
— Jelentse ki, bíró ur, a községnek, hogy a commassált lege

lőket egyszer mindenkorra visszaajándékozom és az ajándék
levelet még e napokban meg fogom küldetni, a mi pedig a 
követjelöltséget illeti, fejezzék ki önök tisztelt küldőiknek mély 
hálámat a megtisztelő bizalomért; de egyelőre nem fogadhatom el.

Gróf Marmarossy Géza még csak egy szóval sem men
tette magát. Minek?

Kábái Mihály uramnak torkában rekedt a szó. Az ilyen 
váratlan eseteknél nem is csoda, ha az ember nem tudja hir- 
telenében, hogy mit válaszoljon.

Amikorra pedig Kábái Mihály uramnak már eszébe ju
tott volna a megfelelő phrazis, akkorra az érdemes deputáczió 
azon vette észre magát, hogy a fiatal gróf a faképnél hagyta 
őket.

Egymásra néztek — és szótlanul kisompolyogtak a te
remből.

Odakünn aztán szabad kifejezést és ítéletet engedtek ma
guknak a gróf ur föllépése fölött.
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A biró nem tudott hova lenni elragadtatásában; ő való' 
ságos messiást látott benne.

Czoki esküdt szörnyen neheztelt.
— Nagyúri tempó! — mondá.
Kábái Mihály uram csak annyit mondott hogy:
— A lelkiismeret, a gonosz lelkiismert!
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Ö t ö d i k  f e j e z e t .

S z á d e I ő i.

G róf Marmarossy Géza visszatért do'gozőszobájábáf 
Ismét az íróasztalhoz ült és felvette a tollat.

Meglehetős szórakozottan futotta át a félbehagy ott levelet 
és tovább kezdett irni.

Alig irt nehány sort, midőn az inas belépett és ezüst tál- 
czán egy névjegyet nyújtott át.

— Alpáry Ödön.
Marmarossy gróf boszusan dobta vissza a névjegyet.
— Ezen ur számára sohasem leszek itthon. Küldje el 

Franpois!
Franpois meghajtotta magát.
— Még egy ur vár odakünn. Névjegyét otthon felejtette. 

Azt állítja, hogy gróf ur rendelte ide.
— Hogy hijják ?
— Szádelői.
— Vezesse be, — parancsolá a gróf.
Pár másodpercz múlva a bejelentett ur az ajtóban mutatta 

magát.
Meglátszott rajta, hogy iparkodott némi toilettet csinálni. 

Szép fehéi papirkrágli övezte ádámcsutkás hosszú nyakát, de
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zsirfényü fekete nyakkendője csokra nem rejthette el egészen a 
piszkos ingelőt. Kabátja túlságos bő voltáról és fakó pecsétes 
nadrágja rövidre szabott szárairól némi biztossággal lehetett kö
vetkeztetni, hogy rendes szabója az a véletlen, melyet a Hermi- 
natér örökseróny handlé-népe ősidők óta főpatronusaként tisztel. 
Sovány ujjai közt ócska posztókalapot gyömöszölget : prototypje 
a munkakerülő henye, naplopók legalsó osztályának.

Marmarossy gróf igen közelről tanulmányozta ezt az 
osztályt.

És Szádelői arczán talán még világosabban ki volt nyomva 
a lelki elhagyatottság és erkölcsi pusztulásnak bélyege.

Állát kiverte a szürke sörte. Gyér szakálla kétfelől 
neveletlenül folyt a füle töve mellett egészen a nyakába. Kel
lemetlen vékony ajkai közül megritkult sárga fogsor vigyorgott 
elé és szemei tétován, nyugtalanul jártak összevissza, mintha 
féltek volha megpihenni a hatalmas alakon, mely előtte állt.

— Foglaljon helyet, — mondá a gróf és maga is leült.
Szádelői fészkelődve helyet foglalt az íróasztal mellett

álló támlányban.
Marmarossy Géza az Íróasztal egyik fiókjából egy össze

gyűrt papirost vett ki és odatartotta Szádelői szemei elé:
— Ön irta ezt ? — kérdé.
Szádelői meglepetve nézett majd az Írásra, majd a grófra 

és habozott. Nem tudta, mit feleljen.
Marmarossy gróí kérdő tekintete fenyegetve és égetve 

mulatott a kor hely arczán.
— Igen, ezt én írtam, — mondá végre Szádelői bizo

nyos kihívó hanghordozással, mely elárulta, hogy ez az ur 
szükség esetén a mily alázatos és meghunyászkodó, épp oly 
szemtelen is tud lenni.

— Ebben a levélben ön gróf Korláthnokynőtől ötszáz 
forintot követel, mivelhogy másfél év óta egy garast sem 
kapott tőle, mi önt annyira kihozta béketüréséből, hogy ellen
esetben kész a grófnő titkát dobra verni és fünek-fának elmon
dani, amit eddig hűségesen megőrzött — úgy van?
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Szádelői nem volt egész tisztában a fölött, hogy mikor 
a gróf ilyen affectussal beszél, dühös-e már akkor vagy még 
csak azzá készül lenni. Nem tudta, hogy ennek a téte-á-téte-nek 
kidobatás avagy jóvásár lesz-e a vége ? Minden eshetőségre 
nézve jónak látta az oppositiót.

— Gróf ur elolvasta a levelet, tehát tudja, hogy mi van 
benne, — mondá szárazon. — Engedje azonban megjegyez
nem, hogy nem gróf ur számára Írtam.

— Helyes, — viszonzá Marmarossy gróf; — mert az 
esetre önnek sokkal világosabban kellett volna fogalmaznia. Az 
azonban mitsem tesz ; ön élőszóval is megadhatja hozzá a kellő 
magyarázatot.

Szádelői fejét rázta.
•— Ez a levél puszta fenyegetés volt csak — nem volt 

komoly szándékom a grófnőj; elárulni — és ha tudtam -volna, 
hogy idegen kezekbe jut, soha meg se Írom, hanem*^ inkább 
bevárom, mig a grófnő Párisból hazajő. Ha a titkot elárulom, 
egyszer mindenkorra megfosztom magamat minden segélytől. 
Akkcr követelésem — hamis bankó.

— Tudja ön, hogy a grófnő férjhez ment? — kérdé a 
gróf szünet múlva.

— Tudom. Valami Cserni Viktor nevű ur vette el.
— Honnan tudja ön azt? — kérdé Marmarossy hevesen.
— -  Mikor a grófnő adreszét kipuhatoltam, akkor tudtam 

meg Korláthnoky grófnő tiszttartójánál, attól az ispántól, ki a 
grófnő pénzesleveleit postára szokta adni.

— Nos, és ha történetesen a grófnő férje szorítaná meg 
önt, hogy közölje vele azt a titkot, melynek megőrzéséért a 
grófnő önt subventionálja ?

— Annak még kevésbbé árulnám el — szólt Szádelői és 
fegait mutatta.

— Ön ebben a levélben ötszáz forintot kért a grófnőtől, 
én önnek rögtön ötezret adok . . .

Szádelői ijedtében felugrott a székről.
— Ötezret! . . .
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— Hiány nékti), azonnal — mondá a gróf, kihúzta író
asztala fiókját és a bankjegyeket kiteregette az éhenkórász em
ber sóvár szénáéi előtt. — Nos, szedje fel.

Szádelői már-már fölemelte remegő kezét a nem remélt 
tengerkincs után, de egyszerre megint csak leeresztette. El
fordította szemeit a kisértő mammontól, hogy némi erőt gyűjt
sön az ellenállásra.

— Mi tagadás, — monda, a pénz reám férne, szegény 
ördög vagyok, mint gróf ur külsőmről is Iáhatja ; de jól meg
fontolva, a mellett, hogy egy előkelő hölgy becsületét compro- 
mittálom, ez az Összeg távolról sem felel meg annak a tőkének, 
melynek kamatait én évi részletekben a grófnőtől úgy is 
huzom.

A dologban pedig csak az volt, hogy Szádelői, mikor a 
gróf az íróasztal fiókját kihúzta, ott még nagy csomó pénzt 
látott. Szádelői nem sokat törődött a holnappal, ha ma jóllak
hatott, de ő játékos volt : amit okkal-móddal egész esztendőn 
át szerzett és kizsarolt, az mind a kártyára ment fel, pedig — 
kozák volt a javából. Hanem hát mikor még nagyobb kozákok 
is vannak.

A játékos soha sem elégedhetik meg addig, mig más 
előtt pénzt lát.

Az a pénzesfiók ejtette tehát gondolkozóba.
Marmarossy Géza pedig a maga részéről már megelégelte, 

sőt meg is sokallta a tréfát. Nincs hozzá szokva, hogy vele 
ujjat húzzanak.

— Nos, elfogadja vagy sem ? kiálta színéből kikelve*
— Addig verd a vasat, mig tüzes — gondolhatta ma

gában Szádelői. — Ha szüksége van a titkomra, majd meg
fizeti.

— Ez kevés — felelt főlállva.
— Hát mennyi kell, beszélj! — orditá a gróf, hogy a 

terem viszhangzott bele.
Szádelői reszketett mint a nyárfalevél.
— Tízezer forint — dadogá — alább nem.



Gróf Marmarossy Géza újra kihúzta az asztalfiát és szó 
nélkül leolvasott még ötezer forintot. Úgy látszott, hogy meg- 
röstelte előbbi hevességét, mert egyszerre olyan nyugodt lett, 
hogy ez természetes átmenetnek nagyon is gyors lett volna. Ez 
a hirtelen változás nagy önuralomra mutatott.

A gróf trainirozta magát reá. Ez egy kis gyakorlat volt. 
Szádelöit a hideg rázta ennyi pénz láttára.
Mikor összeszedte a bankjegyeket, egy százas kicsúszott a 

kezéből, lehajolt utána és térdei összekoczódtak.
Marmarossy gróf egész magasságában ott állt a nyomorú

ságos alak előtt és bizonyos gúnyos kárörömmel nézte minden 
mozdulatát.

— Milyen undok egy állat az ember! — gondold, de elég 
lelkiismeretes volt hozzá gondolni, hogy pár óv előtt még ily 
összeg őt is remegésbe ejtette volna. Persze, a pénznek is csak 
addig van becse, mig nélkülözzük. Ma nevetségesnek tartja 
azokat, kik olyan nagyon törik magukat utána.

— Üljön le és beszéljen — paraücsolá Szádelőinek.
Ez nagyot sóhajtva hebegé:
— Engedje meg, méltóságos gróf ur, hogy kissé léleg

zetet vegyek.
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Hatodik fejezet.

Korláthnoky Leoniine grófnő titka.

— 1848. őszén három úrnő érkezett a p-i elhagyatott 
kastélyba, — kezdé kis szünet után Szádelői. P. egy kis 
mezőváros a Mátra tövében. Én akkor fiatal beteges nőmmel 
fényes vagyonom utolsó romjain tengődtem. Annyira el voltunk 
adósodva, hogy az ágy szalmáját sem mondhattuk tulajdonunk
nak. A szélső házikók egyikében laktunk, úgy szólván isten
nevében, mindjárt az úri kastély szomszédságában, az angol 
park tevében . . .

—: Hagyja el ön a mellékkörülményeket. Családi ügyei 
nem érdekelnek — veté közbe a gróf.

— Ez is hozzá tartozik — replikáit Szádelői.
— Tovább.
— Feleségemnek egy távoli rokona Biharmegyében lakott, 

egy vén kisasszony, ki hóbehóba küldött egy kis segélyt, hanem 
az nem igen tett számot, úgy hogy aggodalommal néztünk a 
közeledő tél elébe és ez aggodalmat növelte azon körülmény, 
hogy nőm várandós állapotban volt és a szerencsétlen vendég, ki 
számitásunk szerint deczemberben volt fbeköszöntendő, üres 
kamrát és hideg szobát fogott volna találni.
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Gróf Marmarossy Gáza türelmetlenül fészkelödött és nó
gatta az elbeszélőt:

— Tovább, tovább!
— A kastély A . . . gróf tulajdona volt, ki évek óta a 

döblingi tébolydában lakott. Nyolcz éves fiacskája a nyári 
hónapokban pap nevelőjével rendesen itt szokott lakni. Egész 
esztendőn át csak a kulcsérné és egy vén kertész laktak benne.

A mezővároskában csak hetek múlva terjedt el a híre, 
hogy a grófi kastélynak vendégei vannak. Mi már első nap 
tudtuk. Láttuk őket esténkint a park gyalogutain sétálni. 
Fiatal, igen szép nő volt az egyik, sápadt, nyúlánk, barna 
hajjal. A másik ötven éves nő lehetett, talán az anyja. A har
madik komorna volt. Nappal soha sem lehetett látni őket. És 
ha a kuícsárnétól kérdezte valaki, összeszidta a kérdezőt és 
váltig azt állította, hogy a kastély most is oly lakatlan mint 
rendesen.

Ez a titkolódzás csak fokozta kíváncsiságunkat. És mi a 
parkban sétáló nőket folyton figyelemmel kisértük, ami más 
körülmények közt eszünkbe se jutott volna.

Egyszer nőm azzal a nyilatkozattal lepett meg, hogy tudja 
már az idegenek ittmulatásának okát. Az a sugár fiatal nő — 
nyilván leány — épp oly állapotban van, mint ő maga. Bizo
nyosan nagy oka van a világ előtt rejtegetni. Nők ilyesmiben 
sohsem szoktak csalódni.

A kulcsárné — ki utolsó időkben a szomszédság kedvéért 
sok szivesseggel volt nőm iránt — tudva azt, hogy mi előttünk 
úgyis hiába titkolódznék — bizalmasan elmondta nőmnek, hogy 
az idegenek bécsiek. Egy dúsgazdag özvegy leányával, ki egy 
szerencsétlen viszony gyümölcsét ide jött eltemetni, távol az ő 
világától. Ez a kastély tetszett nekik legalkalmasabbnak, és csak 
hosszas rábeszélés után hagyta a kulcsárné-magát reá vétetni, 
hogy — önhatalmilag — egy lakosztályt', rendelkezésükre bo
csásson. Attól tartott, hogy ha a jószágigazgató füleihez talál 
jutni, elveszíti szolgálatát, ami később csakugyan úgy is történt.

Nehány nappal később az idegen úrnők elhivatták nőmet
Képes Regénytár. VI. köt. 5
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a kastélyba ás megkísértették rábírni, hogy a születendő gyer
meket vegye gondjai alá és nevelje fel saját gyermekével. A 
legfényesebb Ígéreteket tették és mi — mint mondám— nagyon 
szegények voltunk már akkor. Nőm beleegyezett.

Azontúl mindennapos lett náluk.'
Én mindjárt figyelmeztettem nőmet, hogy iparkodjék biz. 

tosan kitudni, kik ők és hol laknak, mert a kulcsárné szavai
nak nem nagy hitelt adtam, hátha neki sem mondták meg az 
igazat.

Egy egyszerű kis olvasójegy, melyet a fiatal úrnő egy 
könyvben felejtett, elárulta kiléte titkát. Gyöngyhimzésű betűk
kel egy név volt rajta: Korláthnoky Leontine. Zsebkendője 
K. L. betűkkel volt jegyezve és igy alig lehetett kétel
kedni, hogy ez az igazi neve.

Marmarossy Géza a beszéd folyamában egyre növekedő 
érdeklődéssel figyelt a beszélőre, kinek előadási modora is elá
rulta, hogy valaha jobbmédu ember vo lt; de itt egyszerre han
gosan felkaczagott. Nem tartotta szükségesnek leplezni örömét.

Ettől a vontatott kaczajtól Szádelői még jobban meg
ijedt mint előbb dühétől, olyan dörgedelmes, sajátságos kacza- 
gás volt ez.

— Előttem ez a név nem volt idegen — folyfcatá Száde
lői. — A Korláthnoky grófok hírét messze földön ismerik. A Mát
rában is van egy kis birtokuk, ahova leginkább csak vadászni járnak.

Én szivemből megőrültem a felfedezésnek. De nem szól
tunk róla senkinek. Közös érdekünk volt a hallgatás.

Az 1848-iki tél korán beállott és igen kemény volt. No
vemberben már leesett a hó, hanem azért a kastély vendégei 
rendesen folytatták esti sétájukat a parkban. Gyakran láttam az 
ifjú grófnő sugár alakját elsiblani a havon, szélben, viharban- 
holdfénye mellett, mint egy fehér kisértet.

Napról-napra halványabb lett. A. kulcsárné azt mondta, 
hogy nagyon sokat sir, bánkódik — sőt egyszer egy fegyverrel, 
melyet a kastélyban talált, agyon is akarta lőni magát, hanem
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szerencsére nem tudta jól megtölteni. Elvették tőle, mielőtt 
másodszor megpróbálta volna.

Marmarossy Géza gróf arczán ismét olyan sértő, gúnyos 
kifejezés tilt, ajkai megmozdultak, de nem szólt semmit.

Szádelői folytatá :
— November közepe táján nőm lebetegedett. Egypár 

napra rá a grófnő is. A mi gyermekünk csak negyven nyolcz 
óráig élt. Eltakarítottuk titokban a grófi parkban. Egy hét 
múlva a grófnő kis leányát a keresztségre tartottuk saját gyer
mekünk gyanánt . . .

- -  És ól még valaki, ki ennek hitelességét bizonyíthatja ?
— kérdé a gróf.

— A kulcsárné, Orsolya. Itt lakik Pesten a fatéren.
— Jó, folytassa ön.
Szádelői folytatá:
A grófnő dúsan megajándékozott bennünket é3 Ígérte, 

hogy nemcsak a gyermekről, hanem mirólunk is gondoskodni 
fog. Hanem biz úgy látszott később, hogy nem gondolta ko
molyan. Egyelőre ezer forintot adott a kezünkbe. Ez váratlan 
szerencse volt.

Egy reggel azután — alig egy hét múlva — csak azon 
Vettük észre magunkat, hogy az idegenek szőröstül, bőröstül 
mindenestül eltűntek. Senki se tudta hova, merre ? A kastély 
ismét üres volt és Orsolya a kulcsárné, úgy tett, mintha semmi 
sem történt volna.

