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Mikor regi jó pajtásak ismét találkoznak.

(jró f Marmarossy Géza Steinreich bankártól egyenesen pa
lotájába hajtatott.

Mikor Franqois, az inas, a hágcsót leeresztette, alkalmat 
vett magának ő méltóságát figyelmeztetni, hogy az az ur kit már 
több Ízben elutasított, ismét itt van, az előszobában várakozik, és 
annyira megvetette lábát odabenn, hogy korbácscsal se lehetne ki
kergetni.

— Micsoda ur ? hogy hijják ? — kórdé a gróf.
— Alpáry Ödön.
— Épp jó kedvemben talált — gondold Marmarossy 

Géza és szilaj léptekkel az előszobának tartott.
Más utón, más ajtón is eljuthatott volna termeibe, de hát 

miért inkommodálná magát ilyen jelentéktelen tolakodó kedvéért?
Ez az Alpáry, ki néha napján minden czimeres libéria 

után futkosott, nyilván nagyon szeretné megújítani a hajdani 
viszonyt. Pénze van ugyan, de a főúri ismeretség nagyon 
Ínyére lenne neki. A piperköcz ! A bábu!

Körülbelül ezeket gondolta gróf Marmarossy Géza és el 
volt tökélve, hogy a hajdani jópajtást egyszer mindenkorra le
rázza nyakáról.
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— Nos? — kiáltott a harag, kicsiny lés és fölény saját
ságos vegyülékével hangjában, midőn az előszobába lépett, hol 
Alpáry Ödön unalomból egy albumban lapozgatott.

Gróf Marmarossy egész megvetése ki volt fejezve ez egy 
szóban.

Alpáry Ödön úgy tett, mintha észre sem vette volna a 
grófnak világos sértési czélzatát.

Becsapta az albumot, felszökött ültáből és meghajtotta 
magát.

— Gróf ur !
— Nos? — ismétlé gróf Marmarossy Géza vendége előtt 

elmenve.
— Saját magam és gróf ur érdekében lenne nehány sza

vam — mondá Alpáry füle tövéig elpirulva.
Mióta a milliómos nő férje lett, elszokott az ilyen bánás

módtól.
— Az én érdekemben? — kérdé Marmarossy gróf némi 

kételylyel.
Keze már a másik szoba kilincsén volt, midőn hátrafor

dult és fürkésző tekintetet vetett arra az emberre, ki ily vak
merőséget állítani mer.

Micsoda érdekközösség lehetne még most közte és Alpáry 
Ödön közt ?

— Igen, a gróf ur érdekében, szólt nyomatékkai Alpáry 
és bátran a szeme közé nézett.

— Kiváncsi vagyok, — viszonzá Gléza gróf gúnyosan és 
intett a kezével, hogy kövesse.

A dolgozószobába léptek.
— Kérem, csak röviden — mondá Géza gróf.
Alpáry a szoba közepén megállt. Marmarossy gróf szin

tén. Öt-hat lépésnyi tér lehetett köztök.
A gróf most az egyszer ignorált minden illemszabályt 

Nem játszotta a házi urat.
— Egy hét óta naponta teszem tiszteletemet — kezdé-



Alpáry, a maga részéről minden formalitást szigorúan meg
tartva

— Hallottam, — mondá Géza gróf szárazon.
— De nem lehetett szerencsém.
— ügy van, — helyeslé a gróf.
— Most valahára fölment a gróf a további antichambri 

rozás kényszerűségétől . . . Nem vagyok hozzászokva.
— A dologra, kérem! — vágott szavába hirtelen gróf Mar- 

maro ssy.
— Sajnálom, hogy ügyem természete követeli, hogy gróf 

urnák oly időt híj jak vissza emlékezetébe, melytől örömest el
fordul ; de kénytelen vagyok vele, habár annak látszatával ter
heljem is .magamat, mintha amaz időre, melyben szorosabb vi
szony kapcsai fűztek egymáshoz, valami súlyt fektetnék.

— Nem szeretem a hosszú élőbeszédeket — türelmet- 
leukedék Marmarossy Géza.

—• Én sem. Már a tárgynál vagyok.
— Ideje — mormogd a gróf.'j
— Több mint két év előtt — ide s tova három — folytatá 

Alpáry ■— az úri utczán tartottam gargon-lakást Szentmihályi 
Bélával. Gróf ur az üllői-uton lakott . . .

— Hagyja el ön a topographiáját . . .  csak röviden, kérem, 
röviden.

— Jó. Egy ízben ön kölcsönkérte revolveremet . . .
Gróf Marmarossy Géza figyelmesen nézett Alpáry

Ödönre.
— Vagyis, hogy helyesebb szót használjak, nem is any- 

nyira kölcsön kérte, mint inkább — akkori modorának megfe
lelőig — elvette.

— Nem emlékszem.
— De én világosan emlékszem rá. Gróf ur, saját szavai 

szerint, azért vitte magával revolveremet, nehogy ha exequálni 
tálálnának, amire akkoriban nagy kilátásom volt, az is kárba 
ne veszszen.

— Szép. — mondá gróf Marmarossy szárazon. — És most



ön njjlván a revolverét meg akarja fizettetni vetem ? Mennyit 
számit, kérem?

Gróf Marmarossy egykedvűen a zsebébe nyúlt és kivette 
tárczáját.

— Gróf ur, sértésekre nem voltam elkészülve — tört 
ki türelmét vesztve Alpáry Ödön.

— Nos, végezzünk, uram ! Mit akar tőlem ?
— A revolvert megtaláltam — folytatá Alpáry lecsillapodva- 

-— Megismertem. Fehér elefántcsont a nyele. A belső oldalán 
egy helyt két-három hüvelyknyi repedés látszik rajta. Emailli- 
rozott csövén ugyanazon jellel, melyet sajátkezüleg belekarczol- 
tam. Szóval, azonossága kétségbe vonhatlan. És tudja, gróf, 
hol láttam meg újra fegyveremet ?

Gróf Marmarossy Géza vállat vont.
— Nőmnél — mondá Alpáry.
— Nincs szerencsém.
— Ebben utóvégre nem volna semmi különös. És a 

rejtély megfejtésén nem nagyon törném a fejemet. Hanem — 
ez egy kellemetlen körülménynyel van kapcsolatban. Nőm e 
revolvert a vizsgáló bírótól kapta és konstatálva van, hogy e 
fegyver vetett véget az öreg Krantz életének . . .

Gróf Marmarossy mozdulatlanul, mereven nézett Alpáryra 
Arczában nem változott egy vonás, magatartása hideg közönyt 
fejezett ki.

— Nőm utolsó időkben fejébe vette, hogy atyja gyilkosát 
minden áron ki fogja nyomoztatni. A revolver éjjel-nappal ott 
fekszik előtte az asztalon. Azt hiszem, hogy nem is a feszület, 
hanem e legyver előtt imádkozik. . .

— Végezze ön, uram, végezze . . . Nem szeretem az ára- 
dozást — vető közbe a gróf.

— És most azt óhajtanám tudni, mimódon került ki e 
fegyver az ön kezeiből ? Ez talán közelebb vinne bennünket a 
nyomhoz, melyet ezentúl én is keresni akarok. Őszintén be
vallva, az a körülmény, hogy a gyilkosság az én fegyveremmel 
követtetett el, igen nyomasztó reám nézve. S bár eddig nem
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nyilatkoztam még senki előtt — nőm előtt pedig legkevésbbé, 
de nincs szándékom elhallgatni.

— Azt kár is lenne, — mondá Marmarossy gróf merev 
nyugalommal. Én nagyon sajnálom, hogy ily kriminális ügy
ben kezére nem járhatok. Nagyon el vagyok foglalva. Önnek 
igaza lehet a fegyverre nézve, hogy az az öné, de mint mon
dám nem emlékszem, hogy valamikor magamhoz vettem volna. 
Ön igen jól cselekszik, hogy utána jár a dolognak és annyira 
szivére veszi, mert — amint tudom, -— az öreg Krantz 
K ránt znak hitták ? — az öreg Krantz esetében ön v o 11 a z 
e g y e t l e n  é r d e k e l t  f é l .  . .

— Uram! — kiáltott fel haragosan Alpáry.
— Mivel szolgálhatok még ? — kérdé Marmarossy gróf úgy 

téve, mintha e felkiáltást észre se vette volna.
— Ez oly vád, melyet csak vérrel lehet lemosni . . .
— Ne firtassuk — viszonzá Marmarossy gróf — az öreg 

Krantz meghalt és ön milliomos lett. Ez a tények logikája. 
Különben belátja, hogy előttem az egész dolog nagyon közö
nyös. Ön megbocsát — de most teendőim vannak . . .

Marmarossy gróf csengetett.
— Fracois, — mondá a belépő nasnak, — mutassa megezen 

urnák a kijárást.
Ezzel ő méltósága udvariasan meghajtotta magát.
Alpáry Ödön szó nélkül távozott.
Mikor az ajtó Alpáry után bezárult, gróf Marmarossy 

Gézát hirtelen elhagyta hidegvére.
Lázas izgatottságban, heves léptekkel mérte vígig a szo

bát. Majd egy nagy karosszékbe hanyatlott fáradtan, kimerül
tén és mindkét kezébe rejtette arczát.

Sokáig maradt ily helyzetben.
Mikor kezeit levette arczárói, nem lászott rajta többé se 

vadság, se szenvedély. Valami megkapó szomorúság váltotta 
fel rideg, visszataszító kifejezését. Ha valami jó barátja belép, 
kétségkívül azt kérdezte volna, nem beteg-e ?
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És gróf Marmarossy Géza e pillanatban valóban beteg 
volt, nagy beteg.

Hirtelen felkaczagott.
A kik gróf Marmarossy Gézát még mint Cserni Viktort 

ismerték, tudják, hogy ő soha sem szokott kaczagni.
Ez is kórjel, veszedelmes baj előjele.
— Mióta a szerencse ölébe kapott és dédelgetni kezd, azt 

hiszem már egészen elpuhultam, — mormogó. — 0  az a múlt! 
Ó az a múlt! . . .

És Marmarossy gróf ismét magába mélyedt.
Visszaidézte ama borzalmas éj történetét. Elevenen állott 

előtte minden legkisebb részletével. Akkoriban az az elejtett 
revolver sok álmatlan éjszakát okozott neki. De miután titok
ban tartották, hogy a gyilkos fegyver megtaláltatott, erősen azt 
hitte, hogy útközben ejtette el és nem a gyilkosság színhelyén. 
Két fegyvert vett volt magához. Az Alpáryét és saját kis 
revolverét. Az utóbbit másnap reggel saját lakása előtt találta 
meg a kapu alatt. Valószínűnek hitte, hogy a másik sem 
messze eshetett ki zsebéből. Ingerült, dühös volt maga ellen, 
de lassanként megnyugodott és mindinkább megerősödött hité
ben, hogy ez oldalról nincs mitől tartania.

És most ez a váratlan támadás onnan, hol legkevésbbé 
várta! • .

— A nyomorult! — töprenkedók Géza gróf tovább. — 
E báb oka mindennek. Kiért tettem ? Magamórt vagy ő érette? 
Mindegy! Könnyelműség volt . . . Könyelmüsóg! . . .  És most 
remegek e könnyelműség consequencziáitől . . . Természetes. A 
kinek veszteni valója nincs, annak nincs oka félteni valamit. 
Állás, vagyon, rang, becsület — most mindenem van . . .

Marmarossy gróf fölkelt és heves tusában! önmagával 
mérte végig a termet. Feldúlt vonásai," melyek az imént halá
los bágyadtságot fejeztek ki, lassan-lassan kemény, kegyetlen 
öniróniát tükröztek vissza.

— Egy vén paraszt . . . mormogá magában — lehet, 
hogy már mégis halt — de hátha nem? Az éhezés, sanyaru- 
ság szívóssá teszi az embereket. — Ha még él ? Ha maholnap
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meghalni készül és halálos ágyán kiböííent valamit ? — Igen 
nem ismer — nem tudja nevemet —- de a véletlen mégis 
úgy keverheti a kártyát . . .  A véletlen! Ez a keritőné! . . : 
Nem, nem! . . . Nincs nyugtom, mig ez oldalról nem fedez
tem magamat . . . Vér! Újra vér! Eh! az afrikai őserdőd
ben a gyermekek megölik saját szüleiket, hogy a késő vénség 
terhétől megszabadítsák őket. És mi oly előítéletesek vagyunk ! 
. . . Egy hatvanöt—hetven esztendős vén paraszt és én 
habozok . . .

Gróf Marmarossy újra meglassító, lépteit.
— A fegyver ? — Nem ismerem — nem láttam — nem 

tudok róla semmit. Ö erősiti, hogy igen, én erősítem hogy 
nem. Egyik annyi mint a másik. Nulla. Semmi. És mégis — 
ha az a revolver is eltűnnék, végkép, rejtelmesen, senki sem 
tudná, hová lett. Ha a legkisebb nyom is elenyésznék és én 
szabadon emelhetném fel fejemet. Ha szeme közé dobhatnám 
ennek a ripőknek, hogy hol van hát az a revolver, lássuk és 
én össze morzsolhatnám egy tekintetemmel. . .

A gróf egy kis fali fülkéhez lépett, kinyitotta és hosszas 
keresgélés után egy jókora kapukulcsot vett ki belőle. Ugyanaz 
a kulcs volt, melyet akkor éjjel a Krantz-ház kapujából ki
húzott.

— Hm! — mormogá — ez itt volna. Mért nem ezt 
veszítettem el a revolver helyett!

A kulcsot miután darabig ujjai közt forgatta, gápileg, 
csaknem öntudatlanul oldalzsebébe esusztatá.

Aztán újra leült a nagy karos székbe és folytatta töp
rengéseit.

— Minő természetűek voltak ezek?
— Micsoda végeredményhez, végelhatározáshoz vezettek?
Ki tudná azt ?
Ki bírná megmondani, hogy sötét éjfélen mi történik, mi 

kavarog a tenger komor tükre alatt? Micsoda szörnyetegek kel
nek harczra egymással ? Eget főidet rázó vihar van-e készülő-
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bee, feneketlen vizái itti kráterek készülnek-e kitörni, avagy a 
megindult mozgás békés, csillapító áramlatnak engedve ismét 
lecsittul, elszunnyad, és reggelre kelve kéklő, tiszta, nyugodt 
tükörben fogja bíboros képét íüröszthetni az arany nap? . . .

Ki tudná azt megmondani?



M ásod ik  fejezet.

A v i s i ó.

Három nappal a leirt jelenet után.
Éjjel.
A soroksári-utcza egy sárga, egyemeletes épületében 

a földszinti szobák egyikében, mely a kapualjába nyílik, ti
tokteljes félhomályt áraszt az éji lámpa gyér világa.

Nagy kerek asztalon, díszes virágtartóban művészien 
kötött kolosszális virágbokréta nehéz kábító illattal teszi ter
hessé a levegőt.

A virágkelyhekben hatalmas szellemek laknak, jók és 
gonoszok. A jók tehetetlenek, a gonoszok hatalmasak.

Az éji levegő zsongó, halkan morajló árjába kiszállnak 
fürödni.

És aki magába szíjjá a mámoros levegőt, kábító mér
gétől megrészegül . ..

Ne kisértsétek az istent !
Távolitsátok el a virágot hálószobáitokból.
A virágillat nappal balzsam — éjjel méreg.
Talán az a mécs is azért ég oly szomorúan haldokló 

lánggal, mert a virágszellemek fojtogatják.
Fehér selyemágyon fiatal asszony éji álmát aluszsza.
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Az arany napfénynél földi mennyország — az éji' lámpa 
homályánál mesebeli káprázat!

Oly ifjú, oly szép, oly gyermakked!
Halkan pihegő kebléről kissé lesiklott a selyempaplan 

és fehér gömbölyű vállai telisded teli karjai és melle kacér
kodnak a félhomálylyal.

Oly igézetes ez az ágy és oly — szent!
Az imádat ennyi szűzies szépség előtt nem hagyná felül

kerekedni az érzékeket.
Az ágy fölött a falon egy nagy olajfestmény függ, egy 

jóságos arczu vén ember árczképe.
Az ágy mellett a kis éji szekrényen ezüst gyertyatartó 

mellett egy fehér elefántcsont nyelű revolver fekszik.
Minek itt az a fegyver? Talán ez a gyönyörű kis fehér 

kacsó, mely az ágy szélét fogja, el tudna bánni vele ?
Hihetetlen!
A szomszéd szobában az óra ütni kezd.
Olyan mérges hirtelen ütései vannak. Idegessé tehetne 

akárkit.
Kiveri szépen a tizenkettőt. A fiatal asszony nem ébred fel reá,
Nehéz, nyomasztó álom fogja körül.
Azt álmodja, hogy egy magas kőszál tetején áll, alatta 

feneketlen mélység, hátulról közeledik valaki, valami emberfö
lötti erővel biró daemon, érzi hogy mindinkább közeledik felé, 
szeretne hátra fordulni, hogy szemtül szembe láthassa, de nem 
b ir ; mintha odanőtt volna lába a sziklához; határtalan félelem 
vesz rajta erőt. Tudja, hogy az a láthatlan gonosz hatalom ro- 
szat forral ellene, hogy le akarja taszítani a mélybe; ha képes 
volna visszafordulni hozzá, elháríthatná a szörnyű veszedelmet, 
de minden erőlködése hiábavaló, hasztalan ! . . .

Most ráteszi kezét vállára — lélegzete eláll — beleka
paszkodik egy felhőfoszlányba, az enged — hull — esik — vele 
együtt — most repülnek —

Az alvó nő kezével szivéhez kap. Öntudatára fávol eresz
kedik. Lélegzete még halkabb, mintha fuldokolna.



A szobában szanaszét röpkédé pajkos virágszlleuiek sug- 
nak-bugnak, csevegnek, kaczagnak. . . .

A. szép asszon}7 tovább álmodik.
Boszorkányok seprőnyélen, piszkaién a Szent-Gellértre 

lovagolnak. Denevérek röpkédnek, baglyok huhognak. A Gellert 
teteje hóval, jéggel van fedve. A szél a boszorkáuychorust fújja 
Gounod Faustjából. Az összetöpörödött szirtek, kövek mozogni 
kezdenek, és mikor jól megnézi őket, akkor veszi észre csak, hogy 
ezek is boszorkányok.

ügy borzong egész testében, úgy fél. Töprenkedik magá
ban, hogy került e helyre ? talán ő is piszkaién jött ide mint 
a többi ?

Egyszerre csak a szemközti kő leveti magáról havas fátylát 
fölemeli fejét. Ez az arcz olyan ismerős!

Most egy tarka madár, egy megholt kakadu elrikoltja 
egymásután háromszor:

— Kricke-böck ! — Kricke-böck ! Kricke-böck !
A szép asszony tovább nem bírja a hallgatást:
— Te is Hilda ? Te is ? Hogy jösz te ide ? — szólal 

meg és eléje akar sietni, de valaki gyöngéden megfogta kezét 
és visszatartja és amint oda fordul az ismeretlenhez, látja, 
hogy az édes atyja.

— Milyen szép fehér szakállal nőtt édes atyám ! — 
susogja megörülve.

— A másvilágon nem borotválkozunk! — magyarázza 
az ősz.

A kakadu még egyszer elrikoltja:
— Kricke-böck! . . .
A drága porczellánvázából egyre sűrűbben szálldogálnak 

a virágszellemek. Suttogásuk halk zümmögésbe megy át. Ka- 
czagásuk gúnyos csicsergés. Csevegésük a lélekhez beszél, mesz- 
szelátóvá, mindentudóvá teszi, de lánczra veri a testet, zsibba
dásba ejti az izmokat, hogy meg ne mozdulhassanak.

A szép asszony úgy szeretne felébredni, de nem lehet!
Es az álom szeszélye ismét uj képet hoz.
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A szép asszony azt hiszi, hogy ébren van. Mintha csak 
most feküdt volna le selyemágyába. Hallani véli az éra ketye
gését a szomszéd szobában. Hallani véli saját mély, szomorú 
sóhajtását. Hogy, hogyan nem? Szeme oda téved a nagy virág
edényre, melynek aranyozása elő-előcsillan, mig a nagy virág- 
kelyhek és a kicsike bimbók, a kerek, a csipkés levelek mind
egyre feketébb-feketébb szint vesznek föl.

— Ah, itt benn felejtettem virágaimat! Seggeire mind 
elhervad. Megárt nekik az éji lámpa. Napfényhez vannak 
szokva és az a fekete homályos világ megéli őket. Már is fe- 
ketülnek, feketédnek . . . egyre feketébb . . . feketébb . . .

És tekintetét valami titkos hatalom erőnek erejével el
fordítja a virágedénytől és oda vonja az ajtó felé, mely a ka
pualjába mén.

Ez az ajtó egyszerre megnyílik halkan, nesztelenül és 
belép rajta egy magas délczeg alak. Fekete bársony köpeny 
festői redőzettel fogja körül. Fekete keztyü van a kezén, fekete 
bársony álarcz takarja el képét és csúcsos, kámzsa alakú fekete 
föveg fejét, mely úgy néz ki, mintha csak a köpeny folytatása 
lenne.

Az álcza szemnyilásán két, vad fényben égő csillag tör 
elő. És az a két csillag egy pont irányába szegeződik, az 
ágy felé.

A szép asszony álmában is érzi igézetöket.
Ezek idegen csillagok, egy idegen férfi szemei!
Gömbölyű karja kissé megmoczczan. Érzi, hogy a takaró 

lecsúszott kebléről és sietne elfödni a bűbájos titkot. De szán
déka csak képzeletben sikerül. Az ujjak mozognak, de tehe
tetlenek.

A fekete lovag csúszva, Desz nélkül közeledik az ágyhoz, 
egyre közelebb . . . közelebb . . .