Mi lesz a gyerekkel később — arról nem szóltak. Világos 
volt előttem, hogy a kis betolakodó poronty gondját azzal az 
ezer forinttal egyszer mindenkorra lerázták a nyakukról, leg
alább lerázni akarták. Szerencsére, mi tudtuk, amit tudtunk. 
Az az olvasójegy nem hiába egyezett meg a zsebkendők betü- 
jegyeivel. Majd felkeresem őket, ha a világ végére mennek is
— gondolára.

Nőm — ki eleinte igen jól érezte magát — alig egy 
hét múlva, hogy magunkra maradtunk, veszélyesen megbetege
dett és pár nap alatt meghalt.

5 *
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Ez nagy szerencsétlenség volt rám nézve, de még nagyobb 
a szegény kis úri sarjadékra. Mit értem most már azzal a pénzzel, 
ha lassanként dajkára és egyébre kellett kiadnom. És mit ért 
vele az a gyerek, hogy apja akadt — már az én személyem
ben — ha az anyát elveszítette.

A gyereket semmi áron nem akartam védszárnyaim alól 
kiereszteni. Az ilyen nagyúri összeköttetés — gondoltam — 
ez embernek elébb-utébb csak hasznára válhat. Módot kellett 
tehát találnom, hogy a káposzta is megmaradjon, a kecske se 
veszszen el éhen. És ezt a módot szerencsésen meg is találtam.

Említettem, hogy nőmnek Biharmegyében egy vén kisasz- 
szony rokona lakott, olyan kegyes jó lélek, ki sohsem gondol 
magára és egészen arra látszik rendeltetve lenni, hogy mások 
számára kapargassa ki a sült gesztenyét. A rokonság, meg a 
népség, meg az egész világ egész kurtán csak Pimpi néninek 
hítta és híjjá máig.

— Pimpi? — kiáltott fel meglepetve Marmarossy gróf.
— Igen, Pimpi — viszonzá Szádelői — hallatta talán 

méltóságos ur már e nevet?
— Nem, nem ; csak folytassa ön.
—• Ehhez a kegyes lélekhez vittem a gyermeket.
— És az elfogadta?
— Kapott rajta a kis púpos teremtés. Bepólyázta, ki- 

pólyázta, mintha világéletében sohasem foglalkozott volna 
mással a jámbor aggszüz. Csak azt az egyet kérdte: hogy 
hijják? Anyja nevére, mondám, Marinak. És ő mindjárt a 
hasonlatosságot is felfedezte az összetöpörödött kis ábrázatban. 
„Szakasztott az anyja” — mondá és szörnyen megörült neki. 
Fölöslegül még megboldogult nőm jegygyűrűjét is ott hagytam 
nála, hogy kegyeletes érzelmének még külön tárgya is legyen.

— Tehát Mari ? — gondolkozók Marmarossy gróf fenn
hangon.

— Talán ismeri méltóságod ? — bátorkodók Szádelői 
megjegyezak mert a gróf hanghordozása ilyes valamit árult el.
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— Nem, — viszonzá ő méltósága szárazon. — Van még 
valami hozzá?

— - Nem tudom, hogy érdekli-e a többi méltóságodat ?
— Csak kérdéseimre feleljen. Tudakozódott a grófnő még 

gyermeke után?
<— Egy szóval sem. Hanem annál inkább tudakozódtam 

én ő útána.
— Hogy történt az?
— Mikor a gyereket biztos jó helyen tudtam, nyakamba 

vettem a világot és könnyű lélekkel és néhány száz forinttal, 
a mi a feleségem temetkezési- és egyéb költségek után 
még fennmaradt, felrándultam Pestre vagyis inkább Budára, 
hova a „Hét választó-fejedelem* országos hire már régen csa
logatott. Ott akartam szerencsét próbálni a kártyán. Vagyonom 
nagy részét úgyis a kártya vitte el, hátha egyszer megfordul. 
Hanem hát biz az ott se fordult meg. Rövid idő alatt elvesz
tettem pénzemet és a kényszerűség sarkalt, hogy valami pénz
forrás után lássak. Fölkeresni a grófnőt — ’ ez volt a legegy
szerűbb. Hogy a Korláthnokyaknak Budán a várban palotájuk 
van, azt még P.-ben hallottam. Rövid keresés után mégis ta
láltam. Hanem a palota bejárata előtt mégis erőt vett rajtam 
a kétség, hogy váljon igazán nyomon járok-e? Itt jutott elő
ször eszembe, hogy az az olvasójegy ajándék is lehetett és a 
betűk a zsebkendőn más nevet is jelenthettek. De hát nem volt 
szabad sokáig haboznom. Zsebeim üresek voltak és gyomrom is. 
A portásnál kérdezősködtem elébb az anya után. Az nagy sze
meket meresztett rám, a grófnő anyja isten tudja milyen régen 
halt meg m ár! Tovább szóba sem állt velem, csak annyit mon
dott, hogy ő méltóságaik külföldre utaztak és nem tudni mi
kor jönnek haza.

Ez nagy csapás volt reám. Ki voltam téve az éhenhalás- 
nak. Hanem hát még se haltam meg éhen. Minden hónapban 
fölnéztem egyszer a várba. Rongyos voltam és a portás előtt 
se mertem többé mutatni magam ; féltem, hogy letorkol és kiu
tasít. Egy hosszú esztendő múlva — mely alatt a nyomora-
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ság minden fokán keresztülmentem — végre élénkebb sürgést 
tapasztaltam a grófi palotában. Fogatok hajtottak ki-be a ka
pun ; inasok, szolgák jártak ide-oda. Semmi kétségem nem le
hetett az iránt, hogy a grófi palotában változások történtek. 
Egy kis kukta-gyerek által, akit megkérdeztem, még jobban' ' 
megbizonyosodtam benne. Most tehát csak az volt a bökkenő, 
meglátni egyiket vagy m ásikat: vagy az öreg asszonyt,. vagy 
a grófnőt, vagy a komornáját. Valami egy Hétig ólálkodtam 
lesbe a szomszéd utcza sarkán, de egyik sem mutatkozott. Ha 
olyan nagyon rongyos nem lettem volna, találtam volna ürü
gyet a bejutásra, de igy attól féltem, hogy még tolvajnak ta- 
Iáinak nézni és becsukatnak. Egyszer estefelé, mikor a nemzeti 
színház előtt őgyelegfem, egy fogatból láttam kiszállni mind
két ismeretlenünket, az öreget is meg a fiatalt. Az öreg 
nem változott egy hajszállal sem, a fiatal valamivel soványabb 
lett. Megkérdeztem a kocsist, mikor a hölgyek bementek és a 
fogat félreállt, hogy kinek a czimere az ott a hágcsó felett. 
Nem csalódtam, a Korláthnokyaké volt.

Másnap délelőtt egész vakmerőséggel követeltem bebocsát- 
tatást a grófnőnél. Egy vén szolga tetőtől talpig megnézett, 
azután bement úrnőjéhez. Kissé sokáig maradt. Én roszat sej
tettem. Kapom magamat és be nem várva visszajöveteléti 
egyenesen benyitok abba a szobába, amelybe eltűnni láttam. 
Most nem féltem, hogy tolvajnak fognak nézni és becsukatnak, 
Hisz ők voltak az én adósaim. Én voltam a grófnő gyermeké
nek atyja. Két szobán mentem keresztül, a harmadikban ott 
találtam a grófnőt. A mint meglátott, felsikoltott ás elájult. A 
szolga zavarban volt, hogy őt élesztgesse-e vagy engem dobjon 
ki ? Az öreg asszony is mutatta magát. A grófnő föleszmélt. 
Én még mindig ott áltam és nem tudtam szóhoz jutni.

—• Hogy engedik ezt a vagabundot ide betolakodni? — 
rikoltott a grófnő. — Tamás, vezesse ki mindjárt.

— Köszönöm, mondám, magam is ki tudok menni, hanem 
elébb nehány szóm volna a méltóságos grófnőhez ; nem tudom, 
hogy a cseléd jelenlétében szólhatok-e ?
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— Dobja ki, Tamás! — parancsold a grófnő.
— Hozzám ne merjen itt nyúlni senki, mert különben 

egy óra múlva az egész világ tudni fogja, mikép szokták a 
Korláthnoky grófnők a szegény ember nyakába varrni fattyu- 
gyerekeiket! . . .

Ez használt.
Az igaz, hogy még egyszer elájult, de hát magához is 

tért. Nem történt semmi baja. Látta, hogy engem nem lehet 
félrevezetni, hát megadta magát. Kérdezte, hogy mit akarok? 
Nem voltam túlságos követelő.

— Hát gyermeke után nem tudakozódott? — kérdé a
gróf.

— Egy szóval sem. Sem akkor, sem másszor. Tizennyolcz 
év alatt egyetlenegyszer sem. Pedig módjában lett volna, mert 
biz én minden évben mutattam magamat egyszer-kétszer. Hiába, 
a pénz forgandó. Máig is azt gondolhatja, hogy feleségem ne
veli gyermekét, én egy szóval se mondtam, hogy nem úgy 
van. De hisz az, mindegy. Á leány él és semmi baja nincsen, 
jobb helyen van, mint ha az édes anyjánál volna.

Marmarossy Géza gróf fölemelkedett és hosszú léptekkel 
mérte végig a szobát. Egyszerre megállt Szádelői előtt.

Ön e titkot eddig hűségesen megőrizte? — kérdé erősen 
a szeme közé nézve.

— Önérdekem parancsolta, hogy megőrizzem — viszonzá 
Szádelői.

— Kívánom, hogy tovább is hallgasson.
— A mint méltóságod parancsolja.
— A grófnőt ön tovább is zaklatni fogja.
Szádelői örömmel adta beleegyezését.
— Sőt legyén még követelőbb mint eddig.
— Értem, móltóságos ur!
Olyan dolog volt, ami a félreértést tökéletesen kizárja.
— Ez egy.
Szádelői kíváncsian nézett a grófra, hogy hát a „kettő“ 

vájjon mi lesz ?
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— A második e z : ön érvényesíteni fogja apai jo
gait . . .

Szádelői még jobban kimeresztette szemeit.
— És visszaköveteli leányát.
— Yisszaköveteljem ?
— Igen.
— Az nem megy.
— Hogy ne menne?
— Pimpi ellenszegülni fog. ő  nevelte fel . . .
— De ön az atyja.
— A mint parancsolni méltóztatik.
— A leányt --------Marinak hijják, ugy-e bár? . . .
— Igen.
— A leányt ön vagy jószántával, vagy erőszakkal felhozza 

Pestre.
— Értem.
— A többire nézve majd utasítani fogom.
Szádelői fölállt és meghajtotta magát.
— Szolgálatait dúsan meg fogom jutalmazni.
— Legforróbb óhajtásom . . .
Szádelői azt akarta mondani, hogy a gróf urnák szol

gálni legforróbb óhajtása, de a gróf szavába vágott:
— Equipirozza magát tisztességesen, é3 jöjjön el holnap 

újra. Majd megmondom, hogy a kisasszonyt, ha felhozta, hova 
fogja szállásolni.

— Könyörgöm, hátha Pimpi semmi áron sem akar meg
válni fogadott leányától és —

Marmarossy gróf boszusan toppantott a lábával:
— Már mondtam.
— És inkább maga is feljön Pestre ? . . .
— Azt ön meg fogja akadályozni. Reá nincs semmi szük

ségünk.
— Csak ez iránt akartam tisztába jőni — mentegetőzék 

Szádelői.
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— Most mehet, — mondá a gróf parancsoló kézmozdu
lattal, ami Szádelői urat kissé sértette is.

— Legalázatosabb szolgája, méltóságos u r !
Szádelői inkább lebegett kifelé mintsem ment. Mint sze

gény ördög lépett be a gróf palotájába és mint vagyonos, nagy
reményű szerencsefia távozott

A folyosón három inasba is megbotlott, pedig nem is a 
földön járt, hanem a föld felett, a kártyások mennyországában.

— Nem, — gondolá magában, — most egy darabig nem 
nyúlok hozzá — azaz bankot nem adok, mert azt mindig 
sprengolják. Csak brositzereskedem — kártyához nem nyúlok.
— Igaz, Pimpi . . . Holnap még nem megyek, se holnapután. 
Kissé restaurálni fogom magamat — Slovánál — nem ! . . . 
Egyenesen az Angol királynőbe megyek . . .  az Európa . . . 
Vagy mindakettőbe egyszerre . . .  Talán még az úri casinóba 
is bejuthatok — ott nagyba játszanak, igen nagyba . . .  h m ! 
A Telekibe többé nem mutatom magamat. Kölcsönöznének tő
lem — ez is, az is . . . ellopnák a pénzemet . . .

Mialatt Szádelői ur ily boldog hangulatban lépett ki az 
utczára, gróf Marmarossy ismét íróasztalhoz ült és befejezte 
levelét.

A borítékra e czim került :
„Korláthuoky Leontina grófnő ő méltóságának, Páris, rue 

Richelieu 75. szám/1
Marmarossy Géza irónikus arczkifejezéssel nézte a czim-

iracot.
— Hátha még nem tudja! — mormogá.
Nyilván a czimre czélzott, melyet máskép kellett volna 

fogalmaznia.
Azután csengetett.
— A postára! — mondá, a levelet az inasnak oda nyújtva.

— Egy szolga nézzen el Steinreich bankárhoz a Dorottya-ut- 
czába, hogy itthon van-e már?

A szolga távozott.
Gróf Marmarossy Géza fölkelt az asztaltól és egy fogas
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ról, hol mindennemű fegyverek, kardok, vivóeszközök függtek, 
egy kis kerek czéltáblát s egy hátultöltő puskát vett le.

A czéltáblát két drága velenczei tükör közé a falra 
akasztotta. A tükrök alig tenyérnyi távolságra függtek egy
mástól és a crtéltábla szélei mindkét felől az üveget fedezték. 
Csak a belső körök estek a puszta fal irányába.

Azután kimért huszonöt lépést a bosszú, mély teremben* 
töltést tett a fegyverbe és lőtt.

Két év óta ez mindennapi gyakorlatát képezte.
A mint a zongoraművész naponta elveri a maga bizonyos 

számú scáláit a billentyűkön, és az énekesnő eltrillázza a maga 
, futamait, hogy hangja rugékonyságát megőrizze, úgy tett gróf 

Marmarossy is. El nem mulasztotta volna egyetlen nap se ezt 
a czélgyakorlatot.

Tizenhárom lövést tett.
Tizenkétszer egymásután eltalálta a czélpontot. A tizen

harmadik lövésnél a golyó két vonallal odább fúródott a táblába.
— Pokol és kárhozat! — ordított fel a gróf. Szemei 

vadul forogtak és ajkai rángatóztak.
Egy hét óta minden czélgyakorlata ilyen eredménynyel 

végződött. Tizenkétszer talált és tizenharmadszorra elvétette a 
czélt.

Tombolt és tajtékzott.
Felkapta a fegyvert, melyet a szőnyegre dobott volt, oda 

rohant a czéltáblához és a puskaagygyal bevágta az egyik 
tükröt.

A drága csiszolt velenczei kristály darabjai csörömpölve 
hullottak a talajra.

A csörömpölésre megállt.
A tükördarabokból egv önmagából kikelt arcz torzvoná

sai sokszorosítva vigyorogtak a szeme közé.
Mi bőszitette fel annyira a grófot ?
Ez az ember, aki nem hitt ezen a földön semmit, de 

semmit, se poklot, se menyországot, ez az ember babonás volt,
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rettegett a fatumtól, valami ösztön súgta neki, hogy az 5 
daemoni hatalmát egy izmosabb hatalom össze fogja zúzni. 
Babonás volt mint a kártyások.

Letörülte homlokáról a hirtelen kicsapott veritéket.
— Már megint indulatos voltam — mormogá — már 

megint!
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4

Hetedik fejezet.

S t e i n r e i c h  b a n k á r  és  c s a l á d j a .

A. Dorottya-utcza egyik régibb épületének első emeletén vol
tak Steinreich de Vésztő, jó magyarán: Vésztői Steinreich 
Salamon bankár ur irodái.

Neve nem volt rőfös betűkkel a ház homlokzatára írva, 
sem a lépcső alján nem mutatta a szokásos festett kéz, hogy 
merre van a felmenet irodáihoz: hanem azért az egész világ 
tudta, hogy mi van ott, ki van o tt: hogy ott lakik az osztrák
magyar közösügyes birodalom egyik leghatalmasabb pénzem
bere, a biztos számítása vállalkozó, a főfő bőrzematador: Stein
reich bankár. x

Származásra nézve azon néphez tartozott, melyet a mo
dern történészek a kulturnépek csoportjában elsőnek említenek; 
de mivel ő inkább a börzén és másutt óhajtott első lenni, még 
a forradalom előtt kikeresztelkedett.

Mai napság, mikor a nemesleveleket oly bőkezűn oszto
gatják, mintha csak szándékosan discreditirozni akarnák, egy 
huszonöt-harmincz esztendős nemesi levél már méltán számítható 
a régiek közé. Huszonöt év egy emberöltő, egy generatió. 
Steinreich bankár nemessége pedig annál is idősebb — egy
két esztendővel.
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Nem azért említem itt e körülményt, mintha talán kiseb
bíteni akarnám avagy gáncsul rónám fel neki, hogy a nemesi 
oklevél kedvéért megtagadta ősei hitét: én természetesnek ta
lálom, hogy minden nem közönséges ember saját alantabb eső 
légköréből a magasabba vágyódik ; a megtisztulás egy neme 
ez. Nos, akkortájban a nemesség volt az emelkedés kiinduló 
pontja és Steinreich bankár nem sokáig habozott: szakított az 
előítélettel és kikeresztelkedett.

Meg kell jegyeznem, hogy akkor még bankár nem volt, 
hanem lókereskedő, liferans. Oly pálya, melyen az ember egy 
kis észszel és szerencsével nagyra viheti.