És újra az a névteleu szivszoritó érzés és az a határtalan 
félelem fogja, el a szép asszonyt, melyet már két Ízben érzett. 
Csakhogy e félelem most még dermesztőbb, mint volt azelőtt.
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Most ott áil az álomkép fekhelye előtt. Jobb kezével 
oda támaszkodik a szekrénykéhez.

A szépjasszony szivét mintha vaskarmokkal összeszoritanák.
De az igézet nem tart soká.
Az álomkép ismét hátrálni kezd, lassan, csúszva, mintha 

a talajt sem érintené.
És amint távokik, a lidércznyomás bilincsei is oldódnak. 

A szép asszony lélegzete szabadabb.
Mpst már ott van az ajtónál.
És ott ^egyszeire széjjeloszlik. Ködpára leszbelőle. Semmi. 

Volt — nincs.
A szomszéd szobában az óra egyet ütött.
A hálótermen mintha jóltevő léghuzam surranna át, mely

től a virágszellemek megijednek és sietve visszaosonnak kelybeikbe. 
Megszűnik a zsongás, zümmögés. A tikkasztó lég nyomása egyre 
könnyebb lesz.

A szép asszony gömbölyű karja; lesiklik kebléről; még egy 
erőfeszítés — még egy mély sóhajtás — azután hirtelen felemelkedik 
ágyában — szemeit dörzsöli — az ezüst kézi csengetyü után nyúl:

— Csilliling!
A szobaleányok berohannak gyertyákkal.

Krantz Etelka a kis éji szekrényre tekint és rémülten 
felsikolt:

— Elrabolták a revolveremet!

,



Harmadik fejezet.

Egy házasságszerzö intézet.

M ielőtt történetünk folyamában tovább mennénk, még 
két személylyel kell közelebbről megismerkednünk.

Az egyik a már többször említett Csapiin szky.
Mint neve is mutatja, azon nemzetből származott, melyet 

Európa mindenha kiváló sympatbiájával tisztelt meg ; azon 
nemzethez, melyet az orosz kivételével mindenki elsiratott. A 
köny is igen drága nedv, de még sem oly drága mint a vér. 
S mikor a lengyel vérzett, Európa könyezett. Hanem azért min
den a réginél maradt.

Maga Csaplinszky, valamint elődei is sokkal biztosabbnak 
találták ott, a hol könyeznek, mint a hol vért kell ontani, en
nélfogva mindig ideje korán biztonságba helyezték irhájukat. 
Elpusztultak a dicső Lengyelország földéről. „Kerek az ég min
denfelé" :— biztatták magukat, és nem igen firtatták, merre 
van nyűgöt, merre van dél.

Csaplinszky Eugen urnák elég esze volt arra, hogy két
ségbe ne essen és elég tudománya, hogy esze után megélhessen.

Darab ideig — úgy nyolcz tiz éyig — nevelősködött 
változó szerencsével. Leginkább abban a reménységben tette, 
hogy majd ilyenformán befolyásos patronusra fog szert tehetni.
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Persze akkoriban még fiatal ember veit, akinek az ily ábránd 
.megbocsátható.

j/ Utóbb azonban egyszer mindenkorra lemondott róla.
— Minek Dekem a párcíogó? Ahelyett, hogy engem párt

fogoljon valaki, pártfogolok ón másokat, leszek magam patro- 
nus. Ez tisztességesebb, okosabb és jövedelmezőbb.

Mikor ezzel tisztában volt, fölment Pestre és a sétatéut- 
cza derekán, a „Neugebaude" szomszédságában hatósági enge
dély mellett — irodát nyitott.

Tudakozó intézetnek nevezte, lapjában pedig nem volt 
más mint házasságszerző intézet. ■: í®

A ki a világban boldogulni akar, ne rejtegesse tudomá
nyát a véka alatt, hanem fújja a trombitát és verje a dohot. 
Arra való a nyilvánosság, hogy az ember lármát csapjon.

Ezt bölcsen megfontolta Csaplinszky és mindenekelőtt a 
nyilvánosság azon ressortjában vetette meg lábát, melyet „Hir
detési rovatnak“ neveznek.

Kéz kezet mos — gondolá, hadd boldoguljanak a sze
gény újságok i s !

Egy kis jezsuitismus volt a dologban — de hát az nem 
tesz semmit.

Nehány hónap alatt a főváros minden rétegeiben ismer
ték Csaplinszky ur „tudakozó-intézetének" valódi rendeltetését.

' És azt is tudták, hogy ez a Csaplinszky delicat dolgokban na
gyon ügyes és megbízható.

Gavallérok még többet is tudtak.
Azt is tudták, hogy Csaplinszky ur nem csak feleséggel 

látja el az embert, hanem egyúttal — száraz dajkával is. Ez 
csak amolyan mellékes üzletág volt nála, de utóbb elég jöve
delmezőnek bizonyult.

Azok az üde, fiatal svájezi lányok, kik amilyen kétes 
dialektussal ejtik ki a franczia szót, más tekintetben épp auy- 
nyira kifogástalanok: seregestül tódultak a szerfölött udvarias 
férfi irodájába, hogy őket placirozza.

Ha a szebbjeinek nem is akadt mindjárt helyük, Csap-
Képes Regénytár. VII, köt., . 2

!■
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linszky védszárnyai alatt nem volt okuk kétségbeesni. Ebből vi
lágosan látható, hogy Csaplinszky ur távolról sem volt valami 
elcsontosodott egoista; ő tudott humánus is lenni.

Hanem — mint mondók — ez csak mellékes üzletág volt-
idő folytán Csaplinszky megszerezte magának azt az em

berismeretet is, mely az ilyen complikált kereset mód egyik 
alapfeltétetelét képezi. Mert hiába, a házasság-szerzés sok csín- 
nal-binnal jár és Csaplinszky bizonyos önteltséggel állította, 
hogy egy európai háború inscenirozásához kevesebb diplomatiai 
képesség kívántatik, mint egy házasság megkötéséhez, ami szin
tén nem egyéb, mint háború — kicsiben.

Csaplinszky ur udvarias mosolya alatt sok, igen sok ma- 
liczia lappangott. Gyönyörködött az ellentétekben és az embe
rek hóbortjaiban.

— Orvos előtt nincsen egészséges ember, ügyvéd előtt 
nincsen becsületes ember — mondá egy bölcs ; — Csaplinszky 
megtoldotta még egy harmadikkal; házasságszerző előtt nin
csen okos ember.

Csaplinszky ur bureauja három szobából áll, melyek egy
másba és külön-külön a folyosóra nyilnak. Ama bibliai mon
dást : ne tudja a jobb kéz, mit cselekszik a bal, ő módosítva 
szobáira alkalmazta. Ne tudják azt az egyik szobában, hogy ki 
van a másikban.

A középső dolgozószobája volt. Egyúttal stratégiai mű
ködésének centruma. Ebbe három ajtó nyilik. A két oldalszo
bára és a folyosóra.

Egy roppant nagy irószekrény megett — mely tömérdek 
fiókjának rejtekeiben levelezéseit, titkos irományait és a discretió 
fogadalma alatt beküldött fényképek ezreit tartalmazza, ott ül 
Csaplinszky ur és lapozgat főkönyvében — amint ő lev ez i; 
mert az üzleti világban e fogalomhoz kötött igényeknek éppen 
nem felel meg. Hogy többet ne mondjunk: olyan bettijegyekkel 
van Írva, melyeket Csaplinszky uron aligha van ember a ki 
elolvasna.

Még egyet. Csap linszky ur optimista.
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— Ezen a bolond világon semmi sem lehetetlen, — 
szokta mondani és igj mindig hisz saját terveiben, ami kétség
kívül roppant előny. Annyi mint a hadvezérnél a személyes bá
torság.

Amely házasságot pedig ő össze nem hozza, azt még a 
mennyországban sem kötik meg.

Délelőtt tizenegy óra lehet.
Ez időpontra szokta Csaplinszky ur az egymásnak szánt 

párokat irodájában szembesíteni.
Sok érdekesebbnél érdekesebb jelenet játszsza le magát 

ilyenkor szobáiban. De Csaplinszky a legkritikusabb pillanatok
ban sem veszti el lélekjelenlétét.

A m-i külsejét illeti, javakorában álló férfi, sürü göndör 
fekete bajjal és gondozott pofaszakállal. Szemeire kissé kancsa
lit, minet következtében mindenik házasodni készülő fél azt hi
szi, hogy a másikra néz. Gümőbe végződő orra alatt bajuszta- 
lan, eléggé kifejező ajkak kifogástalan épségü fogakat tüntetnek 
elé Kerek álla nagyreményű tokában végződik.

Mint a régi jó szokások embere folyvást Judtollal ir, melyet 
klienseivel szemben körülbelül úgy használ, mint a karmester 
az ütenypálczát.

Tehát délelőtt tizenegy éra lehet.
Kopogtatnak.
Csaplinszky felüti fejét. ■
ügy látszik nem hallotta jól, hogy melyik ajtón történt 

a kopogtatás.
Szerencsére másodszor is ismétlődik, itt is koppan, ott is 

koppan, szemben is koppan, mindhárom ajtón egyszerre.
Hasonló körülmények közt minden más ember legalább is 

habozna, hogy mit tegyan, de Csaplinszkinál ez nem első eset.
Ha kiáltaná, hogy szabad, fogadni lehetne százat egy el

len, hogy mind a három ajtó egyszerre megnyílnék és három 
oly személy egyszerre tolná be orrát, akiknek talán rendelte
tésük, hogy egymásután jöjjenek. Csaplinszky ur ennélfogva

2*
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nem mondja, hogy szabad, hanem feláll, a folyosóra . nyitó aj
tóhoz lép és sajátkezüleg kinyitja.

— Ah, ah, Herr von Putzli, van szerencsém, alázatos 
szolgája, foglaljon ön helyet. Azonnal szolgálatára állok.

Az mtézettulajdonos e szavakkal már is egy székre erő
szakolta vendégét és mielőtt ez még szóhoz juthatott volna, 
már ott is hagyta és a jobbra eső szobába sietett.

— Csaplinszky u r !
— Parancsoljon, édes dr. Brunner.
— Mégse?
— Csak még egy kis türelemre kérem.
— Tíz óra óta várakozom, megesz az unalom.
— Parancsol tán valami olvasmányt ?
— Köszönöm, nem élek vele . . . azaz most nem olvasok.

— Azt hiszem ily mi veit, szellemdus férfi nem is unat-
kozhatik.

— Jó, jó . . . hanem tudja.
— Még tizenöt perez, doktor.
— De izé . . . mondja csak, bizonyos, hogy eljön. . .
— Bizonyos, egész bizonyos . . . csak türtőztesse magát. .
— Jó jó. . . De kérem, még egy szóra.
— Tizenöt perez múlva, dr. . . Jó mulatságot!
Csaplinszky kisurran és Sifi ur magába marad.
Azt szerettem volna tudni, minő szemei vannak, — mor

mogja Sifi ur. mert ez lényeges és a photografia ez iránt két
ségbe hagy. És azt is hallottam, hogy a photografia sokkal vé
nebbnek tünteti fel az egész alakot. Izmosabbá, kövérebbé te
szi. A szúnyogból elefántot csinál. Na vederemo ! Tizenöt perez 
nem a világ!

Sifi ur e monolag után levetette magát egy székre, keresztbe 
fonta lábait és behunyt szemekkel folytatta a várakozást.

Csaplinszky ur keresztül törtet a középső szobán, futólag 
megnyugtatja Crecenczius Puczli urat és a harmadik szo
bába nyit.
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Csak tessék! . . mondja Crescenczius ur, kinek foglalkozá
sa nem ismeretlen előttünk.— Legalább kissé kifújhatom magam.

És Eóza Kozáli imperessariója hóna alá fogva esernyőjét, 
mely napernyőnek is szolgál, végig néz választékos toilettején, 
mely bő bugyogóból, kávészinü frakkból csokorral díszített ko- 
módczipőkből, fehér mellény és a vattermördereket összetartó 
magas fekete nyakkendőből áll. Hegyes orrán ezüstbe foglalt 
szemüveg díszeleg. Jobbik füle bájait kis arany fülbevaló emeli. 
Egyik kezében félmagas nemezkalapot, a másikban pedig egy 
rózsát tart.

A rózsa a szerelem jelvénye.
Crescenczius ur pedig bölcsen tette volna, ha kopasz 

fejét parókába bujtatja, mielőtt e jelvényt kitűzni vakmerős- 
ködött.

Csaplinszky ur tehát nagy sebbel a harmadik szobába 
nyitott. 1

— Ah, uram ! Én oly türelmetlen vagyok! — fogadá 
egy finoman csengő női hang.

Huszonkét-huszonhárom éves Lány lehetett. Az arany 
középszerűség szabályai szerint volt öltözve. Nyilván nem telt 
jobban. Charakterére nézve gouvernante. Se nem alacsony, se 
nem magas, se nem szép, se nem rút. Hanem müveit és férj
hez menni szeretne. Miután föltétien discretiót követelt, a 
nevét mi sem árulhatjuk el.

— Azonnal nagysám, már itt van! — biztatja Csaplinszky.
— Ab, már itt van? Istenem, istenem. Már itt van!
— Szabad önnek karomat felajánlanom... bemutatom?
— A világért sem ! Ne még uram ! Hadd szedjem össze 

kissé magamat. Ugyan mondia csak, kedves Csapliszky ur, ön 
indiscret férfi . .  ■ nézzen meg jól, mit gondol, tetszeni fogok 
neki? Azok az igazgatók igéDyteljesek szoktak len n i...

— E részben teljesen megnyugtathatom önt.
— Köszönöm, édes Csaplinszky ur.
— Tehát beléphetünk . . . ?
— Ah, csak még egy perczig! ön tudassa igazgató úr

ral, hogy a kívánt kedélyességnél egyéb hozományom nincsen.
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— Nem kívántatik egyéb: kedélyesség, háziasság, gyón- 
gédség. Pntzli igazgató ur dúsgazdag és minden egyebekről 
lemondhat. Természetesen a hűség . . .

— Oh a hűség uram . . .
— Méltóztassék.
Csaplinszky kénytelen erőszakhoz folyamodni, hóna alá, 

veszi a szégyellős galamb szárnyait és berSpiti az irodába.
Putzli ur felszökik ültéből.
A kisasszony kiábrándulva visszátántorog.
Putzli ur mélyen meghajtja magát és átnyújtja a rózsát.
A kisasszony megköszöni és nem fogadja el.
Tableau.
Csaplinszky ott áll az irószekrény mögött és félig iróniá

val tekint a kopasz kandidátusra.

— A férfinak csak egy fokkal kell hogy szebb legyen 
mint az ördög — súgja a távozni készülő kisasszony fülébe. 
— Koszul cselekszik, ha visszautasitja. Ön független lesz és 
gazdag és világot fog látni. Az öreg maholnap meghal és 
akkor — öné lesz a választás. Különben, kisasszony, ön sem 
valami Vénusz . . .  na . . .  az idő drága . . . forduljon visz- 
sza . . .  Herr von Putzli . ., .  Ön nagy méltánylója a szűzi 
szemérmetességnek . . .  A kisasszony különös tiszteletet érez 
ön iránt . . . Na, mozogjon öreg, súgja oda a kandidátusnak 
. . . Nyújtsa karját a kisasszonynak . . .  itt e terembe meg
beszélhetik terveiket a jövőre . . . Kopogtatnak . . . Kérem, 
kérem . . . mire való ez a vonakodás? . . . Nem gyermekek, 
így . . . kérem . . .  ide tessék.

Csaplinszky kezeit dörzsöli és betuszkolja abba a szo
bába, hol a kisasszony az imént türelmetlenkedett. A jég meg 
van törve. A többi magától jön.

— Szabad !
A középső ajtó egész szélességében megnyilik és bevonul 

rajta egy hölgy, minőt ez intézet még nem gyakran láthatott
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falai között. Egy mozgó hustömeg, mely bámulatos egyenesen 
lépked, hátra- vetett fejjel, kifeszitett mellel, katonás magatar
tással. Eranczia kalapot és homlokába fésült hatalmas hajfo
nadékokat visel. Barége ruhája nem egészen saisonszerü, de 
divatosan nem szabva. Nyakán ékszer, övében óra, ujjain gyűrűk, 
oldala mellett — lovagja gyanánt — egy káplárképü bajuszos 
pincsi.

— Disznó meleg van . . . Csaplinszky ur . . . Hektor, 
ne szaladgálj, . . .  jó napot . . .  no lássuk a galam bom at... 
nem ijed-e meg a maga árnyékától? . . . Csak annyit mon
dok, édes Csaplinszky, hogy talpán álljon az a férfi, akit én 
meg ne tánczoltassak . . . Lássa még bokrétát is csináltat
tam. Nem nagy barátja vagyok az efféle zöldségnek, hanem 
szerencsére, semmibe se került . . .  A kertész adósom 
kétszáz forinttal, csak odaizentem egy szóval . . . punktum. 
Mit gondol, édes uram, fog tetszeni nekem az az ember ? . .  . 
Csak fiatal legyen . . . ez a fő . . . Fiatalság bolondság — 
de majd kordába szorítjuk . . .

Csaplinszky ur néma hajlongással felel. Ajkai körül me
gint az a malicziozus mosoly játszik. Szó nélkül odalép a har
madik szoba ajtajához és bekiált:

— Doktor ur, kérem !
Sifi berohan és bámulattal áll meg a szemeit bizonyos 

gyöngédséggel rajta legeltető delnő előtt.

— Az ezredesné . . . mutatja be Csapliszky.

— Kövesse meg magát . . . Őrmesterné, Sziporka János 
őrmester özvegye. Szolgált a 39-ik gyalog ezred kilenczedik 
zászlóaljában . . . isten nyugasztalja boldogult férjemet, nem 
sokat hagyott rám, magamnak kellett szerereznem . . . Van 
házacskám, szőlőm . . .  No lépjen közelebb az urfi . . .  is
merkedjünk . . .  Ne féljen tőlem. Én igen jő asszony vagyok 
. . .  Az ilyen urficskáknak sok adósságuk szokott lenni, tu
dom, világlátott asszony vagyok — de az nem tesz semmit. . .
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Csak mondja meg nekem, hogy kik a hitelezői, ne féljen, 
majd elbánok én velők, csak bízza rám . . . Sziporkáné majd 
ránczba szedi őket . . . No, mit néz olyan bambán ? . . .

És Sifiurat most az egyszer valóban abba hagyta minden 
mozgékonysága. Tátott szájjal nézett erre az asszonyra, és nem 
tudott magához térni kurucz meglepetésétől. Hanem a „bamba® 
szóra mégis csak magához tért. Egyet fordult, elrúgta maga 
alatt a talajt, feldöntött három széket, beleütődött egy almá
riumba és szerencsésen kimenekült.

— No, ezt az urat egyszer mindenkorra leráztam a nya
kamról, — gondold Csaplinszky és kezeit dörzsölve oda fordult 
kliensnőjéhez.

— Lássa, asszonyom, a mai fiatalságnak nincsen bá
torsága . . .

— Igazsága van az urnák . . . Nincsen bátorságuk . .. 
Az én Jánosom egészen más szabású ember volt. Hiába, a regula 
megedzi az embert.

— Parancsolja ön asszonyom, hogy még egyszer az uj' 
ságba tegyem ?

— Természetesen. Mindaddig a mig az igazi el nern jön 
— mert ha már egyszer ráadtam a lejemet, hogy öz
vegységemnek véget vetek, ezer kartács és dragonyos! nem 
vallhatok kudarczot a nyakamba . . .

— Az uj hirdetés ismét öt forint — mondá Csaplinszky 
abban a reményben, hogy a delnőt talán a költségek vissza
riasztják, de csalódott; Sziporkáné minden megjegyzés nélkül 
letette az összeget.

— Csak arra kérem, lelkem Csaplinszky, hogy jól kiírja 
tőrül hegyre mindent. „Egy legjobb korban álló özvegy, ház- 
és szőlőbirtokosné, akinek azon fölül jócska aprópénze is van, 
másodszor is a szent házasság oltalmába óhajt lépni. Kívántatik 
jó egészség . . . "  Hiszen maga nagy kópé, legjobban tudja, 
hogy hogy kell . . . Istennek ajánlom . . . Hektor! . . .
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És ezzel Sziporkáné Csaplinszky ur nagy lelki köny- 
nyebbülésére elvitorlázott.

Követte őt néhány perez múlva Crescenczius Putzli, hóna 
alatt a szemérmes kisasszonynyal.

Kagyogó arcza után Ítélve a téte-á-téte teljes megelége
désére üthetett ki.

(
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Negyedik fejözet.

B á r ó  R o z v á n y i .

D é l  felé lehetett, midőn Csaplinszky ajtaján újra kopog
tattak.

Csaplinszky még mindig ott ült irószekrénye mögött és 
dolgozott.

Ezúttal egy délczeg fiatal ember lépett be.
— Csaplinszky urat keresem!
— Kihez van szerencsém^?
— Én báró Rozványi vagyok.
Csaplinszky mélyen meghajtotta magát és azon szobába 

vezette vendégét, hol egy félóra előtt Siti ur a várakozásban 
gyakorolta magát.

Báró Rozványi csinos férfi volt, valamivel túl a harmin- 
czon. Szőke, gondosan felsütött haj, teli arcz, rózsaszinti teint, 
melynek a borotva kevesebbet ártott, mint rendesen ártani szo
kott, finom metszésű orr, nagy fekete szemek, minden mozdu
latában az ifjúság pezsgő ruganyossága, a megtestesült életkedv 
és bonhomia: ilyen volt a báró külseje.

Azt az egyet azonban el nem tagadhatta volna, hogy sok 
évig katonáskodott, még ha az az irigylendő szép forradás

t
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ott nem volna is a homlokán. Meglátszik a járásán, hogy ka
tona volt.

— Ön nyilván lengyel, — kezdé a báró a társalgást, 
mikor mindketten egymással szemben helyet foglaltak, báró 
Rozványi a pamlagon, Csaplinszky egy széken.

— Igen, báró ur, lengyel vagyok.
— A lengyelek elmés, genialis emberek; önről pedig kü

lönösen sok szépet hallottam.
Csaplinszky szokott malicziozus mosolyával fogadta a

bókot.
— Nos, el tudja-e találni, hogy engem most mi hozott 

ide önhöz?
— A kik látogatásaikkal megtisztelnek, rendesen szolgá

lataimat szokták igénybe venni, — felelt Csaplinszky.
— Helyesen. Hanem szolgálat és szolgálat különböző.
— A mi ressortomba vág, annak helyt állok és — őszin

tén szólva — az én ressortomba sok minden belevág.
— Jő. A megbízások, melyeket ön rendesen kapni szo

kott, igy hangzanak: Szerezzen ön nekem férjet, szerezzen 
nekem asszonyt. Pénzes asszonyt, szép asszonyt etc. etc. — 
nemde igy van ?

— Körülbelől.
Ekkor ön leül és annonceiroz jobbra balra : garmadába 

gyűjti a fényképeket, melyeket komoly házassági ajánlatára 
kapott és három eset közül kettő bizonyosan sikerül . . . 
igy van ?

— Báró ur tökéletesen informálta magát, — viszonzá 
Csaplinszky.

— Az én megbízásom lényegesen más. Önnek sem 
anonceiroznia nem kell, sem pedig fotográfiákat gyűjteni, 
ami költség- és időkimélés is egyúttal.

— Báró ur tehát már meglelte amit keresett — vágott 
közbe Csaplinszky.

— Ön arany ember, Csaplinszky, ön lángelme. Ön elta
lálta! A menyasszony megvolna . . .  hanem . . .



— Az akadályok is megvannak, — találgatá ismét 
Csaplinszky.

Báró Kozványi helyeslőleg bólintott fejével.
— Ön diplomata, uram. S mint ilyen valószínűleg a 

históriában is bir némi jártassággal ?
— A mennyire annyira, igen.
— Hallotta hírét II. Katalin ezárnőnek ? — kérdé egész 

komolyan Kozványi.
Azt mondják, okos asszony volt — amit én non 

sensnek tartok.
— Hát Potemkint ismeri?
— Egyik ősöm komornyik volt nála, s mint komornyik

hoz illik följegyezte memoirjait. De kiadóra nem akadt. A kéz
irat elkallódott . . . azonban családunk szájhagyomány utján 
megőrzött egyetmást a hatalmas kegyencz életéből, ami a his
tóriába át nem szivároghatott.

— ügy az sem lehet ismeretlen ön előtt, hogy a czárnő 
körútja alkalmával mimódon kendőzte Potemkin a nép szegény
ségét ?

— Spanyolfalakkal , vászoma festett jólléttel és parasz
toknak maszkírozott udvaronczokkal . . . hanem a vonatko
zással nem vagyok egészen tisztában, báró ur.

— Tüstént tisztában lesz vele, — viszonzá báró Koz
ványi, fölkelt a pamlagról és Csapliuszky előtt megállva vál
lára tette kezét. — Éa egy Potemkint keresek, ki czárnőmmel 
és atyjával elhitesse, hogy én domíniumok ura vagyok, hogy 
vannak kastélyaim, földeim, csordáim, méneseim, juhakiaim, 
holott nekem egy rozzant csárdánál, egy félig elpusztult juh- 
akol és három kukoricza-górénál egyebem nincsen . . . érti 
már most?

Csaplinszky a füle tövét vakarta.
— És ez a Potemkin én legyek ?
— Azok után, a miket ön felől hallottam, nem kételke

dem, hogy megtaláltam emberemet.
Csaplinszky most az egyszer nagyon komoly arczot vágott.
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Kis vártatva aztán még egy megjegyzést is tett, de oly ártat
lanul, annyira mindem praetensió nélkül, hogy tár<5 Rozványi 
meg nem állhatta, hogy el ne mosolyodjék.

— Potemkin valóban nagy dolgokat vitt véghez, de esz
közei sem hiányoztak.

— Ön a pénzt érti ? — kérdé báró Rozványi.
— Igen, a pénzt értem, — visszonzá lakonice Csaplinszky,
— E tekintetben egészen megnyugtathatom önt, — szólt 

a báró előbbi helyét elfoglalva a pamlagon. Az én rozzant 
csárdám aránylag igen szépen jövedelmez. Mit gondol, mennyi 
összegre lesz szüksége?

— A mig kellőleg tájékozva nem leszek, az összeget sem 
határozhatom meg. Az igazat bevallva, báró ur, ez a dolog en
gem érdekelni kezd, ez mindennapi praxisomtól elütő, műnyel
ven szólva: érdekes eset. Hanem . . . nekem elvem, amelytől 
soha nem tágítok, hogy időt és fáradságot nem koczkáztatok. 
Mert koczkáztatni való időm nincsen. Éu örömest a kezembe 
veszem báró ur ügyét és némi becsvágyat is helyezek abba, 
hogy czélt érjünk, de ha nem érünk is czélt, az ne legyen az 
én veszteségem : ez a föltételem.

Báró Rozványi kivette tárczáját és öt darab százast olva
sott le az asztalra.

— Az első kiadásokra, — mondá.
Csapiinszky szó nélkül zsebre gyűrte a bankjegyeket. Azu

tán kissé közelebb húzta székét a pamlaghoz és kancsal szemei 
diadalmas fénybeu ragyogtak.

— Báró ur, — szólt bizonyos ünnepélyes hangsulylyal 
— én egészen megvagyok hatva a bizalom által, melyet ön 
bennem vet, a midőn körülményeit előttem leplezetlenül fel
tárja. Talán kissé könnyelmű is, mert ilyesmit nem szabad 
senkinek a szép bajuszára rákötni, akinek a becsületességéről 
saját magunk tapasztalásából meggyőződve nem vagyunk. Ha
nem hogy lássa, mennyire jó helyre deponálta bizalmát, kö
rültekintő figyelmes voltomról mindjárt egy kis próbát is ad
hatok
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— Kiváncsi vagyok, — mondá báró Eozváuyú mosolyt 
erőszakolva.

— Mindenekelőtt, — folytaid Csaplinszky —azon urhölgyet 
fogom önnek megnevezni, akire ön szemét vetette. Engedje, 
hogy kitűnő finom Ízléséhez gratuláljak. Steinreich Kamilla 
kisasszony valóban igen bájos, szellemdus és okos hölgy. Atyja 
milliói nélkül is igen kívánatos parthie lenne. Persze . . . mi
után a milliók megvannak és a kisasszonytól el nem választ
hatók — ez hátránynak éppen nem mondható.

— Meghajlok logikája előtt, Csaplinszky.
— Köszönöm, báró ur. Atyám úgy sem hagyott rám 

egyéb örökséget. Különben ez olyan dolog, amit kivülem, még 
mások is tudni fognak. A házassági tervek olyanok mint a 
kéneső, széjjel gurulnak, terjednek, anélkül, hogy valaki tudná 
hogyan és honnan. Hanem én olyan dolgot is tudok, amit 
mások még ki nem kapartak.

— Ah, vájjon mi lehet az ?
— Megmondom önnek, báró ur. Mielőtt e rögös pályára 

léptem volna, melyen ez idő szerint változó szerencsével, de 
változatlan egykedvűséggel működöm, nevelő voltam, többek 
közt Erdélyország határszélén, két évig bizonyos báró Rozvá- 
nyinál, ki tömérdek birtokot birt azon a vidéken s ha jól em
lékszem felső Magyarországon is. Növendékem Kozványi Arthur 
egyetlen fiú volt és a családnak hasonnevű tagjai már nem is 
éltek. Emlékszem, hogy a családnak még egy Rozványiról volt 
tudomása, de ez semminemű rokonságban sem állott velük. 
Ahhoz szegény ember fia lévén, a cziménél nem igen volt 
egyebe. Növendékem atyja meghalt, Arthur húsz éves kora óta 
külföldön él. Az itteni főúri körök egy gazdag Rozványinak 
hallották hirét, tehát csak hirből ismerik. A szegény Kozványi 
szintén távol hazájától kalandozott, katonáskodott. A hol te
hát Steinreich bankár báró Kozványi iránt tudakozódott, min
denütt a gazdagról adtak neki informácziót, aki pedig Arthur 
és nem . . .

— Abelard — egészité ki Rozványi, fejével bólingatva.
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— Ön e szerencsés véletlennek utóbb nehány milliót 
fog köszönhetni — folytatá Csaplinszky, — ha olyasvalami 
közbe nem jön, ami a quiproquot elárulná. Az természetesen 
az én gondom lesz, hogy meg ne történhessék.

Eozványi felkaczagott.
— Hát tudja-e édes barátom, hogy én a nagy harangra 

kötöttem, hogy szegény ember vagyok, de senki sem akarta 
elhinni; ellenkezőleg, minél inkább iparkodtam szegénysége
met kifordítani, annál jobban megerősödtek abban a hitben, 
hogy roppant gazdagnak kell lennem. Az ár ellen úszni nem 
lehet. Azt minden okos ember belátja. Én mindjárt tudtam, 
honnan íuj a szél, hogy kinek tartanak; de hát az az ő 
gondjuk.

— Természetes, természetes! — erösité Csaplinszky. Én 
azon gondolkozom, hogy nem lehetne-e az önkénytelen mys- 
tificatiót még egy lépéssel odább vinni. Nem lehetne-e a gaz
dag Eozványi cselédeivel elhitetni, hogy ön a gazda — egy 
sürgöny Bécsből, vagy Párisból tudatná velők, hogy ön ekkor 
és ekkor megérkezik — mit gondol báró ur ?

— Juxnak nagyon komoly lenne. Ez olyan csalás, amit 
a törvény megboszulhat. Ilyesmit nem riskirozunk. Én Stein- 
reich bankárt egyszerűen falültetni akarom — minél ügy eseb- 
ben történik ez, annál nagyobb az érdem. A publikum — ha 
valaha megtudja, a nevetők közé áll és megtapsol. Nem 
kételkedem benne, hogy ön oly hadi tervet fog kidolgozni —

— Hogy Moltke és Bismarck se különbet — vágott közbe 
nevetve Csaplinszky.

— A „Moltke, Bismarck" nevekre báró Eozványi arcza kissé 
mintha elkomorodott volna. Éles, vizsga tekintettel nézett 
Csaplinszky szeme közé. Kis vártatva e kérdést intézé hozzá :

— Mennyi időre van önnek szüksége, hogy a terrénumot
tanulmányozza ? ,

Csaplinszky a kérdésre kérdéssel felelt:
— Elkészült már báró ur az úti tervvel ?
— Hogy érti ezt?
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— Merre fogja utaztatni vendégeit, praesumtiv apósát?
— Az azt hiszem aligha tőlem függ.
— De kell, hogy báró úrtól függjön, mert ezen fordul 

meg az egész. Nem csak azt kell előre tudnunk, hogy melyik 
utat választják, de még azt is, hol szállanak kí-be, ha vasutou 
— hol fognak ki, hol etetnek, hol hálnak meg, ha a közön
séges országúton mennek. — Többet mondok önnek, báró ur: 
nem csak arról kell gondoskodnunk, hogy kikkel találkoz
zék a bankár, és hogy azok mit beszéljenek, de ellenőriznünk 
kell, hogy kikkel ne találkozzék, ami sokkal nehezebb.

— És ön vállalkozik mind erre, Csaplinszky ?
—■ Abban a perczben, a midőn báró ur bankóit zsebre 

tettem, tisztában voltam feladatommal. Én már ennél compli- 
káltabb dolgokat is keresztül vittem. Ha valami elemi csa
pás közbe nem jön, biztosíthatom báró urat, hogy Steinreich 
bankár miután rozzant csárdáját, juhaklát és három kukori'cza- 
góréját látta, még sokkal gazdagabb embernek fogja tartani.

— Mit nevez ön elemi csapásnak ? — kérdé báró 
Eozványi.

— Elemi csapásnak? — Na, ez olyan képies kifejezés 
nálam, kedvencz frázis, ha úgy tetszik. Jégeső, felhőszakadás, 
tűzvész, etc. — viszonzá kancsal szemével hunyorítva.

Nyilván való volt. hogy ennek a frázisnak van valami mé
lyebb értelme, de nem kivánja deflneálni.

— Köszönöm a felvilágosítást, Csaplinszky ur. Itt van 
névjegyem. Nem gondolja, hogy lakásomon kényelmesebben ta
lálkozhatnánk ? — kérdé báró Rozványi Abelard.

— Amint báró ur parancsolja — viszonzá az intézettu
lajdonos.

— Jó. Tehát negyvennyolcz óra alatt nálam.
Azzal elváltak.





Csaplinszky ú r  intézete  II



Ötödik fejezőt.

A melyben Sziporka János özvegyét különféle meg nem 

álmodott meglepetés éri.

M ikor a nemes hölgy Csaplinszky ur irodáját elhagyd, leim a 
kapuban kissé megállt, hogy a tüdővesztő lépcsőmászás után 
kiszuszogja magát és a csapodár Hektort bevárja, ki alkalmat 
veit magának egy kis en passant udvarlásra az első emelet 
egyik szabadoncz ölebecskéjénél.

— Hektor! Hektor! — fuldoklóit Sziporkáné. — Hol 
kódorogsz megint? Jösz mindjárt, Hektor! . . . Nem is tudom, 
liogy azt a dögöt mért hizlalom, mihelyt férjhez megyek, mind
járt kitekerem a nyakát. Na, valahára!

A kapu előtt még egyszer megállt, tanakodva, hogy a 
váczi-utra forduljon-e ki, vagy végig menjen a Széchenyi sé
tatéren, honnan a nádor-utczáha, bekanyaritva, közel éri a 
láuczhidat.

Az utóbbira határozta el magát.
— A Zwack rozsólisa már nem esik olyan jól mint aze

lőtt. A D:rottya-utczában pecsét alatt árulják — mormoga — 
pecsét alatt, fiaskó is jár hozzá . . . Hektor, megint elkódo- 
rogsz! Na már látom, kóczmadzagot kell a nyakába kötnöm

Képes Regénytár YII. köt. g
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. . . Hektor! A Dorottya-utczába megyünk . . . egy kis var
gabetű, nem tesz semmit. P u h ! disznó forró idő . . .

Ilyetén motyogás közben a lihegő duenna lassan útnak 
eredt és minden nevezetesebb akadály nélkül eljutott a nádor- 
utcza innenső szögletére, azután a túlsóra, a fürdő-utczából a 
Dorottya-utczába.

A Dorottya-utcza déltájban igen élénk szokott lenni. A 
kényelmes asphalt-burkolatot akkoriban még hegyes rósz kö
vezet helyettesité. Sziporkánét az élénk közlekedés, a rósz kö
vezet, valamint saját teste súlya akadályozták a szaporább 
haladásban. Ezekhez szegődött még negyediknek Hektor ud
varlási viszketege, ki minden második kapu alatt megállt szi
matolni, szaglászni és egyszer Sziporkáné kétségbeesésére 
elrúgta magát, nyakába vette a világot és visszairamodott a 
Lloyd-kávéházig, hol egy négylábú régi ismerősével egy kis 
tracsba ereszkedett.

Sziporkáné bölcsen belátván azt, hogy két alternatíva 
közt van csak választása: vagy utána szalad Hektornak, vagy 
bevárja, inig a maga jószántából visszafordul; latba vetvén 
saját teste súlyát, Hektor bevárására szánta el magát.

E czélből megállt egy kapu sarkában.
A kapu előtt díszes fogat várakozott.
Sziporkáné el nem mulaszthatá, hogy a fogat, belsejébe be 

ne kintsen. Üres volt.
— Be boldog is, akit ilyen selyempárnákon hordoznak és 

nem kell ilyen hőségben gyalogolnia, — mosolygott Sziporkáné 
magában. — Tjka, ezt én is elérhettem volna valaha, ha az 
üzlettel fel nem hagyok. Lám, Szegháti Lóri is ilyen hintón 
jár . . . Piha . . . mindjárt elolvadok.

E pillanatban nehéz uszály suhogott kifelé a kapuból. 
Sziporkáné hátrafordult és félrehuzódott, hogy útba ne legyen

Egy ifjú nő surrant a kocsi felé, talpig fehérbe öltözve. 
Ruhája a legfinomabb áttetsző gaze-ból volt varrva. Pején sa
játságos keleti éket viselt. Mentében fátylát iparkodott arczába 
huzni, de az valami tűben íenakadt és nem engedett.
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Mögötte egy livrées inas ment.
Sziporkáné szemeit elfutotta a vér, amint az ifjú nőt 

a fogathoz látta közelíteni.
Habozás, megfontolás nélkül hirtelen elállta útját és amint 

c ak torkán kitárt, repedt hangján rárivallt:
— Na, valahára megcsíptem az eszemadtát! Az én het

venöt forintom visszaüzetését, amivel a Mendli zsidótól kiváltot
tam, a nagy harangra bízzuk? De most el nem párolog ám, 
mint a múltkor. Látom, már akadt gazdája. Megilzeti a het
venöt forintomat vagy tiz körömmel kaparom ki a szemét. Lám, 
minő hintón jár és nekem —

Sziporkáné nem fejezhette be mondását, mert egy hatal
mas tenyér a képére tapadt, még pedig olyan sulylyal, hogy 
szemei villámlottak bele és füleiben olyan csengés támadt, 
hogy távol mennydörgésnek is beillett volna. Maga sem tudta, 
hogy jött, de akarata ellenére elbocsátotta a fiatal nő karját, 
kit az inas félájultan emelt a kocsiba.

Az a súlyos tenyér pedig nem volt másé mint ugyan
azon inasé, ki miután a fogat elrobogott, ugyancsak Sziporká- 
nét vette újra gondjai alá.

Ennek a gondozásnak pedig az lett végeredménye, hogy 
özvegy Sziporka Jánosáé, ház- és szőlőtulajdonosnő a helyszí
nére parancsolt két drabant által a városházára bekisértetett 
úgy, hogy amikorra Hektor — e szerencsétlen rencontre ártat
lan okozója — kalandozásaiból visszatért, úrnőjének már csak 
hült helyét találta ama bizonyos kapu alatt.

Hogy ez ügy érdemében mi történt a városházán, hogyan 
tisztázta magát Sziporkáné, hogyan tisztázhatta vagy hány órára 
vagy napra tartották -benn, ha benntartották: az az olvasóra 
közönyös lehet. Annyi bizonyos, hogy fel nem akasztották, 
különben harmadnapra nem találkozhatnánk vele újra otthon, 
saját portáján, tulajdon négy fala között.

És itt lényeges változásokra akadunk. A Sziporkáné háza 
még mindig a régi helyén áll ugyan, a vén Gellért tövében, 
egy kinyúló hatalmas kőszirt árnyékában, hanem maga a ház

8 *



36

egész máskép néz ki mint ezelőtt. Talán valami szúnyog csípte 
meg és attól dagadt ki az oldala, Nagyobb, jóval nagyobb 
mint régen. Semmi kétség, Sziporkáné az utolsó időkben épít
kezett. Egy szoba és kamra helyett most három, négy rejteke 
is van talán. Kívül a redőnyök szép zöldre vannak festve, a 
szoba, hol ő maga rendesen időz, úri formára van bebulorozva; 
nemcsak hogy fekete bőrdiványt látunk benne, de még nagy 
ingaóra sem hiányzik. Szóval. Sziporkáné felszedte magát.

ügy délután három óra lehet. Egy igea tisztes külsejű 
ur ül a bőrpamiagon és Sziporkáné kritikus pongyolában, nem 
kis mértékben echauffirozva egy faszákén ülve hallgatja beszé
dét és helylyel-közzel felel is valamit.

— Lássa, asszonyom, mi tudomást vettünk róla, hogy 
ön több év óta feddhetetlen és jámbor életet folytat. A ható
ság éber figyelemmel kisérte önt azelőtt, különféle gyanú is 
terhelte önt, néhányszor — csak az igazság kedvéért említem 
— büntetve is volt. Hanem hát mindez már régen történt Öa 
háztulajdonosad, nem szorult senkire és a gonosz embereket, 
kik a közbiztonságot fenyegetik, szintén ellenségeinek tartja. 
Ma engem rohannak meg és kifosztanak, holnap önt. A gono
szok közös ellenségeink.

Sziporkáné ájtatosan bólogatottja fejével, csipás szemeibe az 
elérzékenyülés könyje lopódzott.

— Mikor a napokban az a kellemetlen esete volt ama
főrangú úrnővel — mikor azt a szerncsétlen tévedést lö
vette e l -------

— Megkövetem vicze-kapitány uram, az nem volt téve
dés ; a lelkemet teszem fel rá, meg a lelkem üdvösségét, hogy 
az a személy volt, akit én Mendlitől kiváltottam és hetvenöt 
ezüst forintot fizettem érte —•

— Türtőztesse magát, asszonyom, nem szeretem mikor 
a szavamba vágnak. Azt mondom, hogy mikor az a szerencsét
len tévedés megtörtént és önt a hatóság elé vezették, mi 
latba vetettük azt, hogy ön több év óta nem szolgáltatott okot
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sem gyanúra, sem panaszra és a lehető legenyhébben bántunk 
önnel.

— De a hetvenöt forintomat nem fizették ám vissza, 
viczekapitány uram, pedig ezen fordul meg az egész.

— Ön pert indithat, ön a személyazonosságot törvényes 
utón megállapíthatja — hanem én nem ezért jöttem ide.

Sziporkáné az utolsó szóra előre tolta ábrázatját, de 
nem merte kérdezni, hogy hát viczekapitány ur mi végett 
jött hát?

— Ön, asszonyom, folytatá Cziugár ur, mert ő volt az, 
kit Sziporkáné viczekapitánynak titulált — régebb időkben 
igen jél ismert egy csonka, félkarú katonát . . .

— Marczit! — szólt Sziporkáné jobban elhirtelenkedve 
a dolgot, mint a hogy talán maga is szerette volna.