Hajdanán azok az irigyei, akik gyűlölködtek reá, váltig 
azon sopánkodtak, hogy többet ér egy lat szerencse egy mázsa 
tudománynál: Steinreichnak több a szerencséje mint az esze.

Azok az irigyek ellenben, akik barátságukkal tisztelték 
meg, bevallották ugyan, hogy jócska szerencsével bir, de ke
gyesek voltak megengedni, hogy Steinreichnak egy kis esze 
is van.

Ma is vannak ellenségei és jóbarátai, de irigyei nincsenek 
többé. Fölötte áll az irigységnek. Kinek jutna eszébe Rothschildet 
irigysége tárgyául választani? Ki nézné kanosaiul a fejedelmek 
pompáját? Steinreich bankárt méltán megilletik gazdagsága, 
befolyása, hatalma, Wertheim-szekrényei, terjedelmes földbirto
kai és — rendjelei.

De amint már mindenütt találkoznak akadékoskodók, akik 
a kákán is csomót, keresnek, volt egy-két bizalmas benső em
bere a bankárnak, akik magukban és egymásközt tisztában vol
tak azzal, hogy Steinreich bankár ur — kereken kimondva — 
szamár!

Ezt a sajátságos, a közmeggyőződéssel homlokegyenest 
ellenkező nézetet ők épp oly sajátságos érveléssel indokolták.

Azt állították ugyanis, hogy a bankár ur épp oly kevéssé 
a maga eszéből gombolyítja üzleteit, mint a hogy a török szul
tán nem maga fogalmazza ukázait vagy a persa sah nem maga 
foglalja drága gyémánt-forgóit. Azt állították, hogy Steinreich
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bankár nagyszerű börze-combinatióihoz neki magának van a leg
kevesebb köze ; hogy minden complicáltabb ügyleiét más valaki 
gondolta helyette és ő nem egyéb, nem több, mint közön
séges eszköz egy szellemibb, finomabban szervezett intéző 
hatalom kezében. Azt állították, hogy mikor Bécsben, Berlin
ben, Kairóban avagy Konstantinápolyban nagyobb kölcsönök 
megkötése végett jár, a távirda-sodrony örökösen játszik 
közte és amaz intéző hatalom közt. Hogy az quasi onnan 
hazulról inspirálja és megmondja neki, hogy mit tegyen, mit 
szóljon, mit Ígérjen és mit tagadjon meg !

És a mi legkülönösebb: ez az intéző hatalom, ez a 
lángész nem valami szakállas bölcsekből álló titkos tanács 
talán, mint a minő Kelet fejedelmeinek ügyeit intézi, nem 
dodonai oraculum, nem delphii jósla t: hanem egy fiatal tizen- 
kilencz éves leány, Steinreich bankár egyetlen leánya: Kamilla.

Annak a fejében fogamzanak a merész tervek, az mondja 
meg, mikor kell hausse-ra játszani, mikor a contre-mine.-be 
menni.

Annak van meg az a csodálatos tapintata — csaknem 
előérzetnek lehetne mondani — melylyel az üzleti válságok 
közeledését úgy megsejti, mint a rokkant katona plezuros lába 
az időváltozást: csodálatos egy teremtés ez a leány, mindenhez 
ért, mindent tanult, mindent tud, mindenütt ott volt, mindent 
látott és mindenben otthonos.

Ha férfinek születik, meghódítja a világot; ha fejedelem 
lányának születik, lángba borítja a világot, ha magához méltó 
férfitársra lel, sarkaiból emeli ki a világot!

Mint minden nagyításnál, itt is csak a fele volt igaz.
Igaz volt az, hogy Steinreich bankár leánya nem minden

napi teremtés. Igaz volt az, hogy Kamilla élénken érdeklődött 
atyja üzletei iránt és távollétében atyját helyettesité, de merő
ben ráfogás volt, hogy a bankár ur elméje olyan fogyatékos 
lett volna. Talpig derék, eszes ember volt az öreg ur és ha 
nem is birt többé az ifjúság rugékonyságával, de még mindig
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meg tudott állani a saját lábán és nem szorult rá, hogy akár- 
mely fogas ügyben mástól kérjen tanácsot.

Hogy minden tervét és szándékait hűségesen közölte leá
nyával, az is igaz volt; de ebben nem csekély része lehetett 
az apai büszkeségnek. Kajongó imádással csüggött leányán, ki 
egyúttal társa és barátja is volt és Kamilla épp oly büszke
séggel tekintett atyjára és gyermeki szeretete határt nem 
ismert.

A mi a bankár benső embereit ily elfogult ítéletre csá
bította, arról mi számot nem adhatunk. Talán Kamilla impo
náló szépsége is volt némi befolyással reá. A hol a szellem 
a szépséggel párosul, oly fényt terjeszt maga körül, hogy a 
kisebb fénypontok homályba vesznek.

Kamilla megvakitotta őket.
őket és mindenkit.
Szépsége hire vetekedett atyja gazdagságának hírével.
Azon összeköttetéseknél fogva, melyeket Steinreich bankár 

különösen régebben a magas aristokratiával fentartott, kik 
gyakran voltak kénytelenek örökké telt kasszáihoz folyamodni, 
igen természetes, hogy e körök nem zárhatták ki a bankár
leányt, kit különben fényes nevelése teljes mértékben qualifikált 
b magas megtiszteltetésre. És ha a főúri delnők találtak is 
rajta gáncsolni valót, az urak megegyeztek abban, hogy a emlí
tessek és baronessek fényes koszorújában egyetlenegy sincs, ki 
Kamillával szépség báj, és finom modor tekintetében verse
nyezhetne.

Oly könnyedén mozgott körükben, mintha érzené, hogy 
itt van csak igazán helyén. Szerény volt és mégis öntudatos; 
szellemdus, de soha sem kihívó vagy követelő.

Persze, édes anyja nem igen találta fel magát ebben a 
sphárában. Ő mindvégig a régi jóképű zsidóasszony maradt, ki 
egész este elüldögélt egy helyen és hagyta a világot forogni, 
a fiatalságot tombolni, a gunyolódókat gúnyolni. Kissé zsidós 
accentussal ejtette ki a szókat, azért inkább hallgatott. Nem 
mintha szégyelíe volna származását, de hát ha az ember nem
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szégyelli is, nincs is mit dicsekedni vele! Megesett olykor, 
hogy egy-egy udvarias férfi bókot mondott neki leányára, azon I 
a bókon aztán a jó asszony egész este elrágódott magában. Ölj | 
jól esett neki melegedni abban a sugárban, melyet leánya ter
jesztett maga körül. Hanem otthon beszédesebb volt.

Steinreich bankárnak még egy fia fis volt. Meglehetős 
gyámoltalan, gyönge fiatal ember, leányos arczczal és szörnyen | 
érzékeny temperamentummal.

Poldi.
Kamillával ikertestvér. Hasonlítottak is egymáshoz, hanem 

csak külsőleg. A szellemi tulajdonokra nézve nagyon is külön
böztek.

Poldira a jóakarat sem foghatta rá, hogy valami fényes I 
elme. Tizenkilencz éves korában — bár neveltetése ezerekbe 
került — még roppant fejletlen volt és úgy viselte magát 
mint egy kis gyerek. A világi dolgokról pedig éppen nem birt 
semmi fogalommal. Ahhoz még szeszélyes, makranczos, igazi | 
nebánts-virág!

A professorai azt tanácsolták, hogy legjobb lesz valami 
külföldi tanintézetbe küldeni, jó messzire, hogy ne érezze min
dig édes anyját a háta mögött.

Dictum factum. Kivittek Poldii külföldre, ott is maradt 
— három hétig. Akkor visszahozták. Három hétig mindig sirt 
egyfolytában. Ráfogták, hogy kedélybeteg.

Apja kétségbeesett. Poldi azzal nem sokat törődött, ö 
etette a Mátyásait és verklizett nekik. Ez volt egyetlen szenvedélye.

Kamilla iránt végtelen ragasz,kodással viseltetett, ez volt 
egyetlen erénye.

Csoda-e, ha a család reménye, a névörökös ilyen gyámol
talan parlagi volta mellett az apa egész szeretetét leányára 
vitte át?

Steinreich bankár életében ez a fiú képezte a fekete pon
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tót. Ez volt az egyetlen felleg, mely különben örökösen tiszta, 
borutlan életegét homályositotta.

Kamilla teljes lélekkel iparkodott azon, hogy atyjával 
keserűségét elfeledtesse, de a bankár lelkén folyvást Ott rágó* 
dott a gondolat:

— Miért kellett épen Kamillának leánynak születni, miért 
nem 6 lett a fiú ?

K éw  Rejénytír TI. kit. 6
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Nyolczadib fejezet.

E l k é s e t t !

Steinreich bankár irodái kitűnő elegáncziával vannak fel
szerelve. Az előszobában folyvást ott áll a keztyüs inas, hogy 
azokat, a kik a bankárral személyesen akarnak értekezni, be
vezesse magán dolgozó szobájába.

Ebbe a privatkabinetbe vezetjük az olvasót.
A parkett vastag szőnyegekkel van beborítva. A falakat 

drága festmények díszítik nehéz arany rámákban. A nagy író
asztal mesteri faragványaival valódi műremek. Két nagy Wert- 
heim-szekrény, támlányok, egy kényelmes balzac egészítik ki a 
bútorzatot.

Steinreich bankár többheti távoliét után alig egy félóra 
előtt érkezett haza Konstantinápolyból.

Kamilla ott ül mellette a balzacon és hízelegve simul hozzá.
— Látom arczodről, atyám, hogy szerencsével jártál.
— Jól látod, gyermekem — viszonzá a bankár — tervünk 

reményen felül sikerült. A török kölcsön meg van kötve és mi több: 
nagy haszonnal. Másfél perczent provisiő . . .

— Az egy millió 500,000 forintot tesz — mondá Kamilla.
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— A mellett az auspicumok igen kedvezők — folytatá 
Steinreich bankár. — Az uj papír nagy kelendőségnek fog ör
vendeni. Tizezer darabot mindjárt megtartottam. A börzén 
poussirozni fogjuk . . . hanem sok fáradságomba is került. Sok 
volt a concurrens. Különösen egy berlini házzal gyűlt meg a 
bajom . . .

— De te túljártál valamennyinek az eszén, ugy-e atyám? 
Te nagyobb diplomata vagy a miniszteféknél, az államférfiaknál. 
A hol más kétségbeesve feladta a positiót, te játszva vissza
hódítod. Ugy-e atyám?

— Nem egészen, gyermekem. Gyakran a véletlen vagy a 
szerencse magátul kezünkbe dobja az eszközöket, elhozza a 
kedvező pillanatot és a legnagyobb diplomata ügyessége is csak 
abban áll, hogy a pillanatot üstökön ragadja, az eszközt fel
használni tudja. A fáradozás érdeme az enyém, a sikert másnak 
köszönhetem.

— Beszéld el atyám, ki juttatott czélhoz? — kére 
Kamilla.

— Az a fiatal hölgy, Kamilla, akit neked hoztam, hogy 
darab ideig testvéred legyen.

— Milyen jé vagy te, atyám. Azt hiszem, mi nagyon 
megszeretjük egymást. Én oly rég óhajtottam már női társat 
körömbe és Efimia olyan szép és oly szelíd. Efimia — látod, 
már a nevét is tudom,

— Óhajtom, hogy jól találja magát nálunk, édes gyer
mekem — mondá a bankár.

— Rajtam nem fog múlni. De mondd csak, atyám, a török 
nők mind ilyen jól tudnak franeziául?

— Efimia nem török leány — mondá a bankár.
— És mégis elfátyolozva jár ? Csak habozva vetette le 

fátylát, mikor a szobájába vezettem . .  .
— Talán már megszokta.
— De micsoda befolyással lehetett Efimia a kölcsön 

megkötésére ? — kérdé Kamilla.
6 *
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Stejnreieh bankár éppen felelni akart, de az inas belépett 
és gróf Marmarossy Gézát jelentette.

A bankár kérdő pillantást vetett leányára.
— Nem tudom — mondá Kamilla és a kis oldalteremb 

suhant.
A szemközti ajtón gróf Marmarossy lépett be.
A bankár fölállt és néhány lépéssel elébe ment.
A gróf kimért udvariassággal bemutatta magát, mint gróf 

Marmarossy Tibold fiát.
Steinreich bankár székkel kínálta. Marmarossy helyet 

foglalt.
— Szerencsémnek tartom — mondá a bankár — hogy 0 

excellencziája utóda megalázza magát hozzám. Hajdan, fiatalabb 
éveiben ő excellencziája kegyes volt engem bizalmára méltatni. 
Én helyeztem el tőkéit és nehány jószágot vásároltam számára. 
Egyiket Arad környékén. Neve nem jut eszembe . . .

— És én e jószágokon most túl akarnék adni —  vágott 
hirtelen szavába a gróf.

— Méltóságod könnyebben mozgósítható tőkéket óhajtana.
— Papírokat — mondá a gróf. — Az árfolyam szédü

letes rohammal emelkedik . . . Akar ön segítségemre lenni, 
hogy összes jószágaimat, melyek a majorátuson kívül esnek, 
pénzzé tehessem ?

— A legnagyobb készséggel, gróf ur. Nehányat magam 
is megveszek, vagy talán — mind. — Mikor tehetem tisztele
temet gróf urnái ?

— Legyen szerencsém mielőbb — viszonzá a gróf szóra- [ 
kozottan körültekintve a szobában. — De idejövetelemnek tu
lajdonképen nem is ez volt a czélja. Bankár ur harmadfél hó
nap előtt egy 100,000 forintra szóló váltót esc omptirozott, 
melyen mint girans Korláthndky Leontine grófnő, szerepelt.

— Az elfogadó neve ? — kérdé a bankár.
— Nem jut eszembe. — viszonzá gróf Marmarossy — kü

lönben az mellékes . . .
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A bankár megbólingatta a fejét, hogy ő is fölöslegesnek
tartja.

— Ezt a váltót be akarom váltni — Korláthnoky grófnő 
-  nőm.

Steinreich bankár meghajtotta magát.
—. Azonnal szolgálok, gróf ur — mondá. Odalépett az író

asztalhoz és pár szót vetett papírra, becsengette az inast és á t
adta neki.

Pár pillanat múlva belépett a főkönyvelő.
Marmarossy gróf odaforditotta fejét és szórakozott tekintete 

megakadt a papíron, melyet az kezében tartott.
A bankár átvette a papirt, beletekintett és a könyvvezető

nek intett, hogy távozhatik.
— Sajnálom, gróf ur, — fordult a bankár Marmarossyhoz 

— de a váltót nem praesentálhatom, miután már nincs kezeim közt.
— Hogy lehet az ? — kérdé a gróf és kissé elhalvá

nyodott. — Ki válthatná be nőm váltóit ?
— A grófnő maga, — válaszolt a bankár. — lm itt 

van sajátkezű levele . . .
Steinreich bankár átnyújtotta a grófnak a levelet.
Rövid szavakkal az volt benne, hogy miután a grófnő a 

lejárat napján valószinüleg nem lesz oly helyzetben, hogy ama 
150,000 forintról szóló, Oserni Viktor által kibocsátott és elfo
gadott, és ő általa girált váltót kifizethetné, egy kötvényt küld 
a bankháznak az összegről s felhatalmazza, hogy azt ***-i jó
szágára betábláztathassa. A váltót postafordulattal sürgősen 
visszakéri Párizsba.

Marmarossy gróf tétovázó szemmel futott által a jól 
ismert vonásokon, azután egész közönyösen visszaadta a levelet.

— Mikor tették postára a váltót? — kérdé.
Steinreich bankár ismét behivatta a könyvvezetőt, az aztán

megadta a kellő felvilágosítást.
Leontine grófnő egy hét óta volt a váltó birtokában.
— Ha az összeget lefizetném, talán a bekebelezést megle

hetne még akadályozni.
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— Gróf ur megbocsát, de ő méltósága a grófnő mégha - 
gyása nélkül ezt nem tehetem — monda a bankár.

— Nem tesz semmit! — szólt Marmarossy gróf és moso • 
lyogni iparkodott. — Tehát a napokban . . .

— Sietni fogok gróf ur, hogy tiszteletemet tehessem,— vi- 
szonzá a bankár és főrangú vendégét mély hajlongások közt az 
ajtóig kisérte.

Marmarossy gróf szorosan összeszoritotta fogait, mikor ki
ért a folyosóra. Egy perczig megállt; erőszakosan le akarta 
volna küzdeni a keblében lázongó haragot.

Mikor a lépcsőháznak fordult, egy halk sikoltás ütötte 
meg füleit. A folyosó túlsó végiről jött és a gróf önkénytelenül 
hátra fordította fejét, de senkit sem látott.

Oly ismerősnek tetszett e hang, e sikoltás, mintha már 
valamikor hallotta volna, minden idegén keresztül rezgeti, 
megijedt tőle, de nem tudott magának számot adni róla. Már 
a lépcső alján volt és még mindig a fülébe csengett mint 
valami büvletes harang, mely a viz fenekén megkondul és a 
csacska hullámok felhozzák a víztükörére. A grófnak úgy rém- 
lett, mintha lelke fenekétlen mélyeiből a tompa viszhang vissza 
ütné füleihez, hogy újra és ismét újra hallja azt a csengést; 
mintha múlt időkből egy vádoló szózat volna.

Kivette zsebkendőjét és végig húzta homlokán.
Marmarossy grófnak most nem volt ideje talányokon töm 

az eszét.
Lassan, gondolkozva haladt le a lépcsőkön.

Olyasvalami történt, amire távolról sem volt és nem is 
lehetett elkészülve.

Az a Leontine, az az ideges, szerelmes macska karmait 
kezdi mutogatni.

Lám, lám! Mivé nem fajul az a nagy világfelforgató 
szerelem!
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A grófnő felveszi a keztyüt, még mielőtt egész nyíltan 
odadobta volna neki. Érzi, hogy megsemmisítésére tőrnek, hogy 
roszat forralnak ellene és idejekorán gondoskodik fegyve
rekről.

— Hárpia ! — mormogá mikor odalenn volt. — Majd 
meglátjuk, ki lesz az erősebb !