— Azt, Csonka Marczit —
— Mások is ismerték — iparkodék Sziporkáné elhárítani

magáról a következtetéseket.
— Igaza van, mások is ismerték. De ön különös jól 

ismerte. Sőt azt is tudom, hogy egy este látogatást tett önnél.
. — Ki akart fosztani, a rabló ! . . .

— Azt is tudom.
—• Fel akarta perzselni a házamat —
— Meg akarta ölni, asszonyom.
— Igen, igen, édes viczekapitány ur, meg akart ölni.
— No lássa kérem, ez az ember, miután két év előtt a 

börtönből megszökött és nyomtalanul eltűnt-, most újra kezd 
mutatkozni, de annyira óvatos és oly titkos búvholyei vannak, 
hogy hónapok óta hasztalan üldözzük. A mellett oly rendkívül 
erős, hogy két-három embert fel se vesz.

— Biz az úgy van, — mormogá Sziporkáné és elgon- 
dolgozott.

— Lássa, asszonyom, ha van valaki, ki búvhelyeit és 
életmódját ismeri, úgy ön az, senki sem tehetne a rendőrségnek 
oly fontos szolgálatokat mint ön, ha nehány intést adna errőL
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amarról. Ön nagy érdemeket szerezhetne és mi soha sem fe
lejtjük el a jó szolgálatot.

— Semmit, isten-látja a lelkemet, semmit se tudok, vi- 
ezekapitány ur . . .

Czingár ur komolyan nézett végig Sziporkánén.
— Szinte azt kell hinnem, hogy önnek is érdekében van, 

hogy Csonka Marczit el ne csípjük, pedig az meglesz, igy is, 
úgy is.

— így is, úgy is — ismétlé Sziporkáná magához. Azu
tán fejét rázta, mintha azt mondaná, hogy nem hiszi.

— Addig jár a korsó a kúthoz, mig végre is eltörik — 
mondá Czingár ur.

— Csakhogy a tört korsóval viczekapitány uramék nem 
sokat érnek. Csonka Marczi peüg élve nem fog a kezökbe ke
rülni. Mert az inkább megöli magát.

Czingár ur ez állítást nem vette számba.
— Csonka Marczi — kezdé ismét szünet múlva — ha 

mégis sikerül, hogy megvasalhatjuk, sok embert fog szerencsét
lenné tenni, ha lálja, hogy többé nem szabadulhat, megtörik 
és vallani fog. Talán Sziporkánét sem hagyja ki a bajból. Ha 
ön a mi szolgálatunkba áll, akármit vall Csonka Marczi, ezt a 
törvény úgy fogja tekinteni, mintha boszuból tenné; mig ha 
az ön segítsége nélkül kaparitjuk meg, ez az ok el fogna esni. 
Belátja ezt asszonyom ?

— Hm, hm. Nekem nincs okom félni az akasztóíárava- 
lótól. De hát a gyalázatos rámvallhat, akár tud valamit, akár 
se — viszonzá Sziporkáná, hanem ekkor már látszott rajta, 
hogy az utolsó argumentum hatott.

— Ön háziasszony, földesasszony, Sziporkáná. Az ilyen 
esetekben pedig még az is megtörténhetik, hogy a törvény há
zát, földjét zár alá helyezi. Én becsületszavamra oltalmat ígé
rek önnek, egy haja szála sem fog görbülni, még csak egy 
zsindelyéhez se nyúlnak.

Sziporkáná folyvást hintázta a fejét jobbra-balra mint a
jeges medve.



— De hátha még se tudok semmit, — szólt fejét egy
szerre megállítva és örökké nedves szemeit fürkészve Czingár 
arczához emelte.

— Ön tud, — szólt a viczekapitány categorice.
Sziporkáné ismét nekieresztette fejét, mintha csak a nagy

fali óra ingájával akarna versenyezni.
— Csonka Marczi fejére háromszáz forintot tűzött ki a 

hatóság; ez összeg egyharmada azt illeti, ki bármi módon se
gítségére lesz a rendőrségnek, hogy megkerüljön. Mit gondol, 
asszonyom, száz forint szép summa?

— Biz az szép summa — mondá Sziporkáné és mintha 
ez a gondolat egyszerre megcsiklandozta volna, felkaczagott.

— Nos, teljes bünbocsánat és száz forint. De még ennél 
is több: önt ezentúl olybá tekintjük, mintha a titkos rendőr
ség tagja lenne.

Hogy a három föltétel közül melyik hatott leginkább 
Sziporkáné kedélyére, azt ezúttal eldöntetlenül hagyjuk. Szi- 
porkánénak egyszerre olyan aranyos kedve támadt, hogy Cziu- 
gár urat, ha hivatalos tekintélye és változatlan komoly maga
tartása nem oltalmazza, bizonyosan összevissza öleli.

— Mondok hát egy szót, viczekapitány uram ; nem sok a 
mit mondok, de tudom hasznát veszi.

Czingár ur komoly arczában feszült érdeklődés tükrö
ződött.

— Csonka Marczit se én, viczekapitány uram, se drabant- 
jai nem fogjuk megkeriteni, mert annak nagy esze, nagy ereje 
van; a vakmerőségét pedig viczekapitány uram jobban tudja 
mint én. Bor meg nem fogja, ügyesség el nem veszti, száz kar 
utói nem éri. Annak a megejtésére csak egy mód van.

— Halljuk, Sziporkáné, csak ki vele !
— Csonka Marczi belebolondult egy fehérszemélybe, a 

kit én igen jól ismerek. Amiatt a vászoncseléd miatt akart eu- 
gem megkéselni és soha én olyan halálos félelmet ki nem á l
lottam, mint akkor. Farkasszemet néztünk egymással, és én 
eszére térítettem. Ide s tova három esztendeje annak, de tu-



dóm, most is tüzbe, vízbe menne érte; mert azt meg kell 
hagyni a Marczinak, hogy akit ő egyszer szeret, az meg van 
szeretve . . .

— Hol van az a nő? — Hogy hijják? — kérdá Czingár 
Jónás János ur.

— Ha Csobó Panna kiveti utána a hálót — folytató Szi 
porkáné a kérdést fel sem véve, — vakon belerohan, mint az 
éji lepe a gyertya világba. Akinek a bor eszét el nem veszi, el
veszi a lány; ismerem én azt! Csobó Panna megfogja a kezét 
és odakiséri, ahova viczekapitány uram parancsolja. Csonka 
Marczi csak arra ébred, hogy kezét lábát a béklyó szorítja — 
ngy-e hogy kifundáltam, viczekapitány uram ?

— Hol tartózkodik az a leány ? — kérdé Czingár ur má
sodszor.

— Tudom is, nem is. Ahogy akarom — viszonzá Szipor- 
káné nagy diplomatikusan. — Én a magam száz forintjából 
természetes, hogy nem adhatok neki; ingyen pedig nem igen 
fogja megtenni. És ha megtenné is, az még nem elég. Azt is 
ki kell ám csinálni, hogy olyan helyen forduljon meg, ahol 
Marczi megláthatja, amit megint csak én tudok ám.

— Legyen őn nyugodt, azt a nőt külön megjutalmazzuk.
— Meg is érdemli, hiszem azt. Ha olyan bamba nem 

volna, meg nem tenné a világ minden kincséért, mert az éle
tével játszik ám.

— Hát még sem tudhatom meg, hogy hol tartózkodik 
az a Panna?

— Majd el fogom vezetni viczekapitáuy uramhoz, akkor 
megtudja — viszonzá Sziporkáné vigyorogva.

Amibe Czingár ur elvégre is kénytelen volt belenyugodni.

—  40 -
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Hatodik fejezet.

A világ vándora.

A fehér ruhás hölgy, kit Sziporkáné oly durván megtáma
dott, csakhamar magához tért a tovarobogó hintó ruganyos 
párnáin.

Meg kell jegyeznünk, hogy a baleset Steinreich bankár 
háza előtt történt s hogy a fehér ruhás hölgy nem volt más, 
mint a bankár védencze: Efimia.

Sokáig tartott, mig szépséges arczán újra elömlött az a 
csodálatos rózsapir, soká, mig megeredt és újra meg újra élő- 
szivárgó kényeit felszárithatá.

A fogat villámsebességgel hajtott át utczákon és tereken 
és egy negyedóra múlva mintegy, a soroksári-utcza egyik ol
dalsikátorában azon ház előtt állott meg, hol valamikor a nem
zeti színpad egyik ünnepelt csillaga, Heller Ida lakott.

E ház környékét régebben már leírtuk egyszer. Mögötte 
beépítetlen telkek, előtte a főutczára nézve a Krantz-ház. Ak
kor több lakója is volt még, most — pár nap óta — egy lakó 
foglalta el az egészet E ház kapuja előtt a fogat megállt.

Képes Eegénytár VII. köt. .
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Á kocsis leugrott, üléséről, leeresztő a hágcsót és meghúzta a 
csengetylit.

A kapu megnyílt.
Efimia kiszállott.
Parányi kezében észrevehetőig reszketett a legyező. Ha 

a fátyol nem takarta volna el arczát, élénk izgatottság lett 
volna rajta észlelhető.

Egy vörös libériába bujtatott kolossz nyitotta ki a kaput, 
mely Efimia mögött becsukódott. Belül a ház egészen elhagya
tottnak látszott. Mindenütt bezárt ajtók, mély csöndesség, sehol 
egy cseléd, sehol egy szolga. A kapus is oly hirtelen eltűnt, 
az ember azt se látta, hogy hova ?

Efimia hátravetette fátyolét és sietve, kipirult arczczal, 
lihegve szökellt fel a lépcsőn.

A lépcsőházból fönn egy tágas előszobába lépett. Egy 
nagy szárnyas ajtó nyílt meg, és egy tüskös rőt szakállu, rőt 
hajú, fekete szalonöltönyt és vörös fezt viselő férfi sietett elébe.

— Salem aleikum ! Mia cara figlia! — üdvözlé negéde
sen a fiatal hölgyet és a benső öröm megrezegteté hangját.

Efimia mindkét kezét odanyujtotta neki és ő a tisztelet 
és gyöngédség vegyületével lehajtott és megcsókolta rózsás 
ujjait.

— Nincs semmi baja? Nem betegedett meg az utón? 
Jól néz ki? Vezessen hozzá hamar, édes Jaquemár ur — 
ham ar!

— Azonual szépséges tündér Ilona! Fogja karomat. Öa 
meg fog győződni, hogy Jaquemár kitünően ért a kis gyerme
kek gondozásához. Nem kevésbbé mint a nagyokéhoz. Szabad 
remélnem, hogy ön mindig jól érezte magát?

— Mindig jól, Jaquemár ur.
— Steinreich bankár szavának állott?
— Tökéletesen.
Miután egy tágas, szellös, félig keleti ízléssel bútorozott 

elfogadó termen keresztül mentek, egy kis társalgószobában
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állapodtak meg, mely török kerevetekkel volt ellátva és egész 
talaját egyetlen vastag persa szőnyeg borította be.

Jaquemár egy kerevethez vezette Efimiát — vagy nevez
zük mindjárt igazi nevén: Góezy Ilonát, azután egy kis kár
pitajtóhoz lépett, melyet idegen szem nem igen tudott volna 
felfedezni, és kinyitva hangosan bekiáltott:

—• Dzsagga!
Összetöpörödött vén néger nő lépett be a hívásra, sötét 

bagaria arcza száz ránczot vetett. Gyapjas fejet sajátságos tur- 
bánszerü fehér föveg födte, öltözete fehér rövid ruha és ha- 
sonszinü tunikából állott rövid ujjakkal. Meztelen lábszárai
hoz pompásan illett a vörös, hegyes orrú papucs és pipaszár 
vastagságú detto meztelen sötét karjaihoz épp oly jól illett 
volna egy pár vörös kutyabőr keztyü: hanem Dzsagga nem 
viselt keztyüt; de a helyett két pompás fogsorát mutogatta, 
melyek valódi értékének Turnovszky lett volna illetékes meg
határozója.

Jaquemár Ilonára mutatott, mire Dzsagga oda rohant 
hozzá és hasra lapulva, megcsókolta mindakét lábát. Azután 
valami afrikai dialektusban olyan szépen megrimánkodott neki, 
hogy a viszontlátás örömére taposná meg egy kissé azokkal 
a gyönyörű hun-lábacskáival, vagy legalább czibálja meg haját 
és szentelje fel arczát egy pár gyöngéd pofoncsapással.

— Dzsagga! — szólitá meg Jaquemár — vén dada! 
Menj, tiszteld nevünkben Viktor béget, mutatná be nehány 
perozre gömbölyű pofók ábrázatj át; siess, aja ! siess!

A néger nő felszökött a szőnyegről és eltűnt a kárpit
ajtó mögött.

Nehány másodpercz múlva hangos kaczaj közt ismét 
bevonult és jobb vállán keresztbe ültetve behozta Ilona gyer
mekét.

Minek leírni e viszontlátás örömét ? Leírni a leirhatlant ?
Hona gyönge nő volt, de a nő mint anya erős lesz, 

bátor és vakmerő. Ilona végtelen odaadással csüggött gyer
mekén. Saját hibája nélkül kitaszítva, száműzetve természetes

4*



44

köréből, ama kemény előítélet súlya alatt, mely sohsem kérdi 
miként esett el a nő, mert elég neki, hogy elesett: Ilona 
egész világa, minden reménye, jövője, czélja e gyermekben 
összpontosult.

Sokáig eljátszott, elbibelődött vele, ezer kérdést intézett 
hozzá a gyermeki gyögyögő nyelven és nem győzött betelni né
zésével.

És a gyermek valóban szép is volt. Cserni Viktor sötét 
szépsége enyhitve a gyermekies ártatlanság, az öröm, a boldog
ság kifejezése által.

Jaquemár gyöngyörrel legeltette szemeit a festői csopor
ton, hátul a fekete dada, előtérben a fiatal anya és gyermeke. 
Szótlanul keresztbe font karokkal és egymásba vetett lábakkal ült 
a kereveten és várta, mikor kerül a sor majd egyszer már ő 
reá is.

— No, most vidd el, Dzsagga, holnap újra eljövök — 
mondá Ilona, eszébe jutva, hogy lenn a fogat várakozik reá és 
ő még Jaquemárnak egy perczet sem szentelt.

Dzsagga a gyermekkel ismét eltűnt a kárpitajtó mögött 
és Hona helyet foglalt Jaquemár mellett.

— Mily szép öntől, hogy a szegény Jaquemárral is gon
dol egy keveset! Hm! Tudja mi jutott eszembe az imént? 
megirigyeltem a kis Viktor béget! Ön, szépséges Heléne, any- 
nyi kitüntetéssel halmozza el, hogy jó magam egy századrészé
vel is beérném.

Ilona mosolyogva nyújtotta kezét Jaquemárnak:
— Ha örülök, ha egy-egy pillanatra boldogságot érzek, 

az én boldogságom mindig csak az ön jóságát dicséri. Ön éle
temben a jó végzet szerepét játszsza, ön nélkül elvesztem volna 
mint elvesznek annyian. Kételkedhetik-e hálámban, Jaquemár?

— De mit érek a hálával, ma béllé Helene ? Lássa, én 
ezt az érzelmet nem bírom kellőképen méltányolni; én sóba 
sem voltam hálás senkinek semmiért. Én — hogy úgy fejezzem 
ki magamat — csereviszonyban éltem az emberiséggel, más 
szóval : tízszer annyit követeltem magamnak, mint a mennyit
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adtam. A bölcsek és bolondok ezt egyaránt csalásnak hijják; 
d-e önnel szemben, Heléne, nem voltam követelő; önkénytes 
adományt vártam, egy morzsácskát, egy szemernyi adományt. 
Én kívántam a megcsalt fél lenni; tízszer, százszor annyit 
adni, mint a mennyit elfogadok. . . .

Ilona még mindig kezében tartotta Jaquemár kezét.
— Ó ön sokkal jobb, mint másokkal elhitetni akarja, sokkal 

jobb, mint önmaga hiszi.
— B ah! ön ismeri életem történetét. Mit sem titkoltam 

el ön előtt. Az én utam nem a többiek útja. Én ujjat húzok a 
társadalommal és az ilyen vakmerők jóságában nem igen hisz
nek az emberek. Sateta-fé-de-Bogota! Nekik igazságuk van, 
de nekem is. Mi hadi lábon állunk! és ily esetben nem szokás 
minden csekélységen fennakadni. Allah egy és. Mahomed az 
6 prófétája! Mióta Kóral effendivé lettem, magam is nagy 
hajlamot érzek a prófétaságra. De próféta női szövetséges nélkül 
nem képzelhető. Mózes, Jézus, Mahomed — példák reá. Két 
hosszú évig nem szóltam önnek erről ugy-e bár?

Góczy Ilona fejét rázta, hogy nem.
— Lássa — folytatá Jaquemár fél tréfás modorában, mely 

alatt azonban mély komolyság lappangott, — lássa, akkor nem 
értem rá és nem akartam az ön békéjét zavarni, Heléne. Ön 
sokat szenvedett, ön kimerült, önnek nyugalomra volt szüksége 
és ápolásra. Nekem pénzszerzés után kellett látnom. Egy nagy 
terv foglalkoztatta agyamat. Addig a pénzt csak a czélból haj- 
hásztam, hogy megint túladjak ra jta ; most először fogant 
meg bennem az eszme, hogy a pénzt állandósítani próbálom, 
hogy csak pénzt szerzek, még pedig becsületes utonmódon, 
olyanformán, mint a nagy pénzemberek. Egy kis csalás itt is 
alig kikerülhető, de hát azt a társaság rég szentesítette már. 
A hol sokak érdeke egy ember érdekével összetalálkozik, ott 
nem veszik olyan szigorúan. Első dolgom volt hamis utón 
szerzett pénzeimen túladni. És akadt is mindjárt vállalkozó, 
aki a súlyos tehertől megszabadított. A szultán magas sze
mélye alázta meg magát e szolgálatra, azt hiszem azonban,
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hogy a pápa is megtette volna. Ehhez az immorális tőkéhez 
nem kivántam nyúlni többé, de kamatok fejében aztán minél 
többet iparkodtam kivenni belőle. Az emberek mindenütt osto
bák, a nagy urak különösen ostobák, és a diplomaták a legos
tobábbak valamennyi közt. Azt tartják, hogy nagy urakkal 
nem tanácsos egy tálból cseresznyét enni, én ellenkezőjét 
tapasztaltam. A diplomatákkal tartottam és mivelhogy én dip
lomata nem vagyok és eszemet czégér által nem hirdetem, két 
év alatt tisztes rangot és — milliókat szereztem. Olykor lopva 
időt vettem magamnak, hogy napról napra üdébben ragyogó 
szépségére egy pillantást vessek. A szerencsétlenség szent volt 
előttem, a kizárólag gyermekének élő anya hódolatra késztetett 
és a fiatal .nő bájai elragadtak, azaz hogy szerelmessé tettek, 
mert Jaquemár nem engedi magát elragadtatni, Egy födél 
alatt laktunk, ön leányomnak vallotta magát és e szerepet any- 
nyira élethiven játszotta, hogy nekem nem volt bátorságom e 
kedves viszonyt koczkáztatni az által, hogy egy természeteseb
bet sürgettem volna.

— Ön nemes férfi, Jaquemár; lovagiasabb mint sokan 
azok közül, kik a lovagiasságra különös szabadalommal di
csekednek.

— Hagyjuk azt, Heléne; nem azért mondtam, mintha 
lovagiasságomból tőkét akarnék verni. És Különben is csak fé
lig az én érdemem: helyemben csak valami elfajult barbarter
mészet cselekedhetett volna másképpen. Ön oly barátságos, 
oly bizalmas és egyúttal mégis oly tartózkodó volt mindig, 
hogy örökös habozásban tartott. Hanem idő folytán, amint a 
kis Viktor bég nőtt, nagyobb lett, az ön vidám homloka elbo
rult. Gyakran találtam önt gondokba merülve. És ez nyugtala
nítani kezdett. Gondolkoztam, fürkésztem, mig végre egyes 
elejtett szavaiból kikombináltam magamnak változása okát.

— Gyermekétilletik gondjai — szóltam önhöz — engedje 
meg, hogy ón atyja legyek. Ez volt első nyilatkozatom. így 
adtam tudtára szerelmemet. Igaz, Heléne ?

Ilona komoly gondolat-elborult fejével rábólintotta az igent.
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válasz fölkorbácsolta volna véremet. Negyven évvel az ember 
kevésbbé szilaj és sokkal kitartóbb. És — nem vagyok nyegle
— sapristi! ilyesmi már másszor is megesett rajtam. Nem ne
hezteltem. Ellenkezőleg nagyrabecsülésem még fokozódott. Ezer 
közül kilenczszáz kilenczvenkilencz kapva kapott volna rajta be
csületes ajánlatomon, mert hisz — milliomos valék. Nyomról 
nyomra behatoltam az ön lelki világába, megértettem lelke 
óhajtását és mikor ezzel tisztában voltam, így szóltam önhöz :

— Miss carissima! Ön csak a Cserni Viktor neje lehet.
— Én pedig a nyakába borultam önnek és fogadást tet

tem, hogyha azt, ki gyermekemnek atyja, férjemmé lenni nem 
kényszerithetem, akkor nincs hatalom, mely meggátoljon, hogy 
életemet az' önével össze ne kössem.

— így váltunk el, Heléne! A szerencse kedvezett. Oly 
férfi oltalmába helyezhettem önt, kiről bizonyos voltam, hogy 
szavának áll. Egyet kikötöttem csupán : hogy még egyszer ta
lálkozni akarok önnel.

— Én pedig túsz gyanánt és becsülésem bebizonyításául 
önnél hagytam, mi nekem a világ minden kincsével fölér, gyer
mekemet.

— Dzsagga a megmondhatója, hogy diplomacziai összeköt
tetéseimet hányszor mulasztottam el miatta. Az anyát akartam 
helyettesíteni nála. Sapristi! Soha furcsább vállalkozásba még 
nem keveredtem. Hanem hát ez is elmúlt. Cserni Viktor elvett 
egy félszázados grófkisasszonyt. Hm! Én ezt a Korláthnoky gróf
nőt ismerem . . . hanem erről majd máskor . . . Kurz und gut
— Cserni nős, és ezzel az ön tervezett hadjárata, kedves ba
rátnőm önkényt dugába dől. Czivilizált államokban a bigamia 
főbenjáró vétséget képezvén, ön absolute nem lehet a felesége, 
amihez önnek minden józan eszü ember gratulálni fog. És ezek 
után, Heléne, szabad Önt fogadására emlékeztetnem ?

Góczy Ilona lesütötte szemeit és mély szomorúság ömlött 
el vonásain.

Jaquemár átható tekintete megpihent a bájos ábrázaton.
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— Értem — mondá kis vártáivá, — értem önt; tudom, 
mi zárja le nyelvét. Fájdalmasan esik önnek örökre elhagyni 
szülőföldét — ismerőseit otthon — Pimpi nénit — testvérét. 
De lássa, ön e társadalomnak meghalt és ők meghaltak önre 
nézve. És nincs önnel gyermeke ? Mi mindketten kizökkentünk 
a kerékvágásból, ön saját vétsége nélkül, én a magam és a 
mások vétsége miatt. A szekérút az Oczeán partján megsza
kad, de a tenger túlsó partján uj szekérút kezdődik és ott nem 
sokat tudakolják, miként botorkáltunk a földteke innenső felén. 
Az igaz, hogy már ott is kezd kissé problematikus lenni a 
nyugalom. Tengeralatti kábelt raknak, nemzetközi szerződése
ket kötnek amazokkal odaát, de azért ne féljen ön Heléne, ha 
már egyszer ráadtam a fejemet, hogy agglegénységemet szegre 
akasztom, fogok én még találni egy kis paradicsomot, melyet 
négy folyam övez és az őserdő árnya véd. Elmegyek a vadak 
közé és megválasztatom magamat királynak, hogy az ön szőke 
fürteire koronát tehessek. Vagy — nem. Tudja, micsoda esz
mém van ? A mi társadalmukban a lángelmék kilencztizedré- 
sze elvesz, mert egyetlen félrelépés egyszer mindenkorra elte
meti. Én is egy vagyok a sok közül. Én egy telepitvényt fo
gok alapitani, hol minden ország elkallódott lángelméinek 
asylumot adok . . . Hahaha! . . . Milyen ötlet! Nem, Heléne. 
Majd szántunk, vetünk odaát, mocsárokat kiszárítunk, fákat 
ültetünk, dolgozunk és boldogok leszünk. Ha elcsípnének itt
hon, — elcsuknának a mért a nemzeti bankot megkárosítottam, 
tiz-tizenöt évre. A bank kárát senki sem térítené meg, de én 
valetet mondhatnék a világnak. Mi haszna volna belőle? Ne 
reszkessen, Heléne, nem fognak el. Sapristi! Én Jaquemár va
gyok — azaz, hogy Kóral effendi. Ma a tőrök konzulnál ebé
deltem és holnapra egy legmagasabb államhivatalnokhoz va
gyok hivatalos. Két hét alatt, ha úgy tetszik, útban lehetünk 
s mához két hónapra kávét, pamutot termesztünk . . . Csak 
öntől függ, Heléne, egyedül öntől.

Jaquemár sajátságos hanghordozással beszólt, itt-ott han
gos kaczaj által szakasztva meg beszédét, mintha az érzés me-
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lég rezgését, mely koronként szavaiból előtört, röstellte és sie
tett volna mindjárt helyreütni. Nem volt a régi Jaquemár és 
mégis az volt.

Ilona arczáréi csak nehezen oszlott el a ború.
— Jaquemái ur, — szélt végre hosszú szünet múlva, 

és odanyujtotta kezét a világvándorának. — Amit fogadtam, 
fogadtam; de egy föltételem van, ne fürkészsze okát, czéljá t; 
én Cserni Viktorral még egyszer találkozni akarok. Éhez idő 
kell és alkalom. Az időtől remélem az alkalmat —

— Miért nem inkább Jaquemártél? Ma béllé Jleléne, 
ön találkozni fog ellenségével. Bízza rám; időnk meg van 
ugyan szabva, de az mit sem tesz. Mielőtt örökre itt hagynék 
ez országot, még nekem is 'van egy kötelességem teljesíteni 
valé. Egy jó barátnak vissza kell szereznem szabadságát . . . 
De hogy önre térjek, barátnőm. E házat az ön számára bérel
tem. Itt együtt lehet mindig gyermekével. Én majd más szál
lást keresek. Jaquemárral itt Pesten még sem ajánlatos egy 
födél alatt lakni. Én mindent koczkáztatok. de önt nem kocz- 
káztatom. Búcsúzzék el ön a Steinreich családtél; itt e levél, 
megköszönöm benne a bankár szivességét . . . holnap ön átköl- 
tözhetik. Vagy talán szívesebben maradna náluk?

— Nem, nem, Jaquemár, hova gondol ön?

— Itt ön szabadon fog mozoghatni. Kapusom és Dzsagga 
elegendők lesznek szolgálatára. Önnek korán kell hozzászoknia 
a hiányos szolgálathoz. Ön amerikai szabad polgárnő lesz, ott 
nem tartanak annyi cselédet.

Géczy Ilona mosolyogva hallgatta a kalandor csevegését. 
Azntán ismét elkomolyodott.

— Ön egy jébarátrél beszélt, Jaquemár ?
— Igen . . . egy fogoly barátomról. Váczon tartogatják 

szegényt kenyéren és vizen, pedig jobb koszthoz szokott. 
Szegény Angelo, alig huszonkét éves és képzelje, Heléne, se 
bort nem ivott soha, se nem szivarozik . . .

Képes Regénytár. VII. kot. 5
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— És ön ismét el akarja vágni a törvény útját, Jaque- 
már ? Mit Ígért, mit fogadott ön nekem ?

— Hm, a megtérés nehéz dolog. Ez lesz utolsó csele
kedetem, mely a közlelkiismeretbe ütközik. Ez lesz az utolsó, 
Heléne. Hanem lássa, én nem vagyok valami sentimentalis 
troubadour, de az előrelátás már természetemben van és a ké
nyelmet is szeretem. Diable! Az a szegény sápadt Angelo leg
boldogabb nyugalmaim közepett, túl a tengeren, mikor emlékeim 
egyre jobban elhomályosodnak, még oda is eljőne hozzám 
vádolna, hogy cserben hagytam. Éu vittem a jégre, én fogom 
kiszabadítani.

— És ha maga is rajta veszt.
— H m ! Az meglehet. A mi a csillagokban meg van írva, 

annak be kell következnie. Hanem hát az is meg van írva, 
hogy Jaquemár ne legyen gyáva, perfide . . . Azon felül pedig, 
talismánom van . . .

— A hóhér kötele? — kérdé Ilona,
Jaquemár tagadólag rázta bozontos, rőt fejét:
— Nem, signora! Ön az én talizmánom !
— Köszönöm, Jaquemár, — tehát a viszontlátásra!
— A viszontlátásra !
Jaquemár a lépcsőházig kisérte vendégét. Ott meghúzott 

egy csengetyüt és ismét visszavonult.
Itt ismét az a titokszerüség uralkodott, melylvel Jaquemár 

magát mindenütt, a hol csak megfordult, olyan örömest k 
rülvette.

Nem annyira óvatosságból eredt ez, mint inkább azon re
gényes hajlamnak volt következése, mely Jaquemárt minden 
cselekedetében jellemezte. Jaquemár mint milliomos, mint 
effendi alapjában még sem volt más, mint a hajdani komédiás, 
szemfényvesztő, ki ha már kénytelen lemondani egy nagy kö
zönség tapsairól, legalább egy-két hive előtt produkálja ujjainak 
gyorsaságát, ügyességét.

Mikor Góczy Ilona leért a kapuhoz, az óriás kapus már 
ott állt egész positurában és kibocsátotta.
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Hazaérve, Steinreich bankár fogadta a lépcsőn és bocsá
natot kórt tőle az insultatio miatt, mely ma érte. Az utálat *s 
asszony nyilván részeg volt, de büntetését azért ki nem kerii- 
lendi; ő személyesen volt panaszt tenni, miután a sértést sokkal 
súlyosabbnak tekinti, mintha saját személyén követtetett 
volna el.

Ilona — azaz hogy e helyen ismét Efimia — átadta 
Jaquemár levelét, mit a bankár nagy megütközéssel fogadott.

5'*
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Hetedik fejezet.

Csobó Estvány uram nagy elbusuiása és szomorú halála.

A. selej közi nagy korcsmárosról egész világ tudta, hogy 
duplán fog a kr étája. Hanem hát mivelhogy a kupaktanács kö
zönségesen 6 nála végezte el a falu dolgát, nem igen lehetett 
hozzáférni a becsületéhez. Nem hiába tartja a közmondás: A 
kinek Krisztus a barátja, az üdvözül.

Csobó Estvány uramnak is bizony-bizony méltányos pana
sza lett volna rá, mert az ő rovását is kegyetlenül össze-vissza 
szabdalta; hanem hát az illendőség úgy hozta magával, hogy 
a kupaktanács iránti tiszteletből, melynek néha napján — a 
régi jé időkben — ő is tagja volt egyszer másszor, nyelje le 
azokat a kortyokat is, melyeket meg sem ivott.

Csobó Estvány uram belenyugodott tehát a változhatlanba, 
amin fordítani nem lehet, és szép csínján megiddogálta és fel- 
krétáztatta, a mit visszaszerzett vagyonkájából más útón-módon 
el nem költött.

Fogyásnak indult a bor, meg a telek és fogyásnak indul
tak napjai.

És — különös! hogy ezt mások hamarább észrevették mint 
ő maga.
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És — ami még különösebb: hogy a borcsmárosnál hama
rább észre nem vette senkisem.

Himezve-hámozva, háromszori parancsolás után mert 
csak egy kis italt elébe tenni az isten adta, hogy a szelid 
lelkületű ember is kijöhetett sodrából. Hanem Csobó Estvány 
uram nem igeu jött ki belőle mindaddig, mig a korcsmáros 
élő szóval — minden kíméletet és tartozó tartózkodást félre 
téve — ki nem jelentette, hogy tűzbe dobta a rovását és többé 
meg nem emberelheti.

Ez súlyos csapás volt Csobó Estván uramra; hümmögött, 
rázta ősz fejét és elhatározta, hogy ezentúl még ha hat ökör
rel vontatnák, sem teszi lábát erre a küszöbre.

És úgy is lön. Csobó Estvány uram az napságtól fogva ke
rülte a nagy korcsmát és a faluszéli putri-kocsmában iparkodott 
meghonosodni.

Az eset természetesen nem maradhatott titokban, csakha
mar a falu szájára került és mint mindenütt akadnak gonosz, 
kárörvendő emberek, itt is akadtak, akik nem Csobó Estvány 
uramnak adtak igazat, hanem ellenfelének a korcsmárosnak.

Mikor valaki a szerencse lejtőjén lefelé halad, meg sem 
áll az az utolsó lépcsőig.

Az utolsó lépcső pedig az, mikor a konczra, melyet össze
vissza marczangoltak az emberek, a halál rá teszi ellenmon
dást nem tűrő súlyos kartját és azt mondja rá : az 
enyém !

Csobó Estvány uramnak egyre roszabbul jött a sora.
Háza, fejteke, ahol pihenőre hajthatta volna fejét, reg nem 

volt már neki; csak úgy isten jóvoltából, emberek irgalmából 
eltengődött; hol csűrben, hol istállóban hált, és utolsó morzsáit 
is felemésztette.

A korcsmáros föllépése jelszó volt, hogy a közvélemény 
végkép elforduljon tőle.

Hanem a remény, mely megpuhitja a koldus feje alját 
még mindig kecsegtető képekkel vigasztalta az öreget.
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— Lesz még szőlő, lesz még lágy kenyér! — szokta 
mondogatni. Haza jö D  az anyjokom meg a Panna, bizonyosan 
j ó l  felszedik magukat, nagy keresménynyel jönnek haza, aztán 
elélünk holtig együtt.

Hanem se az anyjok, sem Panna nem adtak hirt maguk
ról, se szóval, se egy betű Írással.

Egyszer azonban mégis jött hir felölök.
Czifra Laczi felrándult Budapestre, hbgy hatalmas ökleit 

produkálja a „Két Pisztoly “bán.
Az volt csak az öröm, mikor az öregnek meghozta az 

üzenetet és elmesélte, hogy milyen úri selyem viganóba jár 
a leánya.

Csobó Estvány uram gyöngélkedő elméje hogy megújult 
erre a hirre!

Hitt benne mint az evangéliumba. Számlálta a napokat, 
mikor érkezik már az a levél, mely véget vet gyámoltalansá
gának. Hanem a levél nagyon soká késett. Hetek, hónapok 
múltak, de a levél nem érkezett.

Azt a furcsa körülményt, hogy az anyjok nincsen a lány
nál s hogy ez semmit se tud felőle, csak az olyan üres be
szédnek tartotta. A Laczi bizonyosan nem jól értette. Hogy is 
lehetne az ?

Hanem egyszer valami jótét lélek, ki előtt a hajthatatlan 
bizalmu öreg, Panna lányával dicsekedett, megkönyörült a jám
boron és kiszakította tudatlanságából.

— Ne bizgassa kelmed mindig a lányát, Estvány ; jobb ha 
soha a nyelvére sem veszi; úgyis csak kinevetik keDdet.

— Már ugyan mi s miért nevetnének ? Tudja azt az egész 
járás, hogy Panna lányomhoz fogható szép egy cseléd nem te
rem három vármegyében.

— Szépnek szép lehet; de tudja-e mit hiresztelt a Laczi? 
A faluban az utolsó gyerek is tudja már, amit kend bolond 
észszel még mindig nem ér fel.

— Ugyan mi lenne az, amit én bolond észszel, ahogy 
mondád, fel nem érek ?
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— Mi? Na jó. Ha tudni akarja, hát tudja meg, hogy a 
Pannából afféle jó személy lett, akinek csak füttyenteni kell. 
Világ csúfja lett belőle. Hiába takargatja magát selyem kesz
kenővel, selyem viganóval, bizou azzal nem vakít meg senkit. 
Kendőzheti magát a szabad személy, mégis mindig utálatos 
marad.

Ez aztán oda volt mondva, hogy jobban se kellett 
Az ám.

Csobó Estvány uram ettől a pillanattól fogva többé nem 
dicsekedett senki előtt. Olyan melankolikus lett vagy mi. Ke
rülte az embereket és nem mert senkinek a szeme közé tekin
teni. Leginkább pedig azt az álnok Czifra Laczit kerülte, aki 
rósz szájával ennyire csúffá tette a falu előtt.

Mert az ő becsületes nevére eddig semmiféle szenyfolt nem 
ragadt, nem mondhatja rá senki, hogy csak egy csibét vagy 
egy malaczot lopott volna is. ő  mindig megadta mindenkinek 
a dukáló, tiszteletet és ime — agg napjaira hogy áskálódnak 
ellene a gonoszok. Ha szegény is valaki, az azért még nem 
becstelen.

Száz meg száz ilyen hóbortos gondolatot gondolt összevissza 
az öreg és végre abban állapodott meg, hogy ő tovább nem 
lesz a falu csúfja, hanem — —

A felelettel nem volt tisztában. Csak anyít tudott, hogy 
igy nem maradhat.

Selejköz egy órányira esik a tiszai komptól.
A falu és a komp közt egy magányos csárda áll — de 

nem a legjobb hírben. Olykor szegény legények is megfordul
nak benne, ami a falubelieket azonban nem hátráltatja, hogy 
búfelejtésre gyakrabban be ne forduljanak.

Egy nyárutói estén ott találjuk Csobó Esván uramat 
az asztalfőn ülve és a maga módja szerint morfoudérozva. Két 
tiszántúli emberrel kvaterkázott, azaz hogy kölcsönösen ki- 
nálgatták, megemberelték egymást. Csobó István uram is ösz- 
szekuporgatott még egypár garaskát, azzal útnak is eredt



’56

mindjárt, hogy ő azt a rósz leányt és még roszabb édes 
anyját fölkeresi, ha az Ararat hegye mögé bújtak is.

Nem szólt a faluban senkinek, hanem itt a korcsma 
padján a tavalyi lőre mellett elsirdogálta a maga bubá- 
natját.

Két társának visszásnak tetszett az egész dolog, nem 
sokat értettek belőle, hanem arról, hogy világgá akar menni 
váltig lebeszélték. Nagy a világ, nagy idő kell annak. Vén 
ember azt utol sem éri. így okoskodtak.

Hanem Csobó Estvány uramon nem fogott a szó.

Már biz ő csak neki indul, tudja ő hogy miért. Ismer ő 
oda fenn egy urat, aki már egyszer pártját fogta. Megteszi az 
másodszor is, ha szépen kéri. Dehogy nem megy! Ha bele
hal is megpróbálja.

Alkonyattól öreg estig, öreg estétől közel éjfélig tartott a 
mulatság.

Nógatták Estvány uramat, hogy menjen velők a túlpartra. 
Hónap majd jól tartják idei kukoriczával; hanem ő akadozó 
nyelvvel tiltakozott a kukoricza ellen. De mindazonáltal velők 
m ent, botorkázva, ingadozva, a hogy vén lábai éppen 
birták.

Czimborái sem voltak jobb állapotban mint jó maga, 
hanem sok esztendővel fiatalabbak voltak.

Az éj sötét volt.
A csárdái csapiár tamáskodott benne, hogy még ma át

kelhessenek a kompon, de részeg ember makacsul ragaszkodik 
rögeszméjéhez. A csapiár vállat vont és eloltotta a mécsest. 
Ő felelős boráért, egyébért nem felelős. Mit ő bánja !

A három bajtárs tehát elindnlt és útját a komp
nak vette.

Itt-ott egy-egy csillag küzdött az égen a rátoluló felhó 
ellen, egyet csillant, újra eltűnt.

A komp nem volt messze, kivált énekszó mellett felényire 
sincsen mint amúgy.



Rágyújtottak tehát arra a híres nótára, mely abba végző
dik, hogy

„Daruszőrü paripán 
Átugratnék a Tiszán."

Ezt az egy nótát aztán, melyet részeg fővel is igen al
kalomszerűnek és a helyzethez illőnek találtak, elvariálták 
hetvenhótszer, minden elképzelhető hangból kezdve.

Mikor nagy sokára a komphoz vergődtek, két dolgot vettek 
észre, mire fejőket csodálkozva csóválták?

Először is azt, hogy hárman indultak el és csak kettesbe 
rkeztek meg.

Másodszor: hogy a hidas a túlparton áll, mint az 
olykor megtörténni szokott, és pedig mindig akkor, amikor 
nem kéne.

Hanem egy halászbárka egy lapáttal és egy szigonynyal 
egy füzbokor mellett mintha csak éppen ő rájok várakozott 
volna.

A részeg emberek vak szerencséjével azonnal észre is 
vették.

— Hallod-e Gulyás sógor, ugyan kinek a ladikja-e ? — 
térdé a héttő közül az, aki nem volt a józanabb.

— Hát a Rébék Misié.
— Éj a ! Annak nincsen ijyen hegyes orra.
— Hát a Csiszár Bálint szomszédé, he ?
— Sógor! Hisz ez a mienk, am i ladikunk. Ezen jöttünk. 

Nem jut’ eszedbe? Hahaha! Milyen furcsa! No szálj be sógor. 
Mindjárt elódom a zsineget. így la. No látod ? Ugy-e rendén 
van minden?

A ladik indult és könnyedén sikamlóst tova a sötétbarna 
habokon.

Gulyás sógor megragadta a szigonyt és kormányzott, társa 
szokott taktus szerint merítette alá lapátját a vizbe. Tiszaparti 
népnél az ilyen éjszakai kalandozás mindennapi dolog. Az eve
zést is megszokta ott nagyja-apraja.

—  571  —
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— Hogy is volt csak, sógor? — kérdé az egyik.
A másik mindjárt rá is kezdte:

„Daruszőrű paripán,
Átugratnék a Tiszán.“

Az egyhangú morajjal tovahömpölygő habok felett, a csen
des éjszakában a folyvást ismétlődő és fokonként elhaló rekedt 
ének úgy hangzott a távolból, mintha koboldok incselkednének 
és kaczagnának a habokon.

— Hallod-e, sógor, — jutott egyszerre eszébe az egyiknek, 
mikor a folyam közepén lehettek; — ezzel a ladikkal. . . hogy 
is van csak? Hogy mondtad?

— Hogy mondtam volna? A ladik az enyém, a mi
énk —

— Úgy, sógor: a m i e n k ,  nem az enyém —
— De ha nekem úgy tetszik, akkor az e n y é m .
— Nem oda Buda, sógor. Akkor én is úgy mondhatom, 

hogy az enyém.
— Ne kötekedjél, sógor.
— Te kötekedői, sógor.
— Hát hogy leszünk hát ?
— Én láttam meg legelébb a gazdátlan ladikot, mindjá 

rást rá is tettem a kezemet, igaz-e sógor, mered-e tagadni?
— Merem hát, sógor, hogyne merném.
— Ne hadonázz úgy azzal a szigonynyal — mert meg

böklek.
A sógor egy hatalmas czifra káromkodással felelt és a 

szigonyt mérgesen nyomta a ladik oldalához, hogy viz ellen irá
nyozza, de a szigony hegye belevágódott a ladik bordájába s 
mikor egyet rántott rajta, a ladik hirtelen megbillent, felfor
dult és a két evezős felett a barna hullám összecsapódott.

Az egyik feje még egyszer felbukkant; a másikat talán 
az úszó súlyom indái sodorták le, annak az embernek se élve, 

se halva színét többé nem látta senkisem.
Azt a ki felmerült, harmadnapra kivetette partjára a viz.
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Mikor utána jártak — különösen a csapiár adatai nyomán — 
kiderült, hogy hárman voltak a szerencsétlenek. A harmadik 
selejközi ember volt: az öreg Csobó Estvány uram.