A kapu előtt ott állt fogata.
Belevetette magát és palotájába hajtatott.



Kilenczedik fejezet*

Korai effendi.

M ikor Marmarossy Géza gróf mögött bezárult az ajtó, Ka-1 
milla ismét elősuhant az oldalszobából.

— Hallottad, Kamilla — kérdé a bankár.
— Mindent hallottam, atyám.
— A gróf el akarja adni jószágait — és ama váltót hasz

nálta ürügyül, hogy megkínáljon velők.
Kamilla fejét rázta.
— Én azt hiszem, atyám, hogy a gróf őszinte volt, mi

kor jószágai eladásáról csak en passant beszélt; az a váltó 
jobban szivén feküdt.

— És ne tudta volna, hogy neje a váltó iránt már ren
delkezett? . .  . kételkedék a bankár.

— Én nem láttam arczát, — viszonzá Kamilla, — de a 
kárpitajtón keresztül hangja modulatióit megfigyeltem. Érczes 
hangja előbb nyugodt, kimért volt, de mikor hallotta, hogy a 
váltó nincs kezeink közt többé — sokkal mélyebb, sokkal tom
pább lett s mikor azt mondta, hogy „mit sem tesz" — a 
kétségbeesés dühe rezegtette meg szavát. A szem gyakran csal, 
a hallás soha. Nem fogsz megneheztelni rám, atyám, ha vala
mit mondok ? . .  .
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A bankár gondolkozó arczát leányára függesztő és intett 
neki, hogy beszéljen.

— Nekem az a váltó mindjárt feltűnt, vagy jobban 
mondva nem tetszett. Korláthnoky grófnő három-négy évvel 
ezelőtt kitüntetésekkel halmozott el, azt hiszem malicziából, 
hogy a többieket, a kik a kikeresztelkedett bankár leánya fö
lött gőgösen elnéztek — boszantsa. Egy pár czukros billett- 
douxval is megtisztelt, mire én — mint fiatal leányhoz az idő
sebb barátnéval szemben illik — kevesebb bensőséggel és an
nál mélyebb hódolattal válaszoltam. E levélkékből igen jól is
merem a grófnő aláírását és —

—  És ? . .
—• Nekem úgy rémlik, hogy a váltón az aláírás hasonlít 

a grófnő vonásaihoz, de még sem az.
— Hogy gondolhatsz olyat, Kamilla ? Sürgönyöztünk Pá

rizsba, mielőtt a váltót escomptiroztuk, és Korláthnoky grófnő 
maga is elismerte ...

— Én nem tehetek róla, atyám. Ez engem meg nem 
ingathat meggyőződésemben, hogy a grófnő aláírása utánzott, 
hamisított volt.

— Kamilla!. . .
— Te mint üzletember megijedsz erre a szóra; mert 

előtted a névaláírás szentsége fölötte áll minden egyébnek. 
Hanem látod én nő vagyok, ki nem veszem szigorúan az 
efféléket, tudod a hölgyek jogérzete valamivel homályosabb, 
lazább — és én nekem szeget ütött a fejembe, hogy miért siet 
a gróf heváltani azt a váltót, melyhez semmi köze nincsen és 
a grófnő sietségét, hogy ugyanannak a váltónak birtokába 
jusson, szintén meg nem magyarázhatom.

— Az ügy rendezve van — mondá a bankár röviden, 
mintha e tárgynál restellne tovább időzni — ne bolygassuk 
tovább.

— Amint parancsolod, atyám. . .  De a kölcsönről és Efi- 
miáról.

— Azt örömest elmondom, gyermekem.



A bankár és leánya ismét leültek egymás mellé a bal- 
zacra és Steinreich ur szivarra gyujt|a a maga sajátságosán 
mérsékelt, csaknem titkolódzó hangján Újra felvette a Marma- 
rossy gróf váratlan megjelenése által félbeszakított tárgy 
fonalát.

— Eleinte alkudozásaim a török kormánynyal elég jó si
kerrel biztattak. A magas portánál még mindig fennmaradt az 
a hajdani szokás, hogy az embert az ajándék-erszények száma 
szerint mérlegelik. Tiflisz pasa a pénzügyér ajánlatomat elég 
méltányosnak találta és megígérte, hogy a minisztertanácsban 
pártolólag fogja előterjeszteni. Saját személye részére a kö
tendő kölcsön egy fél perczentjével megelégedett, hanem a 
nagyvezér részére külön egy perczentet kikötött. Mindjárt gon
doltam, hogy ez az egy perczent ugyanabba a zsákba fog folyni, 
a hova a fél perczent, de tudva azt, hogy saját czéljainkat leg
biztosabban úgy érhetjük el, ha a mások ’czéljaival összhang
zásba tudjuk hozni, a magam jószántából még külön egy per
czentet ajánlottam fel a fővezér ur számára.

— Hanem Tiflisz pasa urnák még arra a második egy 
perczentre is tájt a foga — találgatá Kamilla.

— TJgy van, gyermekem. A pénzügyér ur éppen palotát 
építtetett és az építkezés igen sokba kerül. De nemcsak a 
pézügyminiszter, hanem a fővezér is rakatott palotát és ő is 
számított az alkalomra, hogy erszényeit megtölthesse. És mikor 
Tiflisz pasa a minisztertanácsban mellettem kardoskodott, 
akkor a fővezér egy párizsi ház ajánlatai mellett tört lándzsát, 
melyek nem voltak ugyan olyan előnyösek az államra, mint az 
én ajánlataim, hanem a fővezérre, ki a pénzügyminiszternek 
szánt perczenteket viszonzásul szintén saját perczentjeihez 
csatolta, igen briliáns üzlet lehetett.

— A chanceok darabig ingadoztak. Utóvégre is hihetőleg 
a fmanczminiszter ur fölterjesztése lesz a győztes, ha a kül- 
ügyér, ki kissé elkésett, be nem lép és egy sürgönyt mutat 
fel, melyet éppen Berlinből kapott és a melyben egy ottani 
bankház harmadik offertet nyújt be. Ez a harmadik ajánlat öt
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perczenttel volt drágább, de az öt perczentet a külügyér ur 
vélekedése szerint bőven ellensúlyozta a fizetési föltételek elő
nyös volta. Világos volt, hogy a külügyér ur — ki még nem 
épitett palotát, de szándékában volt építeni — a maga öt 
perczentjéből kielégítheti mind a pénzügyér, mind pedig a 
nagyvezér igényeit és még mindig sokkal jobban jár, mintha 
semmit se kapna — világos volt, mondom, hogy a külügyér ur 
főiterjesztése üti el a győzelmet a többi elől.

Azonban Tiflisz pasa fontolóra vette, hogy ha a nagyvezér, 
a külügyér és ő — hárman megosztoznak az öt perczenten, 
az ő részére még sem kerül ki egészen a harmadfél perczent, 
ennek következtében keresztül vitte azt, hogy a tanácskozások 
nehány napra felfüggesztettek, mint mondá a czélból, hogy az 
offerteket még behatóbban tanulmányozni lehessen. A hosszas 
tanulmányozás eredménye az lön, hogy valamennyien meggyő
ződtek a berlini ház ajánlatainak előnyéről. És okvetetlen az 
köti meg a kölcsönt, ha egy szerencsés véletlen más fordulatot 
nem ad az ügynek. '

Egy reggel Kóral effendi jelenteti be magát nálam.
Korai effendi, a szultán tolmácsa.
A magas portánál az ember sohsem jöhet tisztába azzal, 

hogy tulajdonképen ki itt a befolyásos személy. Ma mindenki, 
holnap senki. Gyakran az, akire nem is gondolunk. Mária 
Terézia egy kályhafütőnek engedett befolyást a magas politi
kára. Itt gyakran egy tyukszemorvos operálja meg a statust. 
Itt a szeszély ét a véktlen uralkodik. Kóral effendinek hirét 
sem hallottam, hogy ő hatalmasabb ember volt a miniszterek
nél, a nagyvezérnél és tán — a padisánál is. Hogy tett szert 
állására, ezt senki sem tudja biztosan, és tulajdonképpen állása 
sem volt, csak befolyása. Az effendi czim mindenesetre kitün
tetés volt, de fizetés nem járt vele, sem a tolmácsi hivatallal

Mesésnek tűnik fel a mód, hogy miképen fúrta be magát 
a zultán körébe.

Azt mondják, hogy két év óta lakik csak Konstantiná-
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polyban. Senki sem ismeri múltját vagy hogy honnau jött. 
Annyi bizonyos, hogy Kárai effendi nem köznapi ember.

Ismeretes dolog, hogy a padisah pénztára az utolsó évek
ben folytonos apályban szenvedett. Nem csak a papzsák fene
ketlen, a zultán zsebei is.

Kóral effendi épp oly szerencsés szerencsétlen időben ve
tődött Konstantinápolyba, amikor a padisah egy franczia chan- 
sonette-énekesnő miatt némi pénzzavarban volt. Az országban 
szűk termés volt, nagy ínség uralkodott, az adót nem lehetett 
behajtani. A pénzügyminiszterek egymás sarkára hágtak, nem 
múlt el hét miniszter-krizis nélkül, hanem a zultán erszénye 
még sem tudott megtelni.

Ezt a kedvező momentumot Kóral effendi — akkor va
lami közönséges nyugot-európai nevet viselt csak, nem tudom 
Smitt volt-e vagy Piccolo vagy Noir vagy Müller — és egy 
millió piasztert ajánlt fel a zultánnak kölcsön fejében azon 
egyszerű kedvezésért, hogy ő fényessége verőfényében sütkérezhes- 
sék és mint tolmács szolgálhassa.

A zultán ezt a ritka madarat felséges színe elé bocsá
totta, elfogadta a kölcsönt és felruházta az effendi czimmel; 
azt se kérdezte, hogy micsoda nyelven tud, hanem kívánságához 
képest tolmácscsá rendelte magas személye körül.

Kóral effendi rövid idő alatt egészen be tudta hízelegni 
magát a padisah kegyeibe, de ezzel soha senki előtt nem 
dicsekedett, legkevésbé pedig a zultán tisztviselői előtt. Hanem 
a külhaia’mak képviselőinek és általában az idegen európaiak
nak sok fontos szolgálatot tett, amit ezek nem fogadhattak 
ingyen tőle. Ily módon az egy millió piasztert nem sokára 
ismét visszaszerezte, sőt talán többet is, anélkül hogy fenséges 
urának e miatt terhére lett volna. * t

Ez a Kóral effendi egy reggel beköszöntött hozzám és 
igy szólt:

— Ön offertjével megbukott, a berlini bankház győz; ón 
keresztül viszem, hogy a közelebbi minisztertanácsban a ber
lini ajánlat végleg el fog ejtetni és az öné végleg elfogadtatik.



93

Kóral effendi modorában oly brusque önbizalom nyilatko
zott. mely ellenmondást nem tűrt. Föllépésében Tolt valami, 
ami imponált, bár egészben véve olykor a charlatan is kikan
dikált belőle.

— Mi módon akarja ön azt megkísérteni? — kérdém.
— Én experimentumokkal nem foglalkozom — szólt fed- 

dőleg. — Ha azt mondom, hogy meglesz, akkor meglesz.
— Az esetben ön megszabhatja föltételeit — mondám.
— Föltételeim nem lesznek súlyosak —■ viszonZá. — Ne

kem csak egy föltételem van.
— És ez?
— Nekem egy leányom van — mondá Kóral effendi — 

ki folyvást az ön hazájáról ábrándozik. Fatal leányoknak néha 
oly furcsa ábrándjaik vannak! ő  Magyarországot, Pestet sze
retné látni. Én óhajtásának nem tehetek eleget; magam nem 
kísérhetem el, s ha elkísérhetném is, hosszabb időre állásom és 
befolyásom koczkáztatása nélkül nem távozhatnám Stambulból. 
Anyja nincsen. Magában nem mehet. A nyugot-európai czivili- 
zatió azt követeli, hogy a hölgynek oltalmazója és védője le
gyen. Akar ön e szerepre vállalkozni ? Akar ön leányom lovagja 
lenni ?

— E bizalom reám nézve csak megtisztelő, — mondám.
— Óhajtásom, hogy leányom Pesten időzése alatt — ha 

ez több hónapokra vagy egész évre terjeszkednék is — családja 
körében éljen és annak tagja gyanánt tekintessék, hogy a gyön
gédség minden jeleivel elhalmozzák, mert hozzá van szokva.

Ezt is megígértem.
— Efimia szeszélyes gyermek — folytató Korai effendi; 

— én mindenben teljes szabadságot engedtem neki; soha egyet
len kérelmét — ha még oly bizarr volt is — nem hagytam 
teljesítetlenül, ő  ismeri az európai szokásokat és soha semmi 
olyat nem fog követelni, ami e szokásba ütköznék, de óhajtom, 
hogy amit óhajt, az parancsnak tekintessék, és szabad akara
tában senki és semmi se korlátozza — megígérheti ön ezt 
nekem ?
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Ezt is megígértem.
— Önnek egy leánya van — folytatá az eflendi.
— Honnan tudja ön ezt? — kérdém.
— Én mindent tudok — szólt mosolyogva. — Az ön leá

nya csaknem hasonkoru Efimiával, szép és okos leány . . .
— Azt mondta ? — vágott közbe Kamilla, ki Éva anyánk 

örökéből szintén kikapta a maga részét.
Steinreich bankár mosolyogva rábólintotta az igent.
— Érvényesítse ön atyai befolyását, hogy Efimiát meg

szerettesse vele. Efimia szép, szelíd és jó.
— Megígértem a te nevedben, Kamilla.
— Köszönöm, atyám. Efimia valóban szép, szelíd és sze

retetreméltó.
— Korai efíendinek egyéb kívánsága nem volt.
— Pecsételje meg ön becsületszavával, hogy kivánatoma^; 

minden egyes pontjában teljesiteni fogja és én azonnal kezembe 
veszem az ön ügyét. Beleegyezik ?

— Kezet szorítottunk. Becsületszavamat adtam. Huszon
négy óra múlva kezemben volt a szerződés. A kölcsön mindenik 
fél megelégedésére meg volt kötve. A padisah — szokása elle
nére kilépett szokott közönyéből — a miniszterválság, mely 
csak egy hónap múlva lett volna idején —■ egy hónappal ha
marább következett be. A külügyér financzminiszter lett, a financz- 
miniszter resignált — a nagyvezér magáévá tette ügyemet és 
megmaradt helyén. Mindez huszonnégy óra műve volt és senki 
sem tudta miként és hogyan jptt.

Korai effendinek elismerésem jeléül nagy pénzösszeget 
ajánlottam fel, de ő visszautasította.

— Holnap elhozom önnek leányomat — monda. — A 
mit ön Ígért, az nekem fölér egy millióval.

Másnap elhozta Efimiát és harmadnapra útban valánk.
—- Minőnek találtad Efimiát az utón ?
— Aminőnek te itthon. Szépnek és szendének. Társalogni 

nem társaloghattam vele; tudod, a franczia nyelv nem erős ol-



dalom; más európai nyelven pedig nem beszél, ami atyja rend
kívüli nyelvismeretei mellett kissé különös is.

Eleinte úgy látszott, igen jól érzi magát a hajón. 
Mindig fenn volt a födélzeten és tekintetével a távol láthatá
ron révedezett. De minél közeleb jutottunk czélunkboz, annál 
komolyabb, gondolkozóbb, csaknem szomorú lett.

Mondanom sem kell, hogy a lovagi kötelmeknek tel
jes erőmből iparkodtam megfelelni, amit ő a hála legőszintébb 
kifejezésével fogadott. Hogy szeszélyes volna, azt nem tapasz
taltam. Ellenkezőleg, úgy találtam, hogy semmi akarata nincs.

A fátyolt soha le nem vetette. Iparkodtam plausibilissé 
tenni előtte, hogy Európában a hölgyek nem viselnek fátylat. 
6 mosolygott és még jobban arczába húzta.

Zimonyból sürgönyöztem.
— A sürgöny értelme homályos volt előttem, — monda 

Kamilla — és megvallom, nagyon kiváncsivá tett. Siettem 
teljesíteni parancsodat, és amennyire az idő rövidsége engedte, 
egy kis keleti paradicsommá változtattuk át a vendég lakosz
tályát.

— Meg vagyok elégedve veled, Kamilla.
— Még a narghiléről és a tamburáról sem feledkeztünk 

meg . . .
— Tudtam, gyermekem, hogy te egész erőddel azon 

leszesz, hogy atyád szavát beváltani segítsd. Mert a Steinreich 
bankár adott szava többet nyom az eskünél is ; nincs ember, aki 
dicsekedhetnék vele, hogy valaha egy kommát is lealkudtam 
rolna belőle.

Kamilla megcsókolta atyja kezét.
Steinreich bankár.fölállt és íróasztalához lépett.
— Most dolgozzunk — mondá.
Kamilla odaállt atyja mellé.
— Dolgozzuuk!
Ekkor a bankár felütött egy könyvet és rövid kérdéseket 

intézett leányához.

—  9 5 , —
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Csak a czimszót mondta és Kamilla ép oly rövidséggél 
és praecisióval felelt minden kérdésre.

— Lombardok ?
— Tuladattam rajta.
— Credit?
— Vásároltunk.
— 64-es ?
— 10 és féllel emelkedett.
És igy tovább.
Kamilla mindenre meg tudott felelni.
Azok a sok nullás numerusok úgy folytak ajkairól, 

mintha csak könyvből olvasná.
Mintha azok a teli rózsás ajkak rendeltetése nem lett 

volna más, csak hogy örökkön-örőkké a kilencz numerus vál
tozatait hangoztassák. '

És milyen komolyan viselte magát e műveletnél!
Meglátszott rajta, hogy egészen át van hatva a pillanat 

fontosságától. Egész lélekkel, teljes áhítattal ott volt a tárgynál.
Csodálatos, különös terem tés!
Szép mint az angyal, jó mint a gyermek, és komoly 

mint a bölcs!
Egy negyedóra múlva a bankár ismét bezárta könyvét.
— Köszönöm, Kamilla.
— Parancsolsz még, atyám ?
— Nem, gyermekem.
— Akkor sietek hozzá.
— Kihez ?
— Efimiához.
— Ah, igen ! Efimia !
Kamilla méltóságos sugár alakja kifelé lebegett; atyja 

tekintete elkísérte az ajtóig.
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Tizedik fejezet.

E f i m i a.

Jóleső, hűvös, derengő félhomály!
Künn az augusztusi nap heve éget, benn mesterséges alko

nyat uralkodik.
A terem sarkaiban fényes nagylevelü déli növények bo

zótjai között, melyek indáikkal a plafondba kapaszkodnak, tarka 
papagájok álmosan lobálódznak ide-oda. Csak nagy időközökben 
ébred fel egy-egy, félálmos öntudatlan hangot ád s újra elalszik. 
A terem közepén márvány medenczéből kristálytiszta viz-sugár 
szökell az illatos légbe és egyhangú álomhozó locscsanással esik 
vissza a karikázó tükörbe.

A talaj rikító szinü puha szőnyegekkel van bevonva. A 
plafondról kifeszitett hintaágy függ alá, köröskörül széles keleti 
kerevetek húzódnak a fal körül és drága selyem-szövettel be
vont parányi gördíthető fauteillek álldogálnak szanaszét.

A falakon nagy nehéz arany rámákban Horace Vemet 
mesteri compositiói, bizarr indiánfejei láthatók. Ott van „Juda 
és Thamar", ez a csodálatos pusztai kép, tele tűzzel, tele szen
vedéllyel. A sivatag futóhomokja sárgára festi a láthatárt. A 
tevék és íevehaj fcsárok lomha léptekkel vonulnak tova. Juda ott áll

Képes Regénytár, VI. kőt. 7
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a bűvös szépségű Thamar előtt. Fehér burnusza aiól elővil
lan a bagaria-sötét, szilaj vágyban égő arcz. Zálogul átadja 
pálczajat, pecsétgyűrűjét. Thamar sűrűbben öszszevonja látylát 
areza felett és alattomban mosolyog, talán tudja, hogy az ilyen 
zálogokról a férfiak meg szoktak feledkezni . . . Majd eszébe 
juttatja.

Ott van Claude-Lorraine, a báj, összhang és idylli tájak 
lángelmü festője. Oly átlátszó kék eget nem találsz a termé
szetben sehol, de titkos vágyat kelt kebledben és vonz, hívogat. 
Ily ég alatt, ily gazdag virány ölén csak boldog emberek üt
hettek tanyát; mi kár, hogy csak festve van !

Nehéz négynyüstös selyemből vannak az ablak- és ajtó
függönyök, nagy tulipiros virágokkal, rikító szinvegyületben, 
mint Kelet gyermekei szeretik. Az egyik oldalajtó függönye 
szétnyílt és egy kisebb de még gazdagabban és a tőrök nő fatí- 
taziáját még élénkebben megragadó fényűzéssel van felszerelve. 
Az a boudoir. Abba nyílik a pompás kis hálóterem, mennyezetes 
selyemágygyal s a fürdőszoba óriási tükreivel.

Ez az Efimia lakosztálya, a török leányé, kit Kóral Effendi 
Steinreich bankár oltalmába bízott.

A középső nagy terem egyik ottománján, egymásba kul
csolt kezekkel, gondolkozó arczczal, melyen olykor bizonyos tü
relmetlenség és izgatottság kifejezése villan át, egy fiatal szőke 
leány ül. Teli idomok, minőkért a törők nagyurak kiválóan ra
jongnak, nagy kék szemek, minőkért a germán troubadourok 
lelkesednek. Csodálatos vakító fehérségű fogak és a legtökéle
tesebb gömbölyüségü karok: ilyen volt Efimia.

Inkább Lord Byron kéjes Duduja mint valami modern 
sentimentalis regényhősnői alak.

Rikító színű uszályos bő pongyola festői redőzettel hul
lámozza körül a csábitó jelenséget. Olykor felvesz egy nagy 
pálmalegyezőt az ottománról és egyszer-kétszer homloka felé 
legyint, azután ölébe csúsztatja és ismét belemélyed önfeledt 
mélázásába.

Most az ajtó nyílik, Efimia fölveti igéző, ábrándos tekin-
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tetétj azután hirtelen felszökik és elébe siet a belépő fiatal 
hölgynek, ki nálánál magasabb, karcsúbb, lengébb és sokkal in
kább közeledik a keleti typushoz.

Kamilla volt.
— Eljöttem kisasszony — szólt Kamilla mosolyogva, — 

hogy parancsai után tudakozódjam.
— Oh köszönet! — viszonzá Efimia franczia nyelven, 

melynek kiejtése azonban elárulá, hogy ez nem anyanyelve, — 
ennyi előzékenységre nem számítottam.

— Pedig önnek joga volt számítani reá — szólt Kamilla 
homlokon csókolva bájos vendégét.

— Ha jogom volt rá, akkor önkényt lemondok róla — 
mondá Efimia.

Azután leültek egymás mellé a kerevetre és elkezdtek 
csevegni egymással mindenről és semmiről, kölcsönösen felül 
akarva múlni egymást szeretetreméltóságban, szívélyességben.

Nincs költőibb valami, mint ily két egymástól teljesen 
elütő lény versenye, midőn egymás barátságát megnyerni tö
rekednek.

— Meg van ön elégedve lakosztályával ? — kérdé Kamilla
— Valóságos paradicsom!
— Nem volt időnk, csak nehány nap —
— És ezt ön teremtette?
i— Igen, az én ízlésem.
— Elragadó !
— Ön figyelmeztetni fog, hogy mi hiányzik még, amiről 

talán megfeledkeztem.
— Milyen jó ön, Kamilla! Semmi, de semmi sem hi

ányzik.
— Zavarba voltam, hogy zongorát állitsak-e a terembe? 

Kelet hölgyei nem igen szeretik e hangszert . . .
— És ön alkalmasabb hangszerről gondoskodott — vi

szonzá Efimia.
— Gondoltam, a tambura kedvesebb lesz.
— Köszönöm, Kamilla.

7*
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— Ugy-e bár, barátnőm — ön megengedi, hogy így szó
lítsam . . .

— Engedje, hogy én testvéremnek tekinthessem . . .
Kamilla megölelte a szép leányt.
— Ugy-e bár, ön minden óhajtását leplezetlenül fogja 

nyilvánítani előttem?
— Én nem óhajtok mást, csak hogy ön szeressen . . .
— Egész szivemből. — Mily szép napokat fogunk mi 

átélni együtt . . .
Efimia arczán sajátságos borongás vonult át.

• — Ön lefogja Írni nekem a mesés szépségű Keletet cso
dás természetével, sajátságos szokásaival . . .

— E szoba berendezése után ítélve ön nagyon is ismeri.
— Köszönöm a bókot, Efimia. De kétségkívül sok, igen

sok oly dolog lesz, amiket ón nem ismerek. '
Efímia rámeresztette nagy ábrándos szemeit.
— És ön viszont be fog avatni az itteni társaság myste- 

riumaiba.
— ó  örömest !
— Nem kezdenék meg mindjárt? — kórdé Efimia némi 

habozás után.
— Nem tudom, hogy min kezdjem — mondá Kamilla — 

hogy mi érdekelhetné önt legjobban?
— Oh engem minden érdekel, amit Ön közölni fog ve

lem . . .  de lássuk csak . . .  — Efímia úgy tett, mintha gon. 
dolkoznék. — Egy negyedóra előtt véletlenül a folyosóra 
nyíló ajtót kinyitottam . . . magam sem tudom, hogy mi czél- | 
ból — csakhogy kinyitottam. . . talán csak szeszély volt, egyéb 
semmi — ekkor a folyosó túlsó szélin a nagy kétszárnyu ajtó
ból egy magas, deli férfi lépett ki 
kém e férfi nevét ? . . .

— Egy negyedóra előtt ? . 
volt . . .

— Gróf Marmarossy Géza! . . .
— Talán hallotta már e nevet?

. megmondhatná ön ne*

Az gróf Marmarossy Géza j

. tünődék hosszan Efimia. 
kérdé Kamilla.
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— Nem, neín hallottam, — viszonzá Efimia hirtelen, 
mintha rajta kapták volna oly gondolaton, melyet restellene 
kimondani. — Hol hallottam volna ?

— Ma először volt nálunk . . . monda Kamilla.
-  ügy i

— Igen, először . . .
— Tehát nem ismeri? — kérdé Efimia.
— Amint veszszük . . . Ismerem is, nem is . . . Száz 

mendemonda kering róla. Atyja, a meghalt Tibold gróf, kivel 
atyám összeköttetésben állt, egész haláláig tagadta e fiú léte
zését . . . Hanem végrendeletében elismerte . . .

— És azelőtt micsoda nevet viselt ? — kérdé Efimia fél
beszakítva.

— Azt, kedves barátnőm, nem tudom.
— Nos, azután . . .
— Ekkor Géza grófot hazahitták . . .
— Honnan ?
— Párizsból.
— A h! . . .  Párizs! Ugy-e az szép város lehet! Volt 

már Párizsban, édes Kamilla?
— Nem voltam.
— Mit csinált Géza gróf Párizsban ? — kérdé hirtelen 

Efimia.
— Ő ott lakott nejével.
— Nejével ? . . .  hát nős ? — szólt meglepetését alig 

bírva leküzdeni Efimia.
— Természetesen.
— Mióta ? Kicsoda a neje ? — Beszéljen kedves Kamilla, 

ez engem igen érdekel.
Kamilla csodálkozva tekintett fiatal barátnőjére, kinek 

arcza hirtelen elvesztette színét, soha se bírta megmagyarázni 
magának ezt az érdeklődést, de azért nem mert kérdést tenni. 
Talán ez is egy szeszélyei közül, hiszen már atyja is figyel
meztette rá, hogy oly sajátságos ideái vannak és hogy min
denben kedvére járjanak neki !



— Az időt illetőleg nem adhatok felvilágosítást, mert 
nem' tudom.

— Neje ?
— Egyik főrangú barátnőm . . .
— Ah! . . .
— Korláthnoky Leontine grófnő.
— Fiatal ? Szép ? — kérdé Efimia.
— Egyik sem, édesem. Se nem fiatal, se nem szép — 

viszoazá Kamilla. Marmarossy gróf legalább is tiz, tizenkét év
vel fiatalabb nejénél.

— Tehát nős, tehát nős! — mormogá halkan Efimia. 
Azután hirtelen összeszedve magát biztatta Kamillát, hogy 
folytassa.

Kamilla bővebb felvilágosítást nem igen adhatott e vi
szonyról, és igen hamar készen volt azzal, amit tudott.

Efimia újra elmerült saját gondolataiba. Hol, merre jár
hattak kósza gondolatai?

Kamilla rég befejezte beszédét és érdeklődve csiiggött uj 
barátnője arczán, ki öntudatlanul, gépileg fejére vonta fátylát, 
melyet — talán egy nálánál erősebb szokásnak engedve — még 
a szobában sem tett le.

—■ Efimiának titka van, — gondolkozék Kamilla. Ő nem 
hiába hagyta el atyját. Ki tudja mily sajátságos viszonyok fo
rognak itt fenn? Egy pillanatban az az eszme is megvillant 
agyában, hogy szép szerivel majd kiveszi belőle titkát, bízott 
saját nem mindennapi eszében ; hanem csakhamar eszébe jutott, 
hogy Efimiához atyját a hála és kötelesség kapcsai fűzik, az adott 
szó megszegése volna, ha Efimia titkába behatolni iparkodnának.

Steinreich bankár sohsem szegte meg még adott szavát, 
és Kamilla az ő leánya.

A hallgatás végre kínos kezdett lenni Kamillára.
Felállt és távozni készült.
Efimia felvetette rá tekintetét.
— Ah,bocsánat! — susogá.— Elrévedeztem . . . atyámra 

gondoltam . . .
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— Addig is, mig saját fogatja rendbe lesz — vágott 
szavába Kamilla, más tárgyra térve át — rendelkezzék, édes 
Efimia, az én fogatommal . . .

— Ó köszönöm. Ön megbocsátja, hogy mindjárt igénybe 
is veszem szivességét.

— Fogassak?
— A távirda-hivatalba akarnék . . .
A két barátnő elvált.
Kamilla sietett barátnéja óhajtását teljesiteni. Efimia 

egyedül maradva, darab ideig mozdulatlanul ült helyén, feje 
szomorúan aláhahyatlott mellére, mintha nehéz gondok húznák 
lefelé.

De nem tartott soká.
Gyorsan felszökött helyéből és öltözőjébe sietett.
Nehány pillanat múlva egy inas jött jelenteni, hogy a 

fogat eléállt.
Efimia uszályos nehéz selyem ruhában, stirü fátyollal 

fején, alásuhogott a lépcsőn.
Egyenesen a távírdához hajtatott.
Azon a kis fehér lapon, melyet a tisztnek sürgönyözés 

végett odanyujtott, csak e nehány sző állt:
„Korái effendinék, Konstantinápoly. Megtaláltam de 

— nös.“
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Tizenegyedik fejezet.

M u k i  J á n o s .

A. „Pesti Napló* Nyilt-terében augusztus elején következő 
jelentés volt olvasható.

„Muki János, köz- és váltóügyvéd megnyitotta irodáját, 
Józseftér 15. sz. 1. emelet."

A nagy közönség körében csak igen kevesen vették figye
lembe ezen bemutatást; Muki Jánosnak alig volt egy-két is
merőse, hacsak collegáit számba nem vette, ezek a collegák 
pedig inkább ártanak mint használnak valamit.

„Tedd, uram, hogy több fóka és kevesebb ember legyen* 
— rimánkodik, az eszkimó Madách „Ember tragédiájában." 
Némi módosítással beillik ez a szó fiskális-miatyánknak is 
nagy Magyarországon, hol ide s tova több lesz az ügyvéd mint 
a kliens.

Hanem Muki János igy sem esett kétségbe.
Összekuporgatott filléreivel két kis bútorozott szobát bé

relt a József-téren, szerzett egy ócska nagy almáriumot és két 
detto nem uj Íróasztalt, kiszögezte az ajtóra, nevét és ezzel a 
maga részéről mindent megtett, amit pártfogó és pénz nélkül 
megtehetett.
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M uki János
Képes Regénytár XXIII,
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A többi a szerencse dolga. Azt erőszakolni nem lehet.
— Ha a jó isten megsegít — irta^ édes anyjának — és 

némi foglalkozásom akad, majd nagyobb lakást bériek és te 
feljösz hozzám lakni Pestre és mind végig nálam leszesz. Te
nyeremen foglak hordozni, édes jó anyám és minden óhajtásai
dat teljesítem, mert énnekem ezen a világon csak egy örömem 
és boldogságom van: ha tégedet boldognak és megelégedettnek 
tudhatlak.

El nem mulasztotta egyúttal a kompaktort és a többi 
.‘zonáSzédokat köszöntetni és jó öreg anyja számára néhány forintos 
bankjegyet mellékelni.

Mint e levélkivonatból látható, Muki János barátunk 
még egészen a régi. Idő és tudomány sokat csiszoltak és simí
tottak ra jta ; akik három év előtt kis szürke köpenyében a 
„Hét bagoly" felé osonni látták, alig ismernének rá most, oly 
előnyösen megváltozott külseje, modora, magatartása; de szive,

(kedélye megmaradt a réginek. Most is oly naiv, egyszerű, sze
rény, szolgálatkész és nemes, mint hajdanán.

Hanem hosszabb megfigyelés után egy sajátságos uj vonást 
edezünk fel benne, bizonyos csöndes búskomorságot, mely 
egész lényén mint valami áttetsző fátyol ömlik el.

[ Mikor a kompaktor szomszéd odahaza keresztül olvasta 
az újdonsült fiskális levelét, az ő egyenes természetes eszével 
azonnal kitalálta, hogy a János ur kedélye mintha kissé szo-

Ímoruságra hajolna. Fiatal ember, ki más boldogságot és örömet 
nem ismer a világon, mint édes anyját — vagy egészen gyer
mek még, vagy már igen keserű csalódásokon ment ke
resztül.

Hanem öz egy Mukiné asszonyommal nem igen közölte 
ezt az észrevételt. Ilyesmit legjobb ai embernek magában tartani. 

Pedig bátran szólhatott volna.
Az anyai szív is megérzette ezt. Egy sejtelem, egy ösz

tön megsúgta neki, hogy imádott fiának szívsebe nem heggedt 
be, hogy váltig sajog. De őrizkedett, nehogy egy szavával is
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elárulja, hogy érti, hogy tudja. Válasza az anyai szeretetnek j 
tuláradása volt.

És Muki János ennek úgy megőrült.
— Azt hiszi, hogy meggyógyultam — gondolá magában 

és szomorúan mosolygott.
Elvitte a levelet és újra nekiült könyveinek. Ismét tanult, 

újra tanult.
Szegény Muki János azt hitte, minél többet tanul az 

ember, annál könnyebben boldogul a világon. Pedig bizony \ 
az ügyvédkedéshez éppenséggel nem kívántatik a tudományok : 
tárháza. Praxis, fogás, szerencse és még — valami kell ahhoz. 
Bizony elég prókátor van, a ki egykét évi gyakorlat alatt | 
bizonyos paragrafusok kivételével mind a tizenkét iskolát ol
dalba bökte és mégis felgazdagodott.

Muki János tehát a helyett, hogy fűnek fának bemutatta 
volna magát, a helyett hogy ismerősöket hajhászott és feltűnni 
iparkodott volna, csak diákéveit folytatta mintegy, tanult és 
— várt.

Ha Muki Jáuos megboldogult édes apja prókátor lett 
volna, ha más egyebet nem, legalább egy-két olyan pört szár- 5 
maztatott volna rá, amiből egy kis élelmességgel nyolcz tiz 
esztendeig eléldegélhet az ember; de hát Muki János édes \ 
apja nem volt prókátor és sem perpatvart, sem más egyebet 
nem hagyott rá: ennélfogva türtőztetnie kellett magát, mig 
a maga jó szántából botlik be valami pörös atyafi.