Bizony jól járt, hogy az isten magához vette ! Legalább a 
községen egy nyűggel kevesebb.

A selejközi nagy korcsmáros ezen esetből azt a tanúságot 
vonta ki, hogy részeg ember ne menjen a viznek, mert az még 
jobban megárt a bornál, pálinkánál. A kupakcanáes pedig ezen 
igazságot minden fenntartás nélkül acceptálta és mindenha ez 
értelemben működött.

Csobó Estvány uram hire pedig ezen a vidéken úgy el mo
sódott, mintha magva szakadt volna.

Néhány- héttel később egy úri forma ember jelent meg a 
nagy kocsmában és úgy szóbeszéd közben kérdezősködött, hogy 
miként folynak az öreg Csobó Estvány dolgai ? Mire a gonosz- 
lelkű csapiár bizonyos diadalérzettel feleié, hogy a lehető leg
jobban, mert olyan helyre jutott, ahol ingyen vesztegetik az 
italt, t. i. a Tiszába.

Az idegen nagyot > kaczagott a sületlen élczen, kifizette 
borát és dolgára ment.

Azontúl aztán nem hizgatta nevét se senki.
így jutott Csobó Estván uram a credoba. Meg volt ugyan 

halva, de hogy megtalálta-e nyugodalmát is, az más kérdés.
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]\yolezadik íejezet.

A b a r á t n ő k .

A lig  vetette magát Efimia pongyolába, midőn Kamilla kar
csúi alakja besuhant az ajtón.

— Te el akarsz hagyni minket, édes Efimia? Nem vagy 
megelégedve velünk. Atyám magán kívül van, anyám sir, sőt 
Poldi is ott hagyta szajkóit és kanári madarait, hogy egész lé
lekkel hirtelen elhatározásod okának megfejtésére adja magát. 
Vétettünk ellened valamit, barátnőm ?

— Atyám akarata előtt hajlok meg — viszonzá Efimia. 
— Az elválás reám nézve nem kevésbbó fájó . .  .

— És épen most — midőn a barátnőre, a tanácsadóra 
annyira szükségem lenne.

— Az én tanácsomra, Kamilla ? Nem te vagy-e a tapasz
taltabb, okosabb kettőnk közül ?

Kamilla fejét rázta.
— Okosnak tartanak, Efimia, mivel értem a börze-ma- 

noeuvereket, mivel beavattattam magam a coulissa titkos mű
ködésébe. A pénzemberek bámulnak, csodálnak, az aristokráczia 
kegyes megengedni, hogy olykor pikáns válaszokat adok; de a 
nő okossága, édes barátnőm, más. Ennek központja, azt hiszem, 
nem az agyban, hanem a szívben fekszik. Inkább ösztön, mint
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tiszta látás. És ina édes Efimiám, most a tiszta látás cser
ben hagy, az ösztön pedig elnémult. Kételkedni kezdek ma
gamban. Pedig az ügy fontos. Szóban van, hogy férjhez 
menjek.

— Férjhez, Kamilla?
— Csak szóban van. kedvesem; még nem fait accompli.
És szabad a boldog férfi n^vét is tudnom? — kérdé

Efimia őszinte érdeklődéssel;
— Minden bizonynyal. Báró Kozványinak hijják.
— Hogy e nevet soha sem emlitéd előttem !
- -  Magam is csak nehány hét előtt hallottam először.
— Tehát nem szereimi-házasság lesz? — kérdé Efimia.
Kamilla gondolkozva rázta fejét.
— Arról szó sincs, kedvesem. De még érdekházasságnak 

sem mondható. Atyám titkos óhajtása mindig az volt, hogy 
veje üzletember legyen, ki házunk fényét, mely a pénzarisz- 
tokratia világában első helyet foglal el, fenntartsa és fokozza. 
Hanem utolsó időkben nézetei egészen megváltoztak, amire 
anyámnak is nem csekély bofolyása volt. Anyámat nehány 
főúri estély fénye kábította el s anyai szeretetének különösen 
hízelegne, ha leánya ott is szerepet vinne. Hanem atyám, 
amellett, hogy szintén némi kis gyöngéje van a hét- és kilencz- 
águ koronák iránt, mégis óvatosan kerüli annak látszatát, 
hogy leánya számára a rangot pénzen vásárolja meg. Ezért az 
elszegényedett főnemesektől, kik titkon áhítoznak a bankár 
milliói után, váltig húzódik. Báró Rozványiban megtalálta a 
kellő qualificatiot; régi család és gazdag; természetes, hogy 
gazdagsága a mienkkel nem vetekedhetik.

— És te Kamilla?
— Előttem az egész ügy nagyon közönyös, — viszonzá 

Kamilla egy sóhajjal. A báró csinos férfi, gavallér és miután 
pártában maradni nem akarok, és előbb utóbb mégis csak férj
hez kell mennem, tökéletesen egy reám nézve: akár ez, akár 
amaz. Atyámnak, anyámnak a báró tetszik, tehát isten neki !
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Azt hiszem a házas életbe is épp úgy beletalálom magamat, 
mint a börzén. Elvégre — itt is, ott is csak a véletlen dönt,

— Mily fagyos, hideg gondolkozás ez — monda Elírnia. 
Te soha nem szerettél, Kamilla?

— Szeretni — amit úgy közönségesen annak neveznek, 
arra nem emlékszem, pedig módomban lett volna. A társas 
körökben — hogy is mondják csak? — ünnepeltek és máig 
is ünnepelnek. Az az alacsony kissé púpos bankár — kire a 
minap a városligetben figyelmeztettelek, s ki már tiz év óta 
nőt keres s milliói daczára sem talál — az fülig szerelmes 
belém, ép úgy egész series bárót, grófot és —■ firtlit nevez
hetnék neked, kik mindannyian élet-halálra udvaroltak. Én 
annak vettem, a mi volt — udvarlásnak. Hidegen hagyott, Ha
nem hogy szívtelennek ne tarts, édes Efimiám, bevallom neked, 
hogy ha a szerelmet nem ismerem is, de az ábrándok engem 
sem kerültek el . . .

— Tehát mégis!
— Ah, bohóság az egész ! Harmadéve olaszországi utunk 

alkalmával, Padua és Milano közt, vonatunk egy szembejövővel 
összeütközött. Nagy szerencsétlenség volt. Sokan halva maradlak, 
még több volt a megsebesült. Hasonló rombolásnak még nem 
voltam szemtanúja. Fél éjszaka kellett a szabad mezőn campi- 
roznnnk, mig segély érkezett és az utazást folytatnunk lehetett, 
Orvosok nem voltak kéznél, nehány volontairt kivéve, kik az 
utasok közt találkoztak. Én beállottam assistensnek. Segítettem 
a sebek kötözésénél, és iparkodtam magamat mindenképpen 
hasznossá tenni. Itt egy férfi vonta magára figyelmemet . . . 
vagy hát hogy jobban kifejezzem, hatott reám, kinek alakját 
máig sem felejtettem el. És — nevess ki, kedvesem! Egy 
közönséges munkás volt, vagy legalább annak látszott lenni.

— Szépsége által tűnt fel talán ? — kérdé Efimia.
— Ó nem ! A világért sem. Szépnek épen nem volt mond

ható. Eozványi báró hasonlithatlanul szebb nála. Termete sem 
volt valami kiváló. Akárhány délczegebb termetű férfi akadt 
udvarlóim közt. Hanem valami kifejezhettem leirhatlan mély
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gyász volt kifejezve egész lényében, de oly gyász, mely a lélek 
magasztosságáról tesz néma tanúságot, ügy nézett ki, minőnek 
én gyermekkoromban a hősöket, a maltai lovagokat képzeltem, 
ő is dolgozott úgy mint én ; hanem ő végezte a munka nehe
zebb felét. Ott volt a kiásásnál, parancsolt, rendelkezett, ölébe 
kapott egy-egy sebesültet és elhozta a kötözési helyre. Fárad - 
hatlan volt, mindenütt jelen. Kék munkás-blouset viselt, de ma
gatartása meghazudtolá öltönyét. Nekem a munkásról mindig 
más fogalmaim voltak. Ez az alak nem illett abba az osz
tályba. Egyszer — súlyos sebesült feküdt előttünk — az orvos 
karját akarta amputálni — meg is szólított, hogy engedjem át 
neki helyemet. Reápillantottam és szemeiben, arczán oly hódoló 
tiszteletet láttam kifejezve, minővel férfiszemben még nem talál
koztam. Megvallom neked, édes Efimiám, hogy e pillantás ne
kem jól esett és hogy nem felejtettem el — el nem felejtem soha 
Talán a különös helyzet is okozta, talán egyéb. A mi salonhő 
seink igen szépen tudnak csevegni, csak az a kár, hogy minden 
érzelem és gondolat kifejezésére már készletben tartják a hi
bátlan és alkalomszerű frázist. Ez semmivé tesz minden illusiót- 
Én nem tudok hinni szavaikban.

— Báró Rozványi szavában sem ?
— Abban sem. Az sem különbözik a többitől semmiben- 

Talán ügyesebb valamivel, találékonyabb, de ez mit sem vál
toztat. Mig az én kék blouseosomra már igen sokszor gondoltam. 
Ábrándkép lett belőle.

Efimia bólintott a fejével.
— Hogy tetszett neked Gilliat ? — kérdé Kamilla.
— Megrendített, édesem.
— Látod, az én kék blouseosom hajszálra hasonlít hozzá.
— De te, Kamilla, nem tudnál oly kegyetlen lenni mint 

Dernchette volt.
— Deruchette nem ‘volt kegyetlen, édesem. Deruchette nő 

volt. Talán az ő helyében én sem cselekedném máskép, de 
Gilliat azért oly nagy és hatalmas, mert Deruchette oly gyönge 
és méltatlan . . . akarod látni bárómat, Efimia F
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— Hol ? Mikor?
— Ma öt órakor salommkban.
— Ha megengeded — viszonzá Eíimia mosolyogva, -  én 

örülni fogok, ha láthatom.
— És őszintén megmondod majd nekem ; hogy tetszett ? 

micsoda benyomást tett rád?
— Azt is, kedves Kamillám.
— Minden tartózkodás nélkül ?
— Minden tartózkodás nélkül.
— Elvárom tőled, kedvesem.
— Föltéve — mondá Efimia kis gondolkozás után — ha 

nagyobb társaság nem lesz jelen • .
— A világért sem. A báró és talán — egyik jó barátja, 

de az is bizonytalan.
Kamilla lopva egy pillantást vetett barátnájára, mit eu 

észre nem vett.
Öt órakor Efimia megjelent a salonban, hol Kamilla anyja 

és a lágyszívű Poldi már várakoztak.
Egy negyed hatra báró Rozványit jelentette az inas és még 

valakit.
Báró Rozványi barátját.
Ki volt a z ? -------
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Kilenczedik fejezet*

A csomó még jobban összekuszálódik.

G r ó f  M a r m a r o s s y  G é z a .
A saloa semmiben sem különbözött a főúri társalgóter

mektől. Nagyobb fényűzéssel egyik sem yolt felszerelve. Drága 
kárpitszőnyegek, nehéz selyem-ripsz függönyök, süppedékes vi
rágos talaj, óriás kristály csillár, becses kézrajzok nehéz arany
rámákban a falon — egészítse ki a többit olvasóm kép
zelete ?

A Steinreich bankár háza régi épület volt. Az ablakok 
nem annyira nagyságuk által tűntek ki, mint inkább mélysé
gük által. A századokra épült ölnyi vastagságú falak mély fül
kéket képeztek az ablakok körül. Fiatal leányok, gyermekek 
e fülkéket különösen szeretik. A gyermekek, mert búvóhelyet 
szolgáltatnak ; a leányok mert ábrándozásra vonzanak.

Efimia egy ilyen ablakfülke közelébe húzódott. A bankámé 
nápicz fiacskájával a pamlagon ült. Kamilla az ablakkal és 
Efimiával szemben.

Mikor az inas a vendégeket bejelentette, Efimia elsápadt 
Kamilla fölemelkedett és nehány lépést tett az ajtó felé. Báró 
Rozványi bemutatta barátját, Kamilla bemutatta barátnéját, 
Korái effendi, török főur leányát.

Képes Regénytár YII. köt. 6
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— Báró Rozyányi a szokásos frázisokat ismételte. Gróf 
Marmarossy némán hajtotta meg magát.

Efimiának — az inas bejelentése által előkészítve — ma
radt nehány pillanatnyi ideje, hogy magát összedszeje. Gróf 
Marmarossynak csak alig sikerült elpalástolni megrendülését.

Valóban mindenre inkább el volt készülve, mint e talál
kozásra.

Ez oly különös, annyira nem várt valami volt, hogy első 
pillanatban talán dupirozni hagyta volna magát és elhiszi, hogy 
Efimia valóban idegen előtte, legfeljebb hasonlít valakihez, akit 
ő közelebbről ismer; de fülébe csendült az a halk, elhaló női 
sikoltás, mely a folyosón egyszer megállította, és ez eloszlatta 
minden kételyét. Ez Góczy Ilona, senki más.

Hanem szebb lett, igézőbb, kívánatosabb. Az egyszerű fa
lusi leány levedíette magáról az igénytelenség burkát és fényes 
előkelő pompában nem sejtett szépségeket fejtett ki előtte. Azt 
hitte káprázat játszik vele.

De bármily hatalmas volt is a rázkódás, vére csakhamar, 
nyugodt folyásába tért és az ész visszanyerte hideg nyugalmát. 5

— Vájjon véletlen-e ez vagy ügyes kezek szándékos szö
vevénye ? — kérdé magában. — Talán Ilonának tündérujjai 
kötötték ezt a bogot? Egy kis női intrigua, melyet egyrészről 
a bankár, másrészről Rozványi elősegített?

A bankárról fel nem tehette.
Mikor először fölkereste irodájában, Ilona már itt volt. 

Azóta több ízben találkoztak. Marmarossy magánbirtokaira 
nézve az alku csaknem be volt fejezve. Rozványi járatos volt 
a házhoz. A gróf mindkettőnek kérelmére tette a látogatást. 
Mindez oly természetes és egyszerű volt. Ilona erről aligha 
tudhatott valamit. Nem mutat ugyan meglepetést, de a nők 
oly ügyesen tudják palástolni valódi érzelmeiket.

Gróf Marmarossy elhatározta magában, hogy az incognitót 
tisztelni fogja. Ha Efimia — maradjon Efimia. Ezt az udva
riasság is követeli. És azok után, ami kettejök közt történt, 
könnyebb is volt igy.
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Góczy Ilonával miről beszélhetne még ?
Efimia egy uj jelenség, egy más égalj gyermeke, egy 

forróbb nap virága. Élni akar a pillanattal, élvezni e csodá
latos, alakoskodó virág illatát. Hónapok óta sötétnél sötétebb 
tépek zaklatják. Minden zugból, minden nyílásból kisértet 
suhan elé. Ez is kísértet a múltból, de nem öldöklő, hanem 
csábitó kisértet. Majd elhiteti magával a gróf, hogy álarczos 
bálban van és egy érdekes maszkkal társalog, akinek az udva
riasság tiltja szemébe mondani, hogy :

— Ismerlek szép maszk!
A társalgás Efimia kedvéért franczia nyelven folyt egy 

darabig.
Báró Bozványi igen ügyes társalgó volt, ki nagy köny- 

nyedséggel arra a tárgyra tudta terelni a beszédet, melyben 
mag át legjobban kitüntetheté, a nélkül hogy a czélzatosság ki
ütötte volna magát. Hanem a társaság központja ma még sem 
ö volt, hanem a komoly, kevésbeszédü gróf Marmarossy

Gróf Marmarossy érezte ezt. Nem csak itt, mindenüttugy 
volt vele. Ő tudta jól, hogy érdeklődnek iránta, de azt is, hogy 
íz érdeklődés nam rokonszenv, hanem kíváncsiságon alapúi.

És ez boszantá.
Miért nem törődik ő senkivel és semmivel? Miért nem 

fürkészi ő a más viszonyait és mások az övéit?
Hanem e boszankodás fenekén mégis csillámlott egy sugára 

a kielégített hiúságnak.
Közönséges, hétköznapi emberek nem hathatnak puszta 

megjelenésükkel, úgy mint ő. A romboló daemon örült, hogy 
szárnya legyintését, czéltalan közeledését megérzik az emberek

Rozványi Olaszországról kezdett beszélni.
— Mi is voltunk ottan, ugy-e mama? — szólt világlá 

tottságát kitüntetni akarva Poldi.
A mama igen sokat tudott Olaszországról mondani. Pi- 

zának görbe tornya van. Az olajos étel kiállhatlan rósz szagu 
és a koldusok ott olyan tolakodók.

Kamilla felfogta a társalgás fonalát. Olaszországból ő so-
6*
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kát látott és még többet olvasott. Tudákosság nélkül szellem- 
dúsan beszélt.

Báró Rozványi örömmel hallgatta, de jobban esett neki, 
ha őt hallgatták. Csakhamar ismét rajta volt a sor.

Gróf Marmarossy élt a kedvező alkalommal és közelebb 
lépett Efimiához.

— Én az ön hazáját csodálatosabbnak, nagyszerűbbnek 
tartom mint Italiát — mondá leülve.

— Nekem kedvesebb — viszonzá Efimia tartózkodással.
— Napja forróbb, hölgyei lángolóbbak és titokteljesek, 

mint a sphynx . . .
— Gondolja, gróf ur ? így tehát én is sphynx vagyok ? — 

szólt Efimia csábitó mosolylyal.
— A legigézőbb, mely a Nílus partjairól valaha a rideg 

Európába költözött.
— Tudja ön, hogy a sphynxnek karmai is vannak?
— Tudom szépséges sphynx, de azok nem veszedelmesek.
— Mikor hogy. A regében a kőleány egyik karjával 

megöleli imádóját, a másikkal agyon fojtja.
— Az a regében van.
— No, no! Vigyázzon gróf ur — mondá Efimia oly hal

kan, hogy utolsó szavait Marmarossyn kívül senki sem hallhatá.
— Különben egy ilyen ölelésért bátran koczkáztatnék egy 

életet — viszonzá Marmarossy épp oly halkan.
— Gróf ur túlhajtja az udvariasságot. Engedje meg, hogy 

erre meg én foghassam rá, hogy csak — mese.
— Tegyen próbára nagysád.
Efimia nem felelt.
Hűsítőket hoztak a terembe.
— Mama — kiáltott fel Poldi, — tegnap Kuglernél öt 

porczió fagylaltot és két jeges kávét ettem meg. Mama, es 
nekem magamnak is kevés lesz.

— Aber, Poldi! —- irtózott a bankámé, — nem szégyel- 
led, olyan falánknak lenni?

— -  Nem, mama.
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Az ilyen kategorikus válasz ellenében nincs argumentum.
— Báró ur nem parancsol ? — kinálá Kamilla Rozványit.
— A jég korcsolya alá való — viszonzá Rozványi ismét 

oly tárgyra sikamolva át, hol otthonos volt.
— Hallottam önt dicsérni, báró ur, hogy szenvedélyesen 

űzi a jégsportot.
— Jackson Haines tanítványa vagyok — felelt Rozványi 

némi büszkeséggel.
— Ah, ez érdekes. Beszéljen nekünk róla, báró ur ; már 

az eszme maga is oly kellemesen hűsítő ebben a melegben.
Báró Rozványi huzamosan beszélt a köre solyamüvészeiről.
Gróf Marmarossy újra fel akarta fogni a társalgás fonalát. 

Efimía kitérő válaszokat adott.
A gróf úgy tett, mintha barátja előadását figyelemmel 

kisérné.
Pedig valósággal egész máshol jártak gondolatai.
Ilona — Efimia ! — Mily rendkívüli változásokon mehe

tett át az ő ideálképe, akit valaha annyira szivén hordott, száz 
alakban festett, csak igy nem, anjint most maga előtt látja ! 
az ily szilaj, vad természetű individiumok egyik alapvonása két
ségkívül a makacsság. Gróf Marmarossy szivében az Ilona 
iránti hajlam ama brutális jelenet után lassan elfátyolozódott, 
de nem halt ki egészen. Koronként vissza-visszacsillant egy-egy 
sugara, s ő édelgett az álomképen, melyet orv kezekkel meg
támadott. Az a gondolat, hogy e nő, ki szellemileg nem volt 
valami kiváló tünemény, kezében tartotta az ő sorsát és jóra 
fordíthatta volna, gyakran meg-meglátogatta ; most pedig egy
szerre, hirtelen feltámadt halottaiból a régi szenvedély. Hajdan 
Ilona büszke merevsége képezte az ingerlő akadályt, ez a büsz
keség még most sem volt megtörve, de a kiengesztelődés útját 
nem zárta e l ; hanem áthághatlan akadály gyanánt emelkedett 
most közte és Ilona közt Leontine kuszáit alakja. Vakmerőség 
volna állitani, hogy Marmarossy Géza, ha nős nem lett volna, 
mohón siet helyreállítani Hona becsületét; de minthogy nős 
volt, jól esett neki hinni, hogy ezt tette volna. Egy ókka
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több, hogy nejét gyűlölje; egy okkal több, hogy Efimiát sze
resse, százszor jobban, mind hajdan Ilonát szerété

— Ön a felelettel adósom maradt, — vévé fel Marma- 
rossy gróf ismét a szót.

— A hallgatás is felelet, — viszonzá Efimia komoly, 
büszke tekintettel.

— Még pedig sújtó.
— Várhat ön mást ?
— Jog szerint nem, de a kegyelemtől.
— Nem az imént jelentettem ki, hogy én kegyetlen va

gyok s az is akarok maradni.
— Az utóbbit nem mondta.
— Minek is?
— Oly természetes ez, Ilona ?
— És Oserni Viktor még kérdheti ?
A társaságban egyszerre csönd lett. Azon pillanatot 

egyike, melyeket a köznép igen alkalmasnak tart mákot 
hinteni.

Kamilla a báró egyik kérdését viszonzás nélkül hagyta, 
mert csak fél füllel volt nála. A másikkal az ablak mellett 
folyó társalgást kisérte, melyből csak érthetetlen töredékek 
hatottak hozzá.

Ez okozta a hirtelen pausát.
Gróf Marmarossy Géza kínosnak tartá e csöndet.
Kamillához fordult egy megjegyzéssel a kézrajzokat ille

tőleg, melyek nagy számmal disziték a termet.
Kamillának alkalma nyílt müismereteit brilliroztatni, gróf 

Marmarossynak hogy rövid észrevételek alatt elrejthesse a 
vihart, mely lelkén átvonult.

Báró Rozványi a mamának jószágairól beszélt, melyeket 
két hét alatt meglátogatni szándékozik.

Nem sokára Steinreich bankár is belépett. A társalgás 
általános lön.

Mielőtt a vendégek távoztak volna, gróf Marmarossynak 
még egyszer alkalma nyilt Efimiához néhány szót intézni.
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— Nem neheztel meg vakmerőségemért, ha remélni merem, 
hogy nem vesztem el önt végkép láthatáromról ? — kérdé Mar- 
marossy.

— Én nem osztom reményét, gróf ur — viszonzá Efimia 
hidegen.

— A bűnösnek alkalmat szolgáltatni, hogy tisztázhassa 
magát, szép cselekedet lenne.

— Vannak bűnök, melyekre nincsen bocsánat — susogá 
halkan Eíimia.

— Vezeklés minden bűnre van. Góf Marmarossy vezekleni 
óhajt Cserni Viktorért.

— Késő — viszonzá Elírnia önfeledten — késő.
— Ön csalódik ; gróf Marmarossy még mindent jóvá tehet 

— csak öntől függ, hogy akarja.
Eíimia hallgatott.
A gróf szavai a kétes reménynek egy sugarát szították 

benne. Gyönge asszony volt. És ő annyira beleélte magát az 
ábrándba, hogy Cserni jobb mint látszata, durva, de nem nem
telen : hogy e kétes sugárnak hinni .mert. Lelkében gyermeké
nek édes gagyogását hallá —• és e gyermek annyira hasonmása 
volt a férfinak, ki szaggatott szavakban előtte könyörgött. El
hitette magával, hogy kötelessége e könyörgést meghallgatni, 
nem a maga kedvéért, de a kisdedéért, ki felnőve apátián 
leend,

— Holnap elutazom — mondá habozva.
— Végkép ?
— Határozatlan időre — talán soha vissza nem térésre — 

őrökre.
•— Én követni fogom önt.
— Ne fáraszsza magát, Cserni ur. Egyszer utaztunk 

együtt — — —
— Halaszsza el utazását egy nappal — egy fél nappal

------ engedjen nekem egy órát, a halálra itéltnek is engednek
egy napot. Idézze vissza — bármi kínos legyen önre — a múl
takat és látni fogja, hogy nem egyedül én voltam a h ibás-------



72

— Törődött ön eddig velem ?
— De ha ezeutúl törődöm. Forgó csillagok vagyunk. Fa 

elvesztettem önt szemem elől. Nem akarom másodszor is elve
szíteni. Akkor a csavargót látta bennem — ma már nem az 
vagyok. Ön sem az többé, aki akkor volt. Csak egy órát, Ilon '

Gróf Marmarossy szavai hatottak.
Ili. Richard férje koporsójánál hódította meg Annát.
Gróf Marmarossy nem volt III. Richard, nem volt púpos* 

nem volt szörnyeteg (legalább lilona szemeiben nem,) hanem 
szép délczeg férfi és gyermekének édes atyja.

Báró Rozványi ünnepélyesen meghitta a bankárt és csa
ládját hogy, látogassák meg uradalmán.

A bankár megígérte. Kamilla szintén. A mama nem bo
csáthatja leányát egyedül. És Pólóiról föl lehetett tenni, hogy 
egész nap sírni fog, ha el nem viszik.

Még hallani fog felőlem — szólt halkan Efimia.
— Köszönöm, — viszonzá gróf Marmarossy.
— Nos, hogy tetszik jövendőbelim ? — kérdé Kamilla fél 

tréfásan Efimiától, mikor a vendégek távoztak.
Efiaia szórakozottan felelt, hogy igen derék gavallér.
Ha őszinte mert volna lenni, bizonyára azt feleli, hogy 

nem látta.
Kamilla e szórakozottságot igen jól észrevette, de hiány

zott hozzá a kulcs, nem tudta megfejteni.
— Hallod, Géza, az a török lány nem mindennapi tüne

mény — szólt báró Rozványi barátjához, mikor a gróf kapu 
alatt várakozó fogatjába beültek.

Gróf Marmarossy vállat vont.
— Csak azt szerelném tudni, hogy került Steinreichékhoz (
Ezt gróf Marmarossy is óhajtotta volna tudni, de egy szó

val sem mondta, hogy Rozványi könnyen megtudhatná Ka
millától.

Rozványi útközben kiszállt és Marmarossy örült, hogy 
egyedül lehet.
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Ő az uj társadalmi körben uj barátjaival szemben sem ta 
gadhatta meg egyéniségét. Éreztette mindenikkel fölényét és 
örült, ha egy-egy uszályhordozója akadt, kinél a protektort 
játszhatta.

Rozványinak leginkább szüksége volt a protektorra és 
ezért volt legjobb barátja.

Gróf Marmarossy átlátott a szitán és koronként éreztette 
is vele.

De Rozványi viszonyairól ő épp oly keveset tudott, mint 
a többiek.

Barátságuk nem volt régibb mint Marmarossy gróf uj 
méltósága. Első volt az elsők közt, kik az újonnan feltűnt 

csillag köré sereglettek mellékbolygókul. Egymás pályafutását nem 
illett kutatni.

— - Mire való volt e találkozás ? •— mormogá a gróf, 
mikor egyedül, egészen gondolatainak engedhető át magát. — 
Azt hittem, hogy szivem soha sem fog megmozdulni többé . . .  
Ah, ez a nő vesztemre született! Nekem le kellene mondanom 
a szelidebb érzelemről. Oly pálya után, minőt megfutottam^ 
csak tgy adhat elégtételt, csak egy méltó, hogy törekedjem, 
utána: A h a t a l o m ! . . .  Lelkiismeretemet elnyelte a Tisza 
vize. Az a vén paraszt éppen jókor szabaditott fel . . . Most 
mitől sem tarthatok . .  . Góczy Ilona, te roszkor jöttél és mégis 
szeretem, hogy jöttél! Yissza fogom hódítani . ..

Mikor Gróf Marmarossy a fogatból kiszállt, Francois, az 
inas, egész devotióval jelentette:

— ő méltósága a grófnő egy órával ezelőtt megérkezett.
Marmarossy gróf feje kissé kábulva volt, nem értette

meg mindjárt.
— Mit mondasz, Erangois ?
— ő  méltósága a grófnő megérkezett és beszélni óhajt 

gróf úrral.
Marmarossy egy perczig némán tekintett az inasra, azután 

sietve felrohant appartmentjaiba.
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— Ezt az ördög hozta! — ordított fel, dolgozószobá
jába érve.

Azután hangos, fenyegető kaczajra fakadt.
— Parancsom ellenére mert cselekedni — ám lássa.
E pillanatban belépett Francois és harmadszor jelenté:
— Ö méltósága a gróínő !
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T i z e d i k  f e j e d e t .

A gróf és a grófné.

M ielőtt Mannarossy Gézának még ideje lett volna magát 
elhatározni, hogy elfogadja-e a grófnőt vagy n e m: Leontine 
nyúlnák alakja a kitárt ajtóban megjelent.

Marmarossy félig Íróasztalának volt fordulva. A grófnő 
belépését inkább uszálya suhogásából vette észre.

— Francois — mondá az inasnak és hevenyében két sort 
vetett egy papirra — adja át rögtön és vezesse a vendégeket 
az oldalszobába.

Francois átvette a levélkét.
A gróf megfordult.
— Mily kellemes meglepetés, grófnő.
Leontine még sokkal soványabb lett azóta, hogy utolszor 

láttuk, soványabb és vénebb. Szemei nem v.dtak többé a régi 
hóditó szemek. Ajkai még keskenyebbeknek látszottak. Kiálló 
arczcsontjai alatt hektikus pir csalfa rózsá kat festett és a poudre 
de riz nem volt képes teljesen kendőzni homlokán az idő előtti 
vonalokat.

— Siettem, hogy önnek uj méltóságához gratulálhassak, 
gróf ur — viszonzá Leontine grófnő födött gunynyal.

— Én pedig megtiltottam önnek a sietést, — mondá Mar
marossy fejét hátra vetve.
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Leontine grófnő felkaezagott:
— Egy Korláthnoky-lány nem tűri, hogy neki valamit 

tiltsanak. Más hangból, kérem, Oserni Viktor ur.
— Gróf Marmarossy, ha úgy tetszik — igazitá ki a gróf.
— A név nem teszi meg. Én Cserni Viktorhoz mentem 

nőül, a névtelen hazátlan kalandorhoz. Én e névhez ragasz
kodom.

Gróf Marmarossy leült és a legnagyobb resignáczióval 
aezélozta magát a fergeteg ellen, mely kitörendő volt feje 
fölött.

— Grófnő, a mint látom, szennyeset jött mosni — tehát 
csak rajta.

Leontine grófnő e szinlett nyugalom által — minthiré 
— nem hagyta magát kiforgatni sodrából, szintén helyet fog
lalt, a gróffal szemben és a gúny és keserűség bizonyos vegyü- 
letével folytató:

— Ön nem tartotta érdemesnek velem váratlan szerencsé
jét közölni. Másoktól kellett azt megtudnom. Ott hagyott Pá
rizsban és minden hónapban irt egy levelet, hogy csak szóra
kozzam. Ön soha sincs Pesten, hanem képviselővé választatása 
ügyében teszi a kellő lépéseket. Mások nyitották meg szemeimet. 
Most mindent értek, mindent tudok. Ön az első pillanatban, a 
mikor születése titka kiderült és ön a sötét gubóból fényes pil
langóként emelkedett a társaság zenitje felé — elhatározta, 
hogy a nőt, kit eddig lépcsőnek használt, kíméletlenül mint 
hasznavehetlen tárgyat eltaszitja magától. Diadala, szerencséje 
első mámorában, nem akarta maga mellett látni azt a nőt, tó 
elég balga volt az ön kedvéért szakitani a körrel, hova szüle
tése helyezte. Háboritlanul akarta élvezni az első perczeket és 
időt nyerni,, hogy fondorlatait ellenem háboritlanul szőhesse. 
Útjában lettem volna itthon, azért mindenféle nemtelen eszköz
höz folyamodott, hogy hazajövetelemet meggátolja. Ha tervei 
megértek, haza hitt volna. Egy nővel, egy hitvány bábbal, ki 
oly gyöngének mutatta magát — könnyen el fog bánhatni, 
gondolá — nemde, Cserni ur, igy van?
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— Csak folytassa, madame, tovább !
— Folytatom ám, mert sok mondandóm van még, igen 

sok. Mindenek előtt, tudja meg, hogy gyűlölöm önt, szivem 
lelkem mélyéből gyűlölöm. És nem ez óra, nem hetek, hóna
pok óta — ó régebben, sokkal régebben, Párizsban tartózko
dásunk első napja óta, amikor meggyőződtem, hogy szerelme
met egy nemtelenre pazaroltam.

— Mindig érdekesebb lesz, asszonyom, azonban ne echauffi- 
rozza magát. Egy kis hidegvér az ön részéről jelentékenyen 
fokozná a hatást — gunyolódék a gróf.

— Ön szereti a nagylelkűt, a nemest játszani — folytatá 
Leontine, — de éreztette is velem, hogy alamizsnát osztogat. 
Alamizsna — drágán fizetett alamizsna! Gaston de Berrier, 
önnek lelki-testi barátja, meg Gerrard, Jouffroi, meg a többiek, 
akikkel ön éjeit áttombolta és napjait elkalandozta, ők legjobban 
megmondhatnák, hogy az az alamizsna, mit ön nekem nagylel
kűen odadobott, drágán fizetett alamizsna vöt. . . .

Leontine grófnő mélyen felsohajtott.
— Mindent tudtam és mindent tűrtem. Nem ön volt a 

nagylelkű, uram, hanem én, — nem ön áldozott, hanem én 
áldoztam. Nem ön szenvedett, hanem én szenvedtem. De mi
nek mondom ezt önnek ? Önnek se szive, se lelkiismerete, se 
bité, se becsülete. Önt a szerencse felemelte oly társaságba, 
mely kötelességgé teszi a lovagiasságot, becsületet, e társaság 
tárt karokkal fogadta önt, fátyolt dobott múltjára, de e fátyolt 
széttépem majd én — én, Korlathnoky Leontine — a nő, kit 
ön elgázolni akar. Nem vágyom többé szerelme után, ismerem 
értékét, de boszut szomjazom és szomjamat ki is fogom elégí
teni . E gyenge kezek . . .

— Karmok — akarja ön mondani, grófnő, — vágott 
közbe Cserni gúnyosan.

— E gyönge kezek a porba fogják önt teríteni. Ha meg- 
semmisitettem önt, ha lehetetlenné tettem uj helyzetében, ak
kor majd elválunk egymástól — addig nem, Cserni Viktor.
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Addig e házban maradok, itt — önnél — és gyötörni fogom 
— mert nem félek öntől —

Marmarossy gróf hangos hahotára fakadt.
— Istenemre, ön jól betanulta szerepét. Nem valamelyik 

iró barátja fogalmazta még odakünn Párizsban. Pompás debut. 
Sok lesz még asszonyom ?

Korláthnoky Leontine fölemelkedett és egy lépést tett 
férje felé:

— Gróf Marmarossy.! — szólt emeltebb hangon, melyen 
diadalérzete átrezgett — ön áruló! Testvérbátyámban Dénes- 
ben elárulta a haza ügyét. Az öreg Tamás halálos ágyán 
bevallotta, hogy ő vitte a feladó levelet a rendőr-főnökhöz, 
de nem tudta mit tartalmaz. Dénes bátyám ön miatt rabos
kodott. 0 csak sejti önben az árulót, de én tudom, hogy az.

Gróf Marmarossy elsápadt.
— Vannak bizonyitékai is, asszonyom, kétségkívül van

nak ? — mondá Cserni halkan.
Leontine grófnő nem felelt a kérdésre, hanem még han

gosabban, még nagyobb nyomatékkai folytatá :
— Gróf Marmarossy ! Ön váltóhamisitó. Három váltó alatt 

utánozta Korláthnokv Leontine grófnő aláirását. Az összeg 
nem nagy. Összesen kétszáz ezer forint. Mind a három váltó 
kezemben van. Holnap már át lesz adva oda, a hova az ilyen 
váltó tartozik — a fenyitőszék elé . . . Ért engemet, Cserni 
Viktor ur?

Gróf Marmarossy Géza feltűnő nyugodtan hallgatta végig 
az utolsó vádat.

— És ön egy váltóhamisitóval és árulóval még egy födél 
alatt szándékozik maradni? — kérdé halkan.

Már erre a kérdésre megint a grófnő maradt adósa a 
felelettel.

— Mind a három váltó történetét tudom, gróf, el
mondjam ?

— Ha önnek úgy tetszik, én nem akarom kedvét 
szegni.
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Leontine grófnő annyira ttizbe jött, hogy észre nem vette 
a gróf szemében azt a fenyegető villámot, mely utolsó szava
inál hirtelen felvillant. De hisz az csak egy pillanatig tartott 
és a grófnőnek annyira jól esett diadala. Képzeletben már ré
gen előre élvezte azt az órát, melyben halálos ellenségét meg 
fogja semmisíteni. És ime valóban semmivé tette. Egy szót 
sem tud felhozni mentségére, hanem meghajtja fejét a rázú
duló vádak alatt.

— Az első váltót ön Dumont bankárnak prázentálta és ő 
azonnal díjazta i s ; csak annyi időt vett magának, hogy előbb 
n  aláírásokat összehasonlítsa. Én voltam oly szerencsés mint 
girans szerepelhetni. 0 azonnal felismerte a hamisítást — de 
tudta, hogy a nő férje ballépését leplezni fogja, ön nagy ka
matokat fizetett, az üzlet részére nem volt megvetendő és ő 
koczkáztatta. Én három nap alatt beváltottam a váltót, ön pe
dig a következő hat hónapon át fizette a prolongácziót. Ez be
csületbeli adósság volt. Ön a lóverseny alkalmával negyvenöt- 
ezer francot vesztett, Fachéban voltunk és ön máskép nem se
gíthetett magán. így volt, gróf ur?

— Tökéletesen, madame. Az ön titkos cabinet-kémei meg
tették kötelességüket.

— Meg ám ! A második váltót ön a Mabilleben, barátai 
körében töltött éj után készítette. Ez csekélyebb összegre szólt. 
A váltó három kézben is megfordult, önnek sok fáradságába 
került, mig olyan uzsorásra akadt, aki lépre ment. De végre 
akadt. Gaston de Berrier megkapta pénzét ás az ön lovagi be
csülete meg volt mentve. Ön a hátam mögött külön háztartást 
vitt, külön lakott, sokat költekezett és adósságokba keveredett.

Leontine grófnő megállt kissé beszédében, hogy lélegze
tet vegyen.

A‘gróf nem mozdult. Olyan közönyösen, olyan hidegen 
nézte e nőt, mint a hogy kegyetlen gyermekek a félig eltiprott 
férget nézik.

— A harmadik váltó nagy összegre szól. Ön 150 ezer fo
rintot vesztett a kártyán egyetlen éj a la tt.. Marquis de Jouon
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a Champs Elisé-n egy kis palotát vásárolt, ön pedig Steinreich 
bankárhoz folyamodott és aláírásomat hamisította. Ön a sürgö
nyöket, melyek nevemre jöttek, elfogta és nevemben visszasttr- 
gönyzött. Szóval, gróf ur, igen ügyesen maneuvrirozott. Az ösz- 
szeget nyolcz nap alatt megkapta. A haza meg volt mentve. 
Cserni Viktor olyan embernek bizonyította be magát, a kinek 
százötvenezer forintot egy szavára lehet adni. Ekkor for
dult meg a szerencséje. Ez időtől fogva nem vesztett többé, 
hanem mindég nyert. Mindezt csak későn tudtam meg, de még- ' 
is elég jókor arra, hogy ezt a váltót is birtokomba kerítsem. 
Ha odadobtam életemet, miért ne szórhatnám el vagyono
mat is ?

Korláthnoky grófnő hysterikus kaczajba tört ki az utolsó 
szavaknál és fáradtan vetette magát a támlányba.

Gróf Marmarossy darabig szótlanul nézte és arczán inkább 
undor mint harag tükröződött.

— És a váltók most az ön kezei közt vannak! — szélt 
a grófnő kaczaját utánozva.

— És tartom őket olyan erősen, mintha életemmel 
lennének összeforrva . . .

Gróf Marmarossy hirtelen felszökött helyéből és szálfa 
magasságában fenyegetőleg állt meg a grófnő előtt.

— Én pedig azt mondom önnek — dörgé, hogy szinte 
rengett bele a boltozat — hogy e váltók még ma az én ke
zemben lesznek !
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Tizenegyedik fejezet.

K i  a z  e r ő s e b b ?

Leontine grófnő meglepetve tekintett férjére.
A gróf előbbi nyugalmával sajátságosán ellenkezett ez a 

1 kemény, parancsoló fellépés.
Mikor Leontine azt h itte , hogy vádjaival agyontiporta, 

semmivé tette ellenét, akkor emelte fel ez legvakmerőb - 
ben fejét.

Hosszas feszült hallgatás állott be mindkét részről.
A grófnő végre összeszedte magát.
— Én pedig azt mondom önnek, Cserni Viktor u r : a fe- 

nyitőtör vény szék kezében, igen, de nem az önében, — szólt 
Leontine grófnő, felszökve helyéből.

— Üljön le grófnő, — rivallt rá Marmarossy egy paran-
' csoló kézmozdulattal a székre mutatva. Én végig hallgattam az 
f ön ömledezéseit; most rajtam a beszéd sora.

— Ah, a h ! — sziszegett Leontine, föl nem foghatva, 
hogy honnan veszi a gróf e kevély elbizakodottságot.

— Ön felsorolta bűneimet. Árulónak bélyegzett, amit 
nem bizonyíthat be.

— Kezemben a bizonyíték.
— Hagyjuk azt, madame. Az egyszerűen: nem igaz.

Képéé Regénytár YH. köt. 'J
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—  Gráf u r!
— Madame, ismétlem önnek, hogy az hazugság. A mi a 

váltókat illeti, az köztünk marad. A férj rendelkezik a nő va- 
gyonával — ez nem foglal magában olyan súlyos vétséget. 
Hanem most figyeljen rám, asszonyom. A vád, melyet én fo
gok önre ráolvasni, sokkal súlyosabb. Ön engem megcsalt. Ön
nek — hol vette, hol nem vette — egy leánya van —

Leontine grófnő felsikoltott.
— Ki mondta ezt önnek?
— Önnek egy leánya van. Fiatalkori kivácsiság gyümölcse. 

Ne ijedezzen, grófnő. Lássa, én még csak zokon sem veszem, 
hogy ön megcsalt ; hogy ön szövetkezésünk előtt ezt — mint 
kötelessége lett volna — velem nem tudatta. Én felfogom, 
hogy kissé kényes vallomás lett volna egy nagyúri delnő aj
kairól — —

— Nem igaz, ezerszer mondom: nem igaz! — rikolta 
a grófnő, vadul forgatva szemeit.

— Nem igaz ? — kaczagott fel Marmarossy. Ha úgy tet
szik, éu is elmondhatom méltóságodnak e váltó — illetőleg« 
kisasszony történetét. Akarja hallani grófnő ? . . .