Tehát várt — várt.
A fiatal leány nem várja nehezebben az első bált, a poéta 

első kötetének megjelenését, az uzsorás a kétes értékű váltó 
lejárati határnapját, a gyógyszerészsegéd a kimenőt, mint egy 
fiatal ügyvéd első kliensét, első pőrét!

Egész nap otthon ült.
Az ember nem tudhatja, micsoda pillanatban jőnek. Hátha I 

épp akkor vetődik oda valaki, mikor a lábát kiteszi az ajtón. 
Segédet pedig még nem tarthat, sem inast, mert nem telik 
miből.



Reggeleidiut a házmesterné feljön tisztogatni. Azután 
nem igen jő más senkisem.

Az asztalon egy csomó „ f e l h a t a l m a z á s , ®  csak be
tölteni és aláirni kellene. A t öbbit aztán Muki ur el végezné 
emberül, mert ő ismeri ám a törvényeket, a perrendtartást, a 
paragrafusokat, a professora se jobban: és a mi szintén nyom 
talán valamit a latba : ő hű és becsületes. Aki reá bízná ügyét, 
bizonyára meg nem bánná.

Ha az emberek azt tudnák!
De hát ki mondja meg nekik ?
Muki János ? Ő maga ?
Isten mentsen !
Azt be nem venné a természete.
Könyveiből olykor felpillant és körültekint a csinos kis 

szobában, melyet egy hónapra kifizetett. Egy hónap hamar el
telik. Ki tudja lesz-e annyi jövedelme, hogy a második havi 
bérletet is pontosan leteheti majd?

Csalódnánk, ha azt hinnők, hogy ezen jártatja eszét.
Muki János nem olyan C3üggeteg természetű. Ő nem fél 

attól. Nem az bántja. A világért sem az!
Ő ég a vágytól, hogy a sorompók közé kiléphessen. Küz

deni az elnyomottakért, felkarolni a szegények és ügyefogyot- 
tak baját, lándzsát törni az üldözött ártatlanság m ellett: szóval 
tenni, munkálkodni, eszménye ábrándképét megvalósítva látni 
óhajtaná.

Bámulja Jules Favre lángnyelvét, elragadó, meggyőző 
érvelését, de nem irigyli babérait.

ő  más babérok után vágyik.
Az ő ideálja Cremieux.
— Mi volt ez?
Kopogtattak ? Igazán kopogtattak ?
Muki János alig mer hinni füleinek.
Oh! Bizonyára valaki kopogtatott.
— Szab . . .

—  107 —
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Muki János ur hirtelen kikorrigálja magát és „szabad* 
helyett azt mondja, hogy: — Tessék 1

Szegény kéregető ember volt.
A péntek a koldusok napja.
Miért épp a péntek ?
Muki János kissé elröstelte magát. Alamizsnát adott 

neki és tovább morfondérozott.
Hanem egy negyedéra múlva ismét kopogtattak.
Nem oly halkan, nem oly szerényen, mint az elébb. ügy 

hangzott, mintha kalapácsot használt volna az illető.
Muki János urnák nem volt ideje habozni a „szabad* 

és „tessék" közt.
Az ajtó hirtelen megnyilt.
Muki János ajkairól az álmélkodás felkiáltása röppent el.
— Sifi!
— Muki János !
— Te vagy?
— Testestül lelkestül.
— Hol bujdokoltál?
— Kövesd meg magad, Muki János, én nem szoktam 

bujdokolni.
— Bocsáss meg! Nem úgy értettem.
— Jé, jó
— Hát Brutus ? — kérdé Muki János. ■ -  Az alatt az 

egy év alatt, melyet a bécsi egyetemen töltöttem, itt minden 
megváltozott . . .

— Brutus? — viszonzá némi kicsinyléssel Siti ur. — 
Tudod, mi lett Brutusból ? Falusi nótárius lett belőle Ungh me
gyében vagy Bereghben — mit tudom én? Valóságos, igazi 
nótárius! Mondhatom, nem irigylem a sorát. Érdemes volt 
azért annyi éven át a Nr. 4 ben durákozni, Mendli zsidóval 
gescháftelni ? . . . Falusi nótárius . . . hahaha!

— Én azt igen szép pályának tartom — mondá Muki 
János nyugodtan.
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— Szép pálya? Marhapasszusokat kiállítani? A kupak - 
tanácsnak elnökölni ? 0  Nepomucenus szent János 1 Te még 
mindig nem vedletted le a régi kígyó bőrt !

— Hát Lengefi? — vágott szavába Muki János.
— Na, a meg még furcsább . . .
— Hogy-hogy?
— Képzeld csak!
— Rukkolj ki vele, Sifi.
— Beállott . . .
— Katonának?
— Ah, dehogy!
— Hát minek állott be ?
— Kostának, Muki, kostának ! — kiáltott fel Sifi és na

gyot kaczagott utána.
— Azt okosan cselekedte, — szólt Muki János elgon

dolkozva.
Sifi ur szótlanul rábámult.
Muki János, én nem értelek — monda végre meglepeté

sének kifejezést adva.
Muki János nem tartotta szükségesnek nézeteit indokolni. 

Világos volt előtte, hogy ők ketten soha sem fogják egymást 
megérteni, azért nem is feszegette.

Pillanatnyi szünet állott be.
— De te, Sifi — te?
— Mit hogy én?
— Mit művelsz? Mivel foglalkozol?
— Sifi ur letelepedett a díványra, keresztbe csapta láb

szárait, helyre csipkedte szokott ékességü nyakkendőjét, megsi
mogatta divatos kabátja ujjait, egyszer-kétszer belé merítette 
ujjait tömött sörényébe, azután halkan, csaknem titkolódzva 
odasugta barátjának.

— Házasodom.
Muki János meg nem állhatta, hogy el ne mosolyodjék.
— Tehát mégis csak a grófnőt veszed el?
Sifi fülig elpirult.



110

— Papperlapap! Semmi grófnő.
— ügy hát a polgári osztályt szerencsélteted válasz

tásoddal ?
— Igen, a polgári osztályt. Jövendőbelim egy gazdag bu

dai háztulajdonosnő.
— Ah !
— Van háza, kertje, szőleje . . .
— Szép.
— Azonkívül készpénze, jé kamatokra kiadva.
— És fiatal ? — kérdé Muki János.
— Természetesen. Fiatal ö z v e g y .
— Vagy úgy! . . .
— Igen.
— Kétségkívül szép is ?
— Azt gondolom, nagyon szép, rendkívül szép . . .
— Hát csak úgy gondolod, Sifi ?
— No, tudod, látni még nem láttam . . .
— Az baj.
■— Nem látom át, hogy az mért lenne baj ? Ellenkező

leg, szerencse. Csaplinszky is azt mondja, szerencse, rendkívüli 
nagy szerencse.

— Kicsoda az a Csaplinszky ?
— Nem tudod ? Ah, látszik, hogy impraktikus, alamuszi 

ember vagy. Belőled, Muki János, nem lesz soha semmi; kü
lönösen pedig ügyvéd és legkülönösebben gazdag ember nem 
lesz belőled soha.

Muki János ellenmondás nélkül hagyta ráolvasni magára 
Sifi ur jövendölését.

— Csaplinszky — folytatá Sifi — a főváros egyik leg
nevezetesebb intézetének igazgatója.

— A Lipótmezőn ? — veté közbe egy malicziozus ötletnek 
engedve Muki János.

Sifi feddőleg tekintett rá :
— A sétatér-utczán: neki házasság-közvetítő intézete 

van. A hírlapokban megjelenő komoly házassági ajánlatoknak
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az a főfészke. Onnan indul ki valamennyi. Csaplinszkynek tö
mérdek összeköttetései vannak. Minden kívánatnak meg tud 
felelni és meg is felel Pár dieu! Arany ember! És te szegény 
Muki még csak híréből sem ismered! Discret, mint a tele- 
graf-hivatal. Hanem kissé confusus. Ami nem is csoda. Megen
geded, barátom, nem csoda! Mikor annyi tenger dolga van.

| — Felfogom.
— Hat hét előtt belépek irodájába. Igen nyájasan, elő— 

['■ zékenyen fogad.
— Csaplinszky úrhoz vau szerencsém ?
Meghajtotta magát.
— Én Dr. Brunner vagyok — mondok.

|:  — Miéta Dr. ? — kérdő Muki, de Sifi úgy tett, mintha
nagyot hallana.

Csaplinszky ismét meghajtja magát.
— Ügyvéd.
Csaplinszky még mélyebben bókolt.
— T íz ezer forint évi jövedelmem van . . .
— Sifi! — vágott közbe feddőleg Muki János.
— Ne zavarj! . . . Csaplinszky kezet nyújtott.
— Én egy állásomnak és jövedelmeimnek megfelelő hites

társat keresek. Mindenek fölött házias és erényes legyen. Hozo
mánya . . .  no az sem fog ártani. Minél több, annál jobb.

Csaplinszky felütő-te főkönyvét és beírta nevemet, la
kásomat.

— Beiratás és előleges költségek fejében öt forintot mél- 
ütóztassék letenni — mondá.

Letettem.
Egy hét múlva ismét kopogtatok.

I';' Csaplinszky ur ragyogó arczc-ai fogad.
— Brunner ur, — mondá — ön szerencse fia, ön hetedik

|  gyerek.
— Nem — viszonzám — én egyetlen fiú vagyok.
— Annál jobb önre nézve. Minden rendén van. Hat rend

beli ajánlatot kaptunk. A fotográfiák is itt vannak. Csak vá-
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lasztani tessék. Hehe! — nevetett. — A választás nem lesz 
könnyű. Valamennyi csinos, hanem egy fiatal özvegy — az aztán 
superbe!

Csaplinszky ur megmutatta a fényképeket. No . . . én nem 
voltam annyira elragadtatva . . .  hanem a fiatal özvegy csak
ugyan helyre egy gyereknek látszott.

— Férje ezredes volt és nyugdiján kivül jelentékeny mâ  
gánvagyonnal bir. Ahoz még miveit és szellemdús.

— Az attreszt kérem — mondok— az attreszt.
— A hét szépség közül még az a bizonyos szeplőcske sem 

hiányzik nála — folytatá Csaplinszky.
— Az attreszt — az attreszt — sürgetőm.

Csaplinszky ur kezeit dörzsölte, azután íróasztalához lépett
és felütötte főkönyvét.

— Az előleges költségek magasabbra rúgnak, mint ahogy 
előre hittem — mondá — kérek még öt forintot.

Mit volt tennem ? kiszúrtam még öt forintot, Csaplinszky 
pedig ideadta az attreszt. Kecskeméti utcza 42. szám, Krrno 
család . . .

— K rrno!.. . Szörnyűséges nyelvbicsakló név!
Csaplinszky ur megnyugtatott.
— A név, mondá, úgy sem teszi meg. Csak hivatkozzék 

Dr. ur reám, hogy én küldtem. Biztosítom, hogy jól fogják 
fogadni. A többi megjön magától.

Kezet szorítottunk.
Másnap gálába öltöztem. Fekete frakk . . .  feh r nyakkendő 

. . újdonatúj keztyü . . . parfumirozott barkószakáll . . .
Pont tizenegy órakor beállítottam ismeretlen szépemhez, 

Képzelheted szívdobogásomat, Muki. Most vagy soha! gondo
lám. Dr. Brunner: Jövendő boldogságod a pályabér, ha ügye
sen és tapintattal viseled magad. Igen szépen kifundáltam a 
mondókámat, egész beszédet fogok tartani — gondolám — és a 
bevezetését otthon papirosra is vetettem. Tudod, úgy mégis cs 
biztosabb. A papirost zsebembe gyömöszöltem és gondolatban 
újra keresztül futottam rajta.
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A házmesterné a hátsó lépcsőhöz utasított. Földszint. Leg
alább nem kell emeletet mászni. A konyhában egy mosogató 
szolgálót találtam, ki roppant előzékenyen fogadott,

— Krrno ő nagysága,? . . . kérdeztem.
— Igen — mondá a szolgáló és kinyitotta előttem az ajtót.
A szoba, melybe léptem, meglehetős nagy és üres volt.

Nyilván ebédlő. Egy éltes asszonyság ócska harisnyákat tömött 
az asztal mellett. Sovány volt. Szörnyű sovány és szörnyű 
ünnepélyes, komoly.

— Csaplinszky ur . . . kezdém, hanem ő nagysága amint 
e nevet hallotta, hirtelen felszökött ültéből, komoly arcza neki- 
viíágosodott, és olyan hangon, mely a kakas kukoritásához fel
ötlőén hasonlított, elkiáltotta magát ;

— Éulalia, Crescenczia, Klotild, Pipiske, Doxi, Zirza- 
bella! . . .

Mire a meglepő scála tetőzetéhez ért volna, megnyílt egy 
oldalajtó és öt, azaz öt darab heringsovány karcsúnál karcsúbb 

; kisasszony-személy vonult be rajta. A hatodik- a konyha felől 
jött és azt hiszejn ugyanaz volt, akit én konyhaszellemnek néz
tem. Kissé kopottak, kissé penészesek,. nagy mértékben rútak és 
roppant barátságosak voltak.

— lm ez Eulalia lányom — mutatá be anyjuk, — híres 
tájfestönő.

— Nagyon örülök.
— Ez Crescenczia leányom — nemzetgazdász.
— Boldog vagyok. . .
— Klotild, konzervatoriumi növendék, Kistori nyomába 

szándékszik lépni . . .
— Az isten segítse — sóhajtám.
— Pipiske, végzett nevelőnő . . .
— Aláz'szolgája!
— Eudoxia leányom, masamód . , .
— Kezét csókolom.
— És ez itt Zirzabella . . .
— Kotlik ? — kérdém hirtelen,

Képes Jtegénytár. VI. ltot. 8
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— Mi—i—i? — hangzott egyszerre hét torokból.
— Az országos hirii költőnő ? . . .

' — Ah, minő udvarias! — susogá Zirzabella.
— Milyen elegáns ! — epekedett Eudoxia.
— Quelle grace! — sopánkodott Klótfld.
— Hogy hijják? — kérdé Pipiske.
— Mily charmante tournure ! — hódolt Eulalia.
— Mennyi jövedelme van? — érdeklődött Cresczenczía, a 

nemzetgazdász.
— Nos, válaszszon,uram!— rikolta túl valamennyin az anya.
— Nagysád -— hölgyeim /— kisasszonyok.
— Válaszszon! Válaszon! — üvöltött körülem a féltu- 

czat mennykőfogó. Egyik a karomba, másik a nyakkendőmbe 
kapaszkodott, a harmadik a zwickeremet hódította el, a negyedik, 
ötödik a frakkom szárnyaiba csimpaszkodott, a hatodik óráján- j 
czom fityelékéhez varrta magát. Jobbra öleltek, balra öleltek, 
megforgattak, megsüketítettek, §?t se tudtam fiú vagyok-e, 
vagy leány?

— Madame! Mylady! Signora! Uff! Könyörgöm! Csak 
egy szóra! Tévedésben vannak. Én az ézredes'fiatal özvegyét 
választottam . . . Zsupsz! Még csak ez kellett. Eddig cziró- 
gattak, most egyszerre a frizurámnak estek . . .  J a j ! Jaj ! 
Nem láttam egyebet ujjaknál és körmöknél, hogy a szemeim csak 
úgy kápráztak bele.

— Gúnyolódni m er! — kiálták.
— Maga pernahajder !
— Maga gézengúz!
—•Naplopó!
— Ki vele !
— Le vele!
— Minő szemtelenség !
— Minő arrogánczia !
— Ki hitta magát ? 1
— Mit akar ?
— Hinaus!! . . .
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— Ur isten! Azt hiszem, nem is a saját lábamon ju
tottam az ajtó elé, hanem a forgószél ragadt el. Csak mikor 
a kapu előtt az utczán láttam magamat, vettem annyi időt, hogy 
toilettemet kissé rendbe szedjem. Lánczomról a fityelék ott ma
radt, a zwickerem ott maradt, a kráglim fele ott maradt. 
Örültem, hogy az eszemet megmenthettem. Jézus Krisztus j 
Ilyet még nem értem! Sok mindenféle kalandon mentem ke
resztül életemben, hanem ehhez fogható galibám sobse volt még.

Kapom magamat és Csaplinszkyhez iramodom.
— Adja vissza rögtön a tiz forintomat!
— Mi lelte önt Dr. ? —  kérdé szokott lelki nyugalomma 

Csaplinszky.
— Mi lelt? Hát nem látja mi lelt? Süsse meg a maga 

Krrrrrno famíliáját! Hova küldött maga engem ? Maga 
moquirozta m a g á t... fe lü lte te tt... Fiatal özvegyről beszél és 
a Sátán nagyanyjához küld . . . Hat vén kisasszony és az édes 
anyjok! . . . Adja vissza tüstént a tiz forintot, különben az új
ságba tétetem. . . Currentáltatom mint világcsalót. .  .

— Türtőztesse magát, édes Dr. — mondá Csaplinszky és 
felütötte a főkönyvet . . . Ekkor aztán kiderült minden. Téve
dés volt a dologban. Mikor az attreszt ideadta, egyszerre két 
lapot fordított. Nem az ezredesné lakczime volt —- mert az nem 
is Pesten, hanem Budán lakik. Ez természetesen mindjárt meg
változtatta a dolog sorát.

— Kedves Dr. Brunner;— mondá Csaplinszky, — hogy 
hasonló kellemetlenségeknek többé ki ne tegye becses szemé
tét, majd úgy intézem, hogy leendőjével itt irodámban talál- 
kozhassék.

— Bien — mondám. — Meg vagyok önnel elégedve.
— Nos? — kérdé Muki János mosolyogva, — remélem, 

most már rendén vagy.
Sifi fejét rázta.
— Még nem. Az ezredesné — mint Csaplinszky tudt omra 

adá —. makacsul ragaszkodik egy feltételhez. Es ameddig az 
teljesítve nincs, vonakodik minden személyes érintkezéstől. Abbó»

8*
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a huszonnégy fotográfiából, melyet Csaplinszky rendelkezésére 
bocsátottam, ő is megkapta a magáét. El vau ragadtatva egyé
niségem által, hanem a föltételtől nem akar elállani.

— És az igen súlyos feltétel, ugy*e bár? — kérdé 
Muki János.

— So so! tudod. Épp e végett kerestelek fel.
— Hogy-hogy?

Amint az újságban nevedet láttam — ' mindjárt rád 
gondoltam.

— Az természetes . . .
— Természetes ? . . .  hökkent vissza Sifi. — Na j a ! Igaz

ságod van: természetes. Muki János — gondoltam — letette a ‘ 
oensúrát — ügyvédi irodát nyitott. Én még nem czehsuráztam, de 
készülök . . . nagyban készülök . . .

— De hisz már a doktorátusod is megvan? |
— Yes ! Az megvan. Akarod látni ? Itt van.
Ezzel Sifi ur egy nagypecsétes pergamentet húzott elé az 

oldalzsebből és gondosan kiteregette Muki előtt.
— Hol szerezted ezt Sifi?
— Hol szereztem ? Nézd meg, rajta van.
— Philadelphia . . .?
— Igen, Philadelphia . . .
— In absentia ? . . .
— Ki mondja azt? — forrt fel Sifi.
— Nos, csak nem jártad a philadelphiai egyetemet ?
— De igen.
— Sifi! !
— Hallgass. Muki János! Ha azt mondom neked, hogy a 

philadelphiai egyetemet látogattam, akkor, az — szentfrás. Két 
év előtt egyszerre — magam sem tudom hogyan jött — csak- , 
hogy meguntam a tétlenséget; honvágyat kezdtem érezni Amerika 
u tá n . . . tudod — valóságos igazi honvágyat . . .

— És el is mentél?
— Tudod, amit én egyszer felteszek magamba’, törik-sza- “ j 

kad, annak meg kell lenni. Nem szóltam senkinek, eladtam
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gyűrűimet, órámat, papírjaimat és mentem . . . Innen Bukarestbe
lg . .  . azután B raila. .  . Konstanczinápoly . . . T u n is .. . Algír . . .

— Európa, Ázsia, Afrika és -— Amerika! — vágott közbe 
szelíden mosolyogva Muki János. — Kissé kerültél. Rövidebb 
utat is válaszhattál volna.

— Na, ja! Lehet, hogy igazad van. Hanem én nem vá
logattam. Pénzem volt elég.

— Brutus — ha jól emlékszem — hirtelen . eltűnésednek 
mis okát adta — mondá Muki János közönyösen.

— Hazudik! Nem igaz! Akármit mondott — nem igaz! 
Hisz ihol van — Muki — láthatod ; — itt az irás, a doku-W:1
mentum. Philadelphiában voltam, doktorátust szereztem. Nézd 
meg a pecsétet. Ez csalhatatlan . . . Ez nem hazudik . . .

; ' — Hanem mindezekből még azt nem tudom, hogy micsoda
összefüggésben állok én özvegyed feltételével ?

— Hisz nem hagysz szóhoz jutni, Muki!
— Én nem hagylak ? — csodálkozék zavartalan türelem

mel Muki János.
— A dolog igy á l l : Menyasszonyom — mert már annyi 

mint bizonyos — azt kívánja, hogy mindenek előtt ügyvédi 
irodát nyissak. Ez a föltétele. Akkor aztán semmi sem áll út
jába összekelésünknek . . .

— Meglesz, — mondtam Csaplinszkynek. És most ebben 
töröm magamat. Saját nevemre nem tehetem . . . tudod, a 
czenzura . . . Tehát más valamit gondoltam. Te Muki János 
jóravaló fiú vagy, de nem értesz az üzlethez. Nem vagy ügy
védnek való. . . csöndes, otthon ülő ember . . .Nincs ismeret
séged . . . Tudod . . . izé . . . kissé gyámoltalan vagy, az is 
voltálmindig—nem veszed rósz néven, mi? . . . Nem mondom, 
hogy nem tanultál, isten meatsen! . . . hanem hát megengeded, 
Muki, ugy-e úgy van? Mig ellenben én — anélkül hogy dicsérni 
akarnám magamat nagyon tapintatos, eszes ember vagyok . . . 
praktikus . . . fogas ? . , . Mi ? Ugy-e Muki ? Látod én ke
resztül vágom magamat mindenütt. . . ismernek. Mindig pénz
nél vagyok. A garderobom — jut eszedbe, hányszor adtátok el

l v
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! x,

' a gardérobomat a „Hét bagolyban"? Mit gondolsz: ha mi egy-\ 
■ tivé csatlakoznánk, én hoznám és szereznem a porokét, neked

csak aláírni kellene a nevedet — vagy hát én is aláírhatnám,
^  nem az enyimet, hanem a tiedet — fele nyereségre, mi ? Nem 

pompás ötlet ? Az ajtóra a neved alá kiszögeznénk még egy 
'^'ínásikat is: Dr. Brunner. Jé venné ki magát. No, Muki,

elfogadod ?
Maki János arczán nem változott egy vonás. Sifi ur

collégiális gorombaságait olybá vette, mintha valami csendes 
ff̂ | l t  makranczpg rögeszméit hallgatná, 

bsokt alól J íaj'l meggondolom — mondá kis vártatva.
. . TtíbMeggondolod? Mi van azon meggondolni való. Nem 

jsf>S*ttes^Ítftgy itt te vagy a nyertes ? Én megélek a jéghátáa 
is ; hanem neked Muki János nagy szükséged van a támogatásra. 
Nem látod be, hogy ez reád nézve nagy szerencse ? 

-aa;)Ieiiiá.Bg|alÍJ; türelem kellett ez inpertinenczíák elnyelésére, és 
Muki János mindezekhez csak mosolygott. 

i|na« írni elhatároztad magad ? — Vagy — mást mondok. 
ib&ÖÍBi MMdmJwika, hogy olyan scrupulosus légy. Te megtartod 
-tegftóüimö%dáagt9!és megkísérted, hogy egymagádba mire mészsz.

Én külön irodát nyitok — a te nevedre — érted ? Egy irodád 
ívfádj-yet t e 'M t !e$U nZAz egész világ tudni fogja, hogy Muki Ji- 
« nhökáí két- ÜfWtáj&J van. Ez a kreditédet nagy mértékben 
aOj«kklií|l«Mgjs!J JÍJüíífáTt több bizalommal lesznek irántad. 

n->K7 ni oki .smfJols

■íaTO®3M a é % n o s  ■‘k fegk ivü l nem habozott volna, hogy a
f'fiatál ember kérelmét teljesítse. Az ] 

J^ b lf^ se íé ií^ m in d e n li^ a ^  Hanem egy körülmény létezett, ami 
• i’S k i k P ' l M t f é s n a ' g y o f i  súlyosította. Sifi két év előtt egy- 
u,m r&  azaz a hűvösre, és ezt minden

ismá<6JdBfudfáII!Né;fí\filyelf')M-tktlannak tartották, mások az el- 
-^hkb^& íd^ortík[!M e|gPz!jdv i! Ez a nehány havi fogság mél- 
-wk sat^ktéffWJáinbffr Mm- fejébe, ki féltékeny volt be- j 

nWWMMas§jgái‘á:fí HŐgyán kölcsönözhette volna oda ne*
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— Engedj egy kis gondolkozási időt,'
— Paff! erre is gondolkozási idő ? S
— Majd holnap — holnapután —'
— Pn rögtön akarom tudni.
— Sifi!
— Muki János! én mindez ideig legjobb barátomnak tar

tottalak . . .
— Abba, azt hiszem, most sem kételkedel?
— De igen, alapos kételyeim támadnak.
— Sajnálom, Siti.
— Sajnálom ide — sajnálom oda! — Azt hiszem, csupa 

irigységből akarod megtagadni kívánságomat — kenyéririgy
ségből —

— Talán még sem egészen ? — koczkáztatá Muki.
— Hiába beszélsz nekem, Muki.
— Ne keseredjél el annyira Siti.
— Ne keseredjem el ? — Te mondod ezt ? — Ó e há

látlanság nagyon megsajditja lelkemet. Yes, a háládatlanság ! 
Jut még eszedbe a szürke köpönyeged? Thja! azok más idők 
voltak. Akkor sokszor megszoroltunk Sifire . . .

Sifi ur nem fejezhette be keserű vádjait, recriminatióit, 
mert e pillanatban halk koczogtatás hangzott kívülről, az ajtó 
megnyílt és belépett rajta egy talpig feketébe öltözött hölgy.

Muki János hirtelen felugrott a székről és két lépést 
tett előre.

Lábai gyökeret vertek, nyelve megzsibbadt, egy sző nem 
jött ajkaira. Váltakozva sápadt és pirult. Álmot vélt látni. Fe
jében megállt a gondolat.

— Etelka! — hebegő Muki János — azután hirtelen ki
javította magát. — Alpáriné ő nagysága !

Sifi ur positurába vágta magát. Bókolt, hajlongott. Majd 
összevissza hadarni kezdett:

Távozom — édes barátom . . .  hát az ügy egészen ren-
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dén van . . . Nem akarok zavarni. Sze—e—e—vu,sz, édes 
János. Meg vagyok elégedve . . . Yes . . . tökéletesen meg 
vagyok elégedve . . , Egy szót se többet . . . Viszontlátásig. 
Csak maradj . . . Kezeit csókolom . . . Alázszolgája! Alázszol- :
dája! Alázszolgája!..................

— Sifi ur nagy széllel elrohant.
Muki János a pamlaghoz vezette vendégét.
Egyedül voltak.



Tizenkettedik fejezet.

Az e l s ő  k l i en s .

E telka  hátra, vetette fátylát. Szépsége mit sem vesztett az 
által, hogy az első tavaszi zománcz kissé letörlődött róla. Bű
bájos szemei még nyertek kifejezésben. A rózsapir. eltűnt ar- 
czairól, de úgy tetszett, mintha a sápadt szin sokkal jobban 
illenék neki. Bizonyos szenvedő vonás játszott ajkai körül és 
.szép tiszta homlokán mintha egy titkos felhő árnya borongana.

Muki János — ki e pillanatban olyan bamba volt, mint 
első jogászéveiben — azt a fájdalmas vonást és azt a bánatos 
felleget mégis észrevette. Talán nem is annyira szemeivel, mert 
úgy tetszett neki, mintha Etelka az utolsó évek óta egyáltalán 
nem változott volna semmit — de leikével, a mély szerelem 
csalhatlan ösztönével, mely megsúgta neki, hogy az ő ifjúkori 
eszménye szenved, hogy Etelka nem kereshette tel más okból, 
mint hogy segítségét, talán oltalmát kérje.

— Ön csodálkozik váratlan megjelenésemen — kezdé 
Etelka szomorú mosolylyal. — A véletlen egy hírlapot játszott 
kezembe, melyből megtudtam, hogy ön befejezte tanulmányait 
és irodát nyitott. . .

— Nagysádat távol hittem Pesttől — mondá Muki kissé 
összeszedve magát.
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— Hagyja az etiquettet, barátom. Legyünk a régiek . . .  1 
Azóta hogy egymást utoljára láttuk, keveset időztem Pesten. 
Nagyrészt külföldön és Bécsbeu tartózkodtunk. Koronkint mi
kor Pesten voltam, tudakozódtam is öu után, de nem akadhat
tam nyomába. És most is csak rövid időre szándékozom itt * 
maradni.

— Mily Szép öntől, hogy gondolt reám, hogy felkeresett. |  
— sóhaj tá Muki.

Etelka fejét rázta.
— Az ügyvédhez jöttem, — viszonzá Etelka halkan.
— De ön más ügyvédhez is mehetett volna — a ki * 

már többet tanult . . .  És igy a megkülönböztetésért mégis 
hálával tartozom.

—  Önnek igaza fan. Az ügyvédhez jöttem, de a barátra j 
nem kevésbbé van szükségem.

— Ön szenved, Etelka? — kérlé Muki János balkán és 
nem mert a szeme közé nézni.

Etelka egymásba kulcsolta Ölébe hanyatlott kezeit. Ajkai 
megrándultak. Látszott rajta, hő'gy érőnek erejével visszafojtja 
ködjeit.

— Szenvedek, barátom, iszonyú gyötrelmeket szenvedek. A 
lelki tusa, melyet vivők, sok az ily gyönge nőnek, mint én va
gyok. Összeroskadok alatta időnek előtte.

— Vétettek ön éllen ? Megbántották? :
Etelka újra fejét rázta.
— Ön szörnyű dolgokat fog hallani, barátom. Ha 

mindent meghallott, akkor érteni fogja szenvedéseim nagyságát, 
hogy azokra nincs sző, nincs kifejezés; sokáig haboztam, inig . 
e lépésre elhatároztam magamat, hogy önt felkeresem és tit
komba beavatom. Ha Önt föl nem találom, talán még sokáig 
késtem volna, és most, hogy itt vagyok, kezdem csak érezni, 
hogy mily nehéz ajkaimra venni azt, aminek talán jobb volna 
ha magammal sírba venném. Tudom, hogy önnel is eL lesz te-, 
metve, tudom, hogy nincs e földön hatalom, a mely önt, bará
tom, rávehetne, hogy a hallgatást, melyet nekem ígérni fog

V '
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m eleg je , és mégis szólnom nem kevósbbé , győtrelmes, mint
fcútgataom. **"' ‘ , jVaim *krfrrÍT síoTtem 4ií»Va:>
■ ■ Szünet állott be.

Krantz Etelka szeméhez emelte kis batisztzsebkendőjét. Mikor 
keze újra ölébe hanyatlott, arcza azt a merev mély resignácziót 
fejezte ki, mely megdöbbentőbb mint minden köny és kifakadás.

Muki János félig nyitott' ajkakkal, hala ványai] ült előtte 
.a karszékben. Nem tudta mit gondoljon ? hova czélozzon ? Min
den szavát mohén magába szíttá és.a bánatos arcz szépsége 
szivéig nyilallott. Szólni akart, de nem tudta mit szóljon. Sze
retett volna kifejezést adni rokonszenvének, részvétének — da 
hisz Etelka úgyis lelkében olvasott.

—- A megbizás, melynek elfogadására önt kérni akarom, 
nem követeli föltétlenül, hogy mindazt elmondjam, amit elmon
dani fogok, de nem akarom, hogy ön önzőnek, szívtelennek 
tartson, mert én sem önző. sem szívtelen nem vagyok . . .

Muki János töredezve tiltakozott e föltevés ellen, Etelka 
pedig folytatá;

Ügyvéd ur! Én válópert akarok indítani férjem, , Alpári 
Ödön ur ellen — elvállalj,a?

Maki János felugrott ültéből és mereven . nézett Etel
kára, mint a ki saját füleinek nem hisz.

— Válópert! — mormpgá — válópert! r/
. Kinos szünet állott be,

Muki János ismét csendesen leereszkedett .székére,
— Nos, barátom, Ön nem felel 2 Elvállalja ön pere- 

met ? . . .
— Mint barát: föltétlenül — viszonzá Muki János végre 

feltalálva magát. — Mint ügyvéd: előbb azt kell tudnom, 
minek alapján akarja ön a válópert megindítani?

— Folyamodjék az ügyvéd a baráthoz, az majd tanácsolni 
fog — szólt fájó mosolylyal Etelka.

. — Attól tartok, hogy az ügyvéd cserben találja hagyni a 
barátot.

— Éa bízom benne — susogá Etelka.
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— Köszönöm.
— Ön élénken fog visszaemlékezni mindazon körülmé

nyekre, melyek férjhez menetelemet megelőzték. Kinös volna 
azokat újra felemlítenem. Ön tudja, hogy Alpáryt ajfiatal leá
nyok ábrándos szerelmével szerettem . . .

Muki János kebeléből önkénytelen halk sóhaj emelkedett.
— És még most is szeretem — folytatá Etelka vallomá- 

— Házasságunk első évét nem zavarta egy árnyék sem.sát,
Férjem szerelme lassanként elfeled tété vélem szerencsétlen 
atyám elvesztét. Álpáry csupa gyöngédség és előzékenység volt. 
Úgy látszott, hogy egyetlen feladatául tűzte ki, hogy engem 
boldogítson. És én boldog voltam.

— Mint mondám — nagyrészt külföldön tartózkodtunk. 
Én. nem vágytam haza. Jobban éreztem magamat távol a hely
től, hol oly szörnyű csapás érte életemet. És Alpáry elég 
gy öngéd volt, e pontot soha nem érinteni.

Vagyonunk kezelését természetesen egészen rá bíztam. 
Mit értettem én ahhoz? Az a férfi dolga. Néhányszor különféle 
okmányokat Íratott alá velem. Meg akarta magyarázni — de éu 
nem voltam kiváncsi rá, hallani sem akartam róla. Egypárszor 
egyedül utazott haza, üzleti dolgokban, mint mondá. Ezt is 
nagyon természetesnek találtam. Egyszer férjem távollétében 
egy névtelen levelet kapok Pestről, melyben azt kérdezik tő
lem, tudom-e vájjon, hogy férjem egyik házamat a másik után 
eladogatja és hogy eddigi ügyvivőnk kezéből — aki példás 
becsületes ember — kivette a kezelést és valami Fosztó Má
tyás nevű ügyvédre ruházta, kivel még nőtlen korában voltak ] 
összeköttetései. Egyúttal intett, hogy legyek óvatos, különben 
Alpáry nehány év alatt koldusbotra juttat.

Mikor férjem hazatért, átadtam neki a levelet.
Talán nem jól cselekedtem — de nem tehettem máskép.
Ha igaz lett volna mindaz, amit a levél tartalmazott, 

akkor is megbocsátottam volna, de rágalomnak hittem és örül- | 
tem, hogy határtalan bizalmamat férjem iránt ezzel is bizo
nyíthattam.
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Alpáry nem igy fogta fel. Azt hitte, hogy — szemre-, 
hányás.

E naptál fogva feltűnően hideg és közönyös kezdett 
lenni irántam. Gyakrabban és huzamosabb időre távozott. 
Eleinte különféle ürügyek alatt, később mincfea ürügy nélkül. 
Nem találta szükségesnek a mentséget.

Nem alkalmatlankodtam neki kényeimmel, némán tűrtem. 
A remény még nem hagyott el egészen.

Alpáry örömest látta volna, hogy én szintén szórakozzam 
a magam módja szerint, ő egyfelé, én másfelé. Azt’nem tehettem.

Hogy egészen egyedül né legyek, egy fiatal svájczi leányt 
szerződtetett társalgónömül. Nem akartam kedvét szegni, és 
elfogadtam. Lucienek hitták. Igen szép nő volt, de szellem és 
műveltség nélkül. Lucie mintegy két hónapig volt nálam. Ele
inte iparkodtunk egymáshoz törődni, Alpáry is gyakrabban 
mutatkozott; együtt jártunk színházba, nyilvános helyekre. Es 
úgy látszott, hogy a régi viszony újra helyreállni készül. Én 
balga nő ! Szerelmem annyira elvakitott, hogy amit mindenki 
látott, én észre sem vettem. Ödön nem az én kedvemért időzött 
körünkben, hanem társalgóuőm kedvéért, ki utóbb súlyosan 
kezdte éreztetni velem, hogy szerepeink megváltoztak.

Ezt sokáig nem tűrhettem.
Egy szép reggel elkergettem. De Alpárynak nem tettem 

szemrehányást. Isten látja lelkemet, ipég e halálos sérelmet, 
amit a nők legnehezebben tudnak megbocsátani : én megbo- 
csátottom nöki.

Ezután megtörtént olykor, hogy hetekig nem láttuk egy
mást. Én sohsem kérdeztem, hol, merre időz, ő nem érintette. 
Mindez Bécsben történt, hol, egyik elsőrangú hotelben, vettünk 
szállást. Ezek igen-igen szomorú napok voltak rám. Kezdtem 
emészteni magamat és egész éjszakákat álmatlanul töltöttem. 
Szemrehányásokat tettem magamnak, és saját magamat okoz
tam,- a mért férjem szerelmét nem tudtam megőrizni.

Ekkor előfordult valami, ami tarthatatlan viszonyunknak
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egyszerre véget szakított, valami olyas, aminek, 
lett tolna "soha még nem történnie. 1

érzem, jobb
\

Lakosztályunk a hőtelben négy szobából állott, de csak 
hármat használtunk. A negyedik, egy kis pipázó szoba 
volt, melybe egész idő alatt álig léptünk egyszer kétszer.

Egy esteamintszomorún magánosán balagtatri egyik szobából 
a másikba, abba a hátsóikig szobába vetődtem, leültem a pamíagra 
és csüggedt gondolataimnak engedtem át magamat. Sokáig ülhet
tem igy elmerülve a sötétben, mert künn az utezán a zaj egészen 
megszűnt ést körülöttem mély csendesség uralkodott.

A komorna háromszor is jött megnézni, hogy nem fek
szem-e még 1?. Mindannyiszor elküldtem. Az elhagyatottság 
érzete még sohsem nehezedett annyira lelkemre mint ez órában. 
A nyomasztó sejtelmek egész raja zsongott körül. Mintha va
lami nagy szerencsétlenségtől féltem volna.

Egyszerre az Alpáry nevére ocsúdtam fel.
A szomszéd szobából jött a hang. A fal igen vékony 

lehetett és azonkívül, — amint másnap meggyőződtem, egy 
mindkétfelől elzárt kárpitajtó is volt a falban.

Hallgatództam.
Két különböző férfihangot vettem ki. Rendes hangjukon be

szélgethettek, se nem zajosabban, se nem halkabban. De tisztán át- 
hangzott minden szavuk. Egyetlen egyet sem vesztettem el belőle.

Egy fél óránál tovább beszélgettek és folyvást csak ő 
róla — Alpáryról. Amint szavaikból megértettem, mindketten 
benső barátai voltak. Az egyiket .Szentmibályinak hittak, a 
másik nevét nem hallottam.

— Nos, mit szólsz Alpáryhoz ? — kérdé az egyik.
— Szerencsés ember — viszonzá a másik.
— Diadalmaskodott minden vetélytársán . . .
— Nem annyira ő maga mint inkább felesége százezrei 

— egészité ki a másik hang.
— Yajjon mit szól hozzá neje — hisz titkot sem csinál 

az énekesnővel való viszonyából. Egész világ beszél róla — 
haliám tovább.

r í '
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múlva — valamit 
nem akarnám, hogy

— k i t  mondják, felesége egy közönséges liba hang
zott a felelet.

:;k- Sokáig aligha fog tartani — kezdé ismét az előbbi 
hang. — A legjobb kút is kimerül. ' -

— Neje ‘"Hozományá csaknem egy millió — hagzott a 
felelet, — az nem fogy el oly hamar.

‘ — Te Béla — baliám ismét szünet
mondanék neked egész bizalommal, de 
továbbadd. ' iXl xom•••cgt.

A barát biztosította, hogy hallgatni tud.
—* Nem találtad te különösnek hogy az öreg Krantz 

meggyilkoltatása olyan apropos jött, mintha megrendelésre 
történt volna.

— Nem értelek — mondá a másik.
— Krantz volt az egyetlen akadály, mely Alpáry szeren

cséjének útjában állott. Az öreg makacsul ellenezte a házassá
got és e nélkül a rengeteg adósságokba keveredett Alpáry egy
szerre letűnt volna a nagy világ színpadáról. Adósok börtönébe 
került volna, szóval: megszűnt volna lenni. Égy hét válasz
totta el a végleges bukástól, elmeheteit volna szobapinczérnek, 
vagy marqueurnek, vagy tánczmesternek. És az öreg urat — 
mintha csak az Alpáry malmára hajtották volna vizet — egy 
Veggel csak halva találják —; megölték — ép a legjobb 
időben.'

■— Az valóban különös!
— A

tovább. k > .
— Én nem mernék 

egészen tiszták!
— Ez volt az utolsó szó melyet hallottam. Eszméletem el

hagyott. Reggel a komorna ott talált a pamlagon; egy rémes 
gondolatok és ijesztő képek közt átvirrasztott éj'után hajnal
ban ott aludtam el. Lázas álmok gyötörtek a rövid szendergés 
alatt is. Láttam atyámat, véres sebével 
tettel — Á!páryra: mutatva —

szólt kis vártatva társa, 
gyilkos pedig máig sincs kiderítve — baliám

megesküdni rá,' hogy Alpáry kezei

szemrehányó tekin-



— Ó ez a szörnyű, szörnyű vád!
— Hogy Alpáry a legrutabb, legönzőbb számítással bálázott

körül, hogy soha sem szeretett, hogy bennem nem látott m ást. 
eszköznél a saját boldogulására: az iránt most már nem lehet
tek kételyeim; a ki megcsalta a legnemesebb, legtisztább von
zalmat, miért ne vetemedhetnék az hírvágy által sarkalva még 
gonoszabbra is? . . . ~,t \

— És még sem hittem el. I ten látja lelkemet, nem 
hittem.

Hanem éreztem, hogy ezentúl egy fedél alatt még sem 
lakhatom vele, hogy többé soha a szeme közé nem nézhetek.

Másrészt szemrehányásokat tettem magamnak, hogy annyi 
ideig távol voltam hazámtól. Gyermeki kötelességem lett volna, 
utána látni, hogy a gyilkos nyomozása erélyesen vitessék ke
resztül. Én ezt elmulasztottam és most ime — itt a büntetés!.. 
Még vannak emberek, kik saját férjemet vádolják. Szörnyűség 1:, 
Szörnyűség 1

Még az nap elutaztam,
Alpárynak néhány, sort hagytam hátra, hirtelen eltökélé- 

semet honvágygyal indokolva és haza jöttem.
Itthon első dolgom volt a vizsgáló birót felkeresni, ki , 

megboldogult atyám esetét nyomozta. Czingár urnák'1, kijják. 
Igen előzékenyem fogadott és a legnagyobb készséggel közölte 
velem mindazon lépéseket, melyeket eddig — bár eredményte
lenül megtett. Három gonosztevő el is volt fogva, de azok meg 
szöktek és eddig minden kísérlet meghiúsult kézreberitésükre 
Különben is meglehetősen setéiben tapogatództak, mondá. Azokból 
az emberekből semmit sem lehetett kivenni. A legfontosabb 
személy, az öreg paraszt, kit atyám házunkhoz fogadott volt, 
és. aki akkor éjjel eltűnt, mindez ideig meg nem került. Meg: 
mutatta az irományokat és azon tárgyakat, melyek a törvényi 
széknél letéve voltak, fu ta to tt többek közt egy fehér csont-: 
nyelű revolvert, melybe a gyilkos golyó egészen beleillett. A 
kapualjába találták, hol a gyilkos, elejthette. E fegyverről és 
még néhány jelentékenyebbnek látszó körülményről a nagy kö
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zönség nem tudott meg semmit. A hírlapokba sem szivárgott 
róla semmi. Ezt az óvatosság kívánta igy.

Kezembe vettem a fegyvert mely életem boldogságát össze
zúzta és a legdrágább életet kioltá. Kényeimmel áztattam a 
gyilkos csövet. Alig bírtam megválni tőle.

Egy megmagyarázhatlan eszmének engedve, arra kértem 
Czingár urat, engedné meg, hogy néhány napra a revolvert ma
gammal vigyem. Kissé vonakodott, de talán könyeim által megin
dítva utóbb bele egyezett.

A revolvert magammal vittem.
És itt kezdődik barátom, történetem legszomorubb része.
Muki János arczán, ki ez egész elbeszélést elfojtott lé

legzettel hallgatta, élénken tükröződtek vissza a részvét, fel
háborodás és szánalom érzelmei.

— Egy héttel később — folytatá Etelka — férjem is 
megérkezett.

Hirtelen elutazásom — bár nem tett rá semmi megjegy
zést, nemcsak meglepte, de nyugtalanította is.

En atyám szobáit foglaltam el a földszinten. Ezek — 
kivánatomhoz képest — mind végig lakatlanok maradtak.

Most itt töltöttem egész napomat. Minden tárgy tova
tűnt boldog napjaim emlékét és atyám képét elevenítette fel 
lelkemben, [ügy jártam-keltem itt mintha templomban lettem 
volna.

Legtöbbet atyám hálószobájában időztem, a hol a szörnyű 
katasztrófa bekövetkezett. Itt talált Alpáry is.

Találkozásunk meglehetős fagyos volt.
Én nem bírtam a szeme közé nézni, bár föltettem ma

gamban, hogy nem leszek rideg iránta. Ha közeledik — én 
újra megbocsátok, mint megbocsátottam már annyiszor.

ö  érezhette, hogy sokkal többet vétett ellenem mint a 
mennyit egy nő megbocsáthat. És erőlködése, hogy szokott köny- 
nyedséggel átszökelljen a kényes helyzeten — hiába való volt.

Azt kérdezte, hogy itt szándékszom-e tölteni a nyarat?
E házat többé itt nem hagyom — mondám.

Képe* Regénytár VI, köt. 9
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Alpáry nem szólt semmit. Körülnézett a szobában. Észre
vehető volt rajta, hogy sehogy sem tudja magát feltalálni.

Egyszerre szemei megakadtak egy tárgyon, mely kis var- 
rónasztalomon feküdt.

A fegyver volt, melyet Czingár úrtól elhoztam.
— Hogy jön ez ide ? — kérdő.
Első pillanatban nem tudtam rá mit felelni.
A kérdés oly hangon volt intézve, hogy nem hagyott

fenn kételyt az iránt, hogy e fegyvert megismerte.
Egy borzasztó gondolat villant keresztül agyamon.
Hátha Alpáry kezei csakugyan nem tiszták. Hátha is

meretlen szomszédaimnak mégis igazuk volt.
— Ez a fegyver oltotta ki atyám életét. A vizsgálóbíró

tól hoztam — szóltam fennhangon és mereven néztem Alpáryra, 
Szerettem volna lelke fenekéig hatolni.

Alpáry e szavakra olyan fehér lett mint a fal. Soha 
embert ily hirtelen elváltozni még nem láttam. Kezei reszket
tek, amint odalépett a kis asztalkához és a revolvert felvette. 
Vaknak kellett volna lennem, hogy roppant felindulását észre ne | 
vegyem.

Vártam, hogy majd szól egy szót, ami a sötét gyanút 
eloszlatja.

Semmit se szólt.
Nehány perez múlva ment.
Azóta nem láttam.
Nem is óhajtom látni többé.
A revolver most is ott fekszik asztalomon, de most már 

nincsen bátorságom sürgetni a nyomozást. Jobb, ha örökös 
fátyol födi a sötét titkot. Én nem akarok Alpáry 
lenni.

És atyám képétől sem szabadulhatok!
Éjjel nappal követ és ólálkodik körülem. Ha olvasásba 

merülök és hirtelen felpillantok a könyvből, úgy rémlik, mintha j 
szemben ült volna velem s csak abban a pillanatban tűnt volna 
el. Hogy minden éjjel eljön hozzám álmaimban, azt tán mon-1
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dánom sem kell, hisz az oly természetes. Ő egyetlen gondola
tom, mikor ébren vagyok . . .

Krantz Etelka az utolsó szavakat halkan suttogva ejtette ki. 
Aztán hirtelen elhallgatott.
A rezignaczió kifejezése egészen eltűnt arczárói és kétség

beesett fájdalom foglalta el helyet.
Muki János nem kísértette meg vigasztalását. 
Megdöbbenéssel hallgatta végig hajdani tanítványa elbe

szélését. Mikor Etelka elhallgatott, hosszú pausa állott be, 
melyet végre a fiatal ügyvéd tört meg:

— Ön hajdan felszólított, Etelka, hogy testvérek legyünk. 
A testvérre soha sem volt nagyobb szüksége, mint most. Nem 
vagyok a nagy szavak embere. Ön tudja, Etelka. Nem vigasz
talhatom, az lehetetlen. Ön tudja, amit mondani akarok . . . 
Ugy-e bár tudja ? Önnek oltalmazom, védőre van szüksége. 
Emberfölötti erőt érzek magamban, szembeszállni egy világgal. 
Még egy óra előtt gyermek voltam — most férfi vagyok . . .

Etelka szemeiben könyek, jóltevő könyek gyűltek. OJa- 
nyujtotta kezét a fiatal embernek, ki kipirult arczezal állt 
előtte, és hálásan megszorította az ő kezét..

Muki Jáüos oly szép, oly nemes volt e pillanatban. Saját 
értékének és erejének öntudata ott ragyogott homlokán és 
megszépítette kifejezésteljes vonásait.

— Köszönöm — susogá Etelka — köszönöm.
— És most engedje, hogy mint ügyvéd szóljak. Ön ol- 

vasatlanba több okmányt irt alá férjének. Ezek kétségkívül 
felhatalmazások voltak, melyek teljes jogot adtak neki, hogy 
birtokai felett tetszése szerint rendelkezhessék. Hogy visszaé'l- 
bizalmával, oly cselekedet, melyért miudeu becsületes ember 
megvetését voDja magára, de jogi szempontból nem megtámad
ható. A törvény háló, mely megfogja a szúnyogot, de elszalasztja 
a medvét. Az már egyszer úgy vau.

Etelka búsan bólintott a fejével és Muki János folytatá :
— Alpáry ur ellen házasságtörés alapján fogunk pört in

dítani és azt hiszem nem is lesz nehéz bizonyítanunk.
9*
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— Ön a legkényesebb oldalról akarja megtámadni 
szólt Etelka halkan.

— Mert legbiztosabb. — Mindenekelőtt pedig kipuhatol
juk, hogy Alpáry ur pazarlásai mennyire apasztották le az ön 
vagyonát, és megmentjük, amit még megmenteni lehet. A név
telen levélírónak, fájdalom, igaza volt, midőn Fosztó Mátyás ur 
kéz lése iránt bizalmatlansággal élt. Az igen rósz firma. Egyre 
kell, hogy önt figyelmeztessem: az efféle perek nem dőlnek el 
oly gyorsan. Legkedvezőbb esetben is eltart egy évig. S ha az |  
ügyvéd érdeke kívánja, nem ritkán — évekig.

Muki János még tőrül hegyre elmagyarázta Etelkának, 
minő maneuverrel akarja megindítani a port. De mikor Etelka 
a szükséges felhatalmazást aláírta, távozott és ő egyedül maradt 
lázongó szivével, lázasan égő agyával egészen másfelé irányozta 
eszméit.

— így sem boldog, amúgy sem lenne az. Megindítom 
válópört, de nem az a fő. Azt a sötét gyanút kell eloszlatnom, | 
mely lassan elsorvasztaná. Én nem hiszem — nem hihetem! 
Etelka még mindig szereti, örökké fogja szeretni; — a mi sziveink 
esak egyszer tudnak szeretni. Egyszer — tartósan — a sírig.

A fiatal ügyvéd 
volt pőre!

íróasztalához ült, dolgozni — most már

(Vége az első kötetnek.



A „Budapesti Rejtelmek** t. olvasóihoz,

Hetek óta kórágyhoz szegezve, csak az utolsó 
napokban javult egészségem annyira, hogy a tollat 
ismét felvehetem.

Ha a kiadóhivatalhoz napról napra tömegesen 
érkező sürgetésekből t. olvasóim élénk érdeklődésére 
következtetnem szabad, engedjék remélnem, hogy ez 
érdeklődés s azon kellemes órák érdemében, melyeket 
t. olvasóimnak e regényemmel netán már eddig is 
szereztem, megbocsátják nekem ez önkénytelen kése
delmet, melynek súlya mindenképpen csak a szerzőt 
terheli.

A mennyire a lábbadozó erői engedik: rajta leszek, 
hogy a füzetek ezentúl ne csak gyorsan kövessék egy
mást, de hogy t. olvasóimat e mulasztásomért minden
képpen kárpótoljam.

Budapest, 1874.jun. 20.
SZENTESI RUDOLF.
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