Leontine sápadtan, kimerülve dőlt meg a támlányban. A 
a gróf kérdésére idegesen rázta fejét, de a gróf úgy tett, nainths 
észre nem vette volna.

— Lássa, én* is igen jól informáltam magamat — 
kézből mindjárt. Be vagyok avatva a p—i kastély titkaik 
Szép egy históra. A jámbor Orsolyát is ismerem. Igen 
lélek és a mi fő: kitűnő emlékezőtehetséggel van 
Hanem ez mind hagyján. A részletek szót sem érdemein 
Ah, asszonyom, — csak most látom . .  . hisz ön egészen 
színéből . . . parancsolja talán komornáját . . . vagy az orvost
. . .  Mon dieu! Hisz még csak az imént hogy pattagott a K 
láthnoky vér és egyszerre mint meghűlt . . .

— Kíméljen meg, uram ; az ilyen bánásmód férfihoz n 
méltó — kiáltott fel a grófnő hangos zokogásba kitörve.

Marmarossy gróf öldöklő hidegséggel legeltette rajta szemei



— Megkíméljem? — Ah, grófnő , nem-e ön idézte fel 
a harczot? Ön a támadó, én védem magamat. Dorong ellen 
nem lehet legyezővel csatázni. Mint látja, el voltam készülve 
szeretetreméltóságaira és szintén gondoskodtam fegyverekről. 
Nekem ez természetesen nem sikerülhetett, annyira, mint a grófné- 
nak, de mégis megtudtam annyit amennyit. Hanem egynek nem 
bírtam nyomába jutni és ezt ön fogja megmondani nekem —

Leontine grófnő felemelte könyes arczát, mintegy várva, 
hogy ez a sátán mit akarhat tőle.

— Ön tudni fogja, madame, — folytatá a gróf daemoni 
kaczajjal — hogy a férjnek az ilyen esetben elégtételt kell 
követelnie attól, ki jogait csorbította; itt a vér kikerülhetlen a 
csábítónak lakolnia kell. A becsület kívánja így. Nos, asszo
nyom, nem közölné velem a szegény tatár nevét?

A grófné egész testén görcsös rángatódzás futott végig 
smét eltemette arczát és fuldokolva sirt.

— Feleletet akarok, madame! Az nem lehet közönyös 
reám, hogy az, a ki becsületemben gázolt, talán itt jár-kal 
szemeim előtt és nagyokat röhög a bárgyú férj háta mögött.

ÍNem érzek hajlamot az ilyen siralmas szerepre, istenemre, nem ! 
Nos, asszonyom! Mire való ez a habozás ? Nem lovagias tőlem, 
hogy önért megvívni akarok ?

A grófnő nem felelt.
Marmarossy nagy léptekkel járt fel-alá a teremben, 

mintha időt akarna hagyni neki a feleletre s mikor látta, 
hogy a felelet késik, megállt a grófnő előtt és haragosan top
pantott lábaival:

— A nevét, madame ! a nevét! . . . 
t  • Síri hallgatás.

— Mi a váltóhamisítás több, mint a más jóhiszeműségé
vel való visszaélés, csalás? Ön azt mondja, hogy váltót hami

sítottam, jó. És mit tett ön? Szintén jóhiszeműségemet játszotta 
ki, megcsalt gáládul. Az én csalásom bizonyítéka az ön kezei 
közt van. Az öné az enyémben — mit gondol asszonyom, ha

7*
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kicserélnők: ön visszaadná váltóimat és én visszaadnám önnek 
leányát ?

Gróf Marmarossy az ő sajátságos vérfagylaló hahotájával 
fejezte be szavait.

Leontina grófnő nem tűrhette tovább, fölkelt és tántorogva 
tett nehány lépést az ajtó felé, vállfüzőjébe nyúlt és egy össze
hajtott papirost vett ki. Öldöklő pillantást vetett a grófra és 
szó nélkül lábai elé dobta a papirt.

Marmarossy lehajolt és felemelte.
A váltók voltak.
A gróf gondosan kibontogatta egyiket a másik után, ' meg. 

nézte és darabokra tépte.
Leontine ezalatt lassan az ajtó felé haladt.
A gróf hagyta menni, de mikor kezeit a kilincsre tette, 

megszólitotta :
— Madame, még egy szóra.
Utána ment és karonfogta. A grófnő összerezzent:
— Sátán, mit akarsz még ?
A gróf visszavezette előbbi helyére, a grófnő képtelen lé

vén magát fentartani, a székre roskadt,
— Grófnő, ön a nyilvános botrányt kikerülni óhajtja és 

ezért — nem más okból, kíván palotámban maradni. Igaz?Éu 
méltányolni tudom e gyöngédséget és a magam részéről viszo
nozni fogom. Ön, asszonyom, tizennyolcz év óta kínosan nélkü
lözi magzatát. Képzelem, anyai szive mennyire emésztette ma
gát ennyi idő alatt; mennyi könyet ejtett ön a drága gyer
mekért. Nos asszonyom, én nem vagyok sátán vagy barbar, a 
mint még az imént is szólítani méltóztatott. Én visszaadom 
önnek gyermekét. Itt, jól őrzött appartementjaiba ön háborítat
lanul átengedheti magát az anyai gondoknak. Nem fogja önt 
zavarni senkisem, gondom lesz reá. Önnek ideje lesz majd ki
pótolni annyi év mulasztását.

— Én nem értem önt, gróf ur — hebegé Leontine. .
— Pedig ez elég világos. Ön, grófnő, házamat el nem 

hagyja, sem éjjel, sem nappal. Ön semmiféle társaságot nem
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fog látogatni, sem vendégeket fogadni. Ön, asszonyom, e pilla
nattól fogva önkónytes fogságra szánta magát, de szeretett leánya 
gyámolitani fogja önt . . . Frangois!

Az inas megjelent.
— Nos?
— Megérkeztek.
Marmarossy gróf egy intéssel ismét elbocsátotta, azután 

egy oldalajtóhoz lépett és mielőtt Leontine grófnő még magához 
térhetett volna — bevezette Marikát, ki sápadtan remegve ka
paszkodott karjába.

— ím e , édes anyja, Mari kisasszony — grófnő! kedves

Leontine ajkairól egy dermesztő sikoj rebbent el. Karjai 
lehanyatlottak és szemei lezáródtak, mély ájulás zsibbasztotta 
el életerőit, öntudatát.

Bizonyára nem az öröm miatt ájult el.
Marmarossy gróf becsengette az inast.
— Hamar, az orvosért.
Marikát valami vonta, hogy az elájult nőnek segítségére 

siessen, de ez inkább — közönséges emberi, mint gyermeki ér
zelem volt; hanem elfogultsága ismét visszatartotta. A szegény 
gyermek, ki eddig zavartalan békességben élt Pimpi néni 
védszárnyai alatt, egy nyomorult intrigua — ezközeül volt 
kénytelen szolgálni.

Szádelői apai jogánál fogva visszakövetelte leányát.
Pimpi néni vonakodott.
— Százezer forintot nyertem egy sorsjegyen — mondá Szá

delői, és Pimpi néni, a jámbor lélek, nem akarta megfosztani 
leányát nem várt szerencséjétől.

így vá'tak el.
Szádelői aztán azt a még kevésbbé remélt fölfedezést tette 

előtte, hogy édes anyja él.
Marika sohasem nélkülözte az anyát, Pimpi néni több volt 

neki anyánál; ő apát, anyát, mindent pótolt neki és Marika
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nem tudta, hogy örüljön-é e fölfedezésnek vagy búsuljon rajta. 
Elvégre is hidegen hagyta. Nem tehetett róla.

Marmarossyban régi ismerősre talált, a piktorra, ki hí 
dán Jenő arczképét festette, ez némileg türhetövó tette a sze
gény leány helyzetét, de azért nem tudta magát feltalálni a 
fényes palotában, hol mindenkitelhető figyelemmel vették körül, 

És most bekövetkezett a pillanat, melyre mind Szádelői, 
mind Marmarossy előkészítették.

Reszketve állt a nő előtt, kiről azt mondták neki, hogy 
édes anyja. Marika egészen másképpen képzelte magának őt, 
ki Pimpi nénit lett volna hivatva helyettesíteni nála, egy éli 
jő öreg asszonynak, ki kissé hajlott, kissé törődött, de azért 
kedves, nyájas, csupa szeretet.

Eltökélte magában, hogy első kérése az lesz, hogy Pimpi 
nénit is hozzák fel Pestre, hogy együtt éljenek, mert ő hosz- 
szasan nem tudná nélkülözni; nj édes anyját kötelességszerüen 
szeretni fogja, de a régié lesz minden gondolatja. Tulajdonkép
pen mégis csak ő az igazi.

Hanem ábrándjait a valóság szomorúan meghazudtoló.
Ez az epés külsejű, ideges asszony, aki se nem vén, 

nem fiatal, kit se anyának, se nővérnek nem tudna fogadni — 
fagyos zuhany gyanánt hatott meleg kedélyére.

Az orvos jött és nagy idő múlva a grófnő magához tért.
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T izen k etted ik  fejezet.

Doktor Scherz.

Mindétig feketében jár, mintha naponta egy-egy halottja 
volna és azt gyászolná.

A szakálla is fekete, a keztyüje is ; ineg a sétabotja, mely 
a közönséges sétabotoknál valamivel vastagabb.

A bot az orvos emblémája. Bot nélkül orvos nem kép
zelhető. ♦

Doktor Scherz a főváros egyik legszemesebb orvosa. 0 
minden áramlatot föl tud használni. Ma alleopatha, holnap ho- 
moeopatha, holnapután cholera-orvos. Neve minden újságban 
olvasható. Titkos betegségeket gyógyit rejtelmes sikerrel. Ho
norált levelekre huszonnégy óra alatt válaszol, daczára annak, 
hogy bizalmas emberei meg vannak győződve róla, hogy a leg
egyszerűbb conceplus fogalmazásához legalább is két hétre van 
szüksége.

Doktor Scherz rendel naponta 1-től 2-ig.
A boldogtalan annyira igénybe van véve külső praxisa 

által, hogy a szerencsétlen emberiség azon részének, mely any- 
nyira egészséges még , hogy saját lábain mehet az orvoshoz 
egy órácskánál nem juttathat több.

Előszobája fényesen van bebutorozva ; az egy órára inast
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s tart, ki szintén feketében jár, persze csak arra az egy érára, 
mert a nap többi részeiben ott áll a bálványutcza sarkán és 
füttyentésedre vár, leveledet kihordja, málhádat a vasúthoz viszi, 
szóval — hordár.

A patiensnek mielőtt a szentek szentélyébe beléphetne, egy 
fél óráig várnia kell, akár van az orvosnak látogatója, akár 
nincs. Ez a coup tetemesen növeli a tekintélyt, amire doktor 
Scherz különösen számit. Ne félj , azt a félórát, melyben a 
doktor ur pamlagát ingyen koptatod, drágán meg fogod 
fizetni.

Végre bejutsz a szentek szentébe.
Ez nem rendelőszoba, hanem laboratórium. Könyves pol- 

czok futnak végig az egyik falon, a másikon száz meg száz 
apróbb, nagyobb flaska van elhelyezve polczokon. A harmadik 
tele van rakva anatómiai ábrákkal. Egyik sarokban ócska vil
lanygép légió villanyütegekkel, [’malomnagyságu üvegkarikával.
Itt egy kazán, ott egy lombik, retorta, mozsár: szóval min
dennemű eszköz össze van itt hordva, ami a laikusban, titkos 1 
borzadályt kelteni alkalmas lehet.

Doktor Scherz maga egy nagy asztal előtt ül, melyen egész 
kis gyógytár üveg készletei pompáznak. Belépsz, Alig méltat egy 
pillantásra, bár egy nagy tükörben, mely egyenesen e czélra szolgál, ? 
tetőtől talpig végigmér és talán még olyan titkos optikai kész
lete is van, a mely legombolt kabátod zsebe fenekéig hatol és ; 
tárczád tartalmáról bizonyosságot szerez.

Intésére leülsz a patiens-székre. Elmondod bajodat. Ar- 
cza egyre jobban elkomorodik. Bizonyára szörnyű bajod lehet. 
Olyan baj, amelyből föl nem épülsz halálod órájáig. Megmuta
tod neki a reczeptet, melyet otthon becsületes falusi chirurgusod 
legjobb tudomása szerint összecomponált. Ö ránéz és aggodal
mas fejrázással visszaadja. Szer a szerencse, hogy másodszor meg ' 
nem csináltattad, okvetlenül gutaütést idézett volna, elő Tes
sék ! Majd lefordulsz ijedtedben arról a székről. No, de semmi! 
Majd helyreüti doktor Scherz, a mit a másik elvétett. Azután
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6 ir, ő rendel, te pedig nyisd ki a bugyilárist. Das ist dér 
Lauf dér Welt!

Doktor Scherz urnák kerek az ég alatt minden sikerül, 
csak két dolog nem': először nem sikerül neki soha egyetlen 
cura sem azon értelemben, hogy a betegét meggyógyítaná, és 
másodszor nem sikerül neki, ami szintén ambitiói közé tarto
zik — hogy valamely egylet vagy kerület megválasztaná ordi- 
naritisának.

íme, hirtelen vázolt képe egy modern banditának, kiben 
fájdalom! nem egyéniséget, hanem tpyust rajzoltunk, Mundus 
vult decipi — ennélfogva tisztességes emberek.

Doktor Scherz ur kivette óráját és megtapintotta a grófnő 
öterét.

Leontine grófnő kirántotta kezét az orvos kezéből.
— Mit akar ? Ki hitta önt ?
— Méltóságod túlságosan irritálva van. Hideg borogatások . . .
— Nekem semmi bajom nincsen . . . távozzék ön . . .
— Ön maradni fog, doktor ur, monda Marmarossy Géza. 

— A grófnőnek gyakran szoktak ilyen rohamai lenni, amikor 
természetesen beszámítás alá nem eshetík . . . Hideg boroga
tásokat mondá ön ? . .

— Igen, hideg borogatásokat ajánlanék és csillapító csep
peket . . . viszonzá doktor Scherz.

— Jó. írja meg ön a reczipét . . . foglaljon helyet. . . 
ott az íróasztal . .  .

— De uram, én nem fogok bevenni.
— Ön be fog venni. Csak bízza rám. Engedje, hogy én 

Őrködjem drága egészsége felett . . . szólt a gróf fenyegető pil
lantással kisérve szavait Marira, ki még mindig ott állt egy 
helyben és kimondhatatlan szivszorongás közepeit várta a tör- 
ténendőket!

Doktor Scherz előírta a csöppeket és elmagyarázta főrangú 
betegének, hogy az igen ártatlan szer, mindazonáltal elég 
lesz, ha óránként öt csöppet vesz belőle.

Leontine grófnő az orvost nem méltatta szóra. Figyelme
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folyvást Marmarossyn függött. Titkos borzalom zsibbasztotta el 
agyát. Most ismerte meg csak ez embert egész félelmes ke
gyetlenségében.

— Ez az ember meg akar ölni, meg akar mérgezni! —- 
mondá magának. — Iszonyú játékot kezdtem. Azt hivém, hogy 
ón vagyok előnyben, és ime, olyan gyönge vagyok vele szem
ben. Menekülni, megmenteni az életet! Másra gondolnom nem 
szabad. És a grófhoz fordult:

— Csengesse be, kérem, az inast.
A gróf készséggel engedelmeskedett.
— Fogasson, — mondá a belépő inasnak. — Ki akarok 

kocsizni.
— Az lehetetlen, — mondá a gróf. — Ön ma nem ko

csizhat. Kisasszony, kisérje ő méltóságát szobájába. Francois, 
menjen előre.

Leontina tehetetlen dühében ismét a székre hanyatlott. 
Dr. Scherz kötelességének tartá szolgálatkészen a grófnéhoz 
ugorni. Mari szive oly érzéketlenné vált, mint a kő. E szokat
lan jelenet kiforgatta egész lényéből. Félni kezdett. Félni min
denkitől, akit maga körül látott, a legjobban attól, kihez eleinte 
némi bizalmas vonzódást érzett: Cserni Viktortól.

A grófnő néhány pillanat múlva felállt és ingatag léptek
kel távozott a szobából. Francois előre ment. Marinak, ki kö
vetni akará, intett a kezével, hogy csak maradjon.

Gróf Marmarossy fölkérte, hogy vonuljon saját szobájába) 
majd személyesen fogja elvezetni a grófnőhöz.

Doktor Scherz felhúzta a fekete keztyüjét és szintén tá
vozni készült.

— Maradjon, doktor ur, — parancsoló a gróf.
Doktor Scherz meghajtotta magát és maradt.
— Nos, mit gondol, doktor, nagy a baj ? •— kérdé a gróf.
Az orvos szürkés hiúzszemeivel vizsgálva merült a gróf

arczába. ügy tetszett neki, mintha a biztatást, hogy igennel' 
feleljen, ott elég világosan látná kifejezve.
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— Nagy baj — viszonzá Doktor Scherz — az idegek van
nak megtámadva.

— Én azt hittem volna, hogy a grófnő agybántalomban 
szenved — mondá a gróf és Íróasztalából egy tekercs aranyat 
vett ki, melyet az orvos elé helyezett.

Doktor Scherz elóbb az aranyokra, azután a grófra te
kintett :

— Természetesen ; az idegek tulfeszitése következtében az 
agy is irritálva van.

— Nemcsak irritálva, doktor ur, hanem ko molyán meg
támadva, — szólt a gróf oly határozottan, mintha legalább is 
egyetemi professor medicináé lett volna.

— A g g a s z  t ó l a g  megtámadva, — erősité Doktor Scherz 
ur legjobb lelkiismerete szerint.

— E nyilatkozata értelmében czélszerü lesz a grófnőt biz
tos őrizet alá helyezni . . . nemde ?

Doktor Scherz az aranyokra nézett és próbálta kiszámítani 
hogy kerek számban, hány darab lehet? Ez a föltétlenül igen 
fontos foglalkozás okozta, hogy a gróf e kérdésére úgy tett, mintha 
nem hallotta volna.

Gróf Marmarossy még egy második tekercset tett az 
asztalra.

Doktor Scherz urat erre a látásra mintha megszállotta 
volna az orvosi ihlet, egész terjedelmében elmagyarázta a grófnő 
agybántalmának minden csinja-binját, az agyvelő topographiáját, 
agy amint azt Hirtl tanár megállapította; megmondta, hogy a 
legkisebb irritáczió minő komoly veszélyt idézhet elé, hogy ő 
méltóságának a b s o 1 u t nyugalomra van szüksége.

Gróf Marmarossy bólintott a fejével. Ő is a z a b s o l u t  
nyugalmat gondolta volna legczélszerübbnek, de egyelőre óva
tosságból a biztos őrizetet vélte alkalmazandónak.

Doktor Scherz egy lépéssel tovább ment és z á r t  a j t ó k  
me l l e t t  z a v a r t a l a n  m a g á n y t  óhajtott a grófnő szá
mára, a mi az absolut nyugalmat némileg megközelíti.
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Gróf Marmasossy Gézának nem volt sürgetősebb dolga, 
mint a grófnőt még az nap oly háborítatlan magány élvezetébe 
helyezni, melyben úgy tekinthető magát, mintha a világ körötte 
kihalt volna vagy egy szigetre volna száműzve, hol a tenger 
morajánál más hang nem üti meg füleit.
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Tizenharmadik fejezet*

Ut a tébolydába.

Gróf Marmarossy Géza naponta személyesen megjelent a 
grófnő gondosan elkülönített appartementjaiban ás gyöngéden tu 
dakozódott ő méltósága hogyléte felől.

E lakosztály ablakai a belső udvarra nyiltak, kilátással a 
virágos kertre, mely bronceirozott rácsozatai volt bekerítve. E 
belső udvarra sem idegennek, sem cselédnek lépni nem volt 
szabad.

Az ablakok szilárd rostélyokkal valának ellátva. Az egész 
lakosztály hasonlított egy aranyos kalitkához, valamint hogy a 
grófnő sem volt egyéb egy rabmadárnál, melyet jól tartanak 
czukorral, mindenképpeu dédelgetik, de vigyáznak is reá, hogy 
valahogy ki ne szabaduljon.

A grófnő ajtaját három izmos szolga őrizte, kik oly sze
mesek voltak mint egy porkoláb és oly némák mint a bár- 
gyuság.

Negyediknek ott volt Frangois.
A cselédség többi része alig tudott valamit a grófnő hon

létéről. Gróf Marmarossy ugyanis annyira túlhajtotta az elővi- 
gyázatot, hogy a grófnő megérkezése napján elbocsáttatta az 
összes cselédséget és másokat fogadott.
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Prangois mély titok leple alatt közölte három társárai 
hogy a grófnőnél a felső condignatiőban nem állanak egészen 
rendén a dolgok, miről csakhamar maguk is meggyőződtek, ,,j 
mert ő méltósága olyan tombolást és kiabálást vitt véghez, 
hogy a „kötözni való“ epitheton kézen feküdt.

De csak eleinte jöttek rá az ilyen rohamok.
Lassacskán nagyon is megszelídült, nem tombolt, nem 

kiabált, hanem naphosszanta magába merülve elült egy hely-. 
ben, mely körülmény doktor Scherz urat még jobban megerő
sítette meggyőződésében, hogy ő méltósága agybántalomban 
szenved s hogy a baj napról napra kifejezettebb symptomá- 
kát ölt.

A csalhatatlan orvosi tudomány legújabb álláspontja sze
rint az ilyen betegek gyógykezelése a legszelídebb bánásmóddal 
jár. Ebben aztán volt módja a grófnőnek quantum satis.

Hanem semmi sem hozta ki annyira sodrából, mint éppen 
az a túlhajtott figyelem, gyöngédség, és csúszó alázatosság, 
melyben a doktorral senki sem versenyezhetett.

— Kikaparom önnek a szemeit, ha még egyszer ide be
lépni mer, — mondá neki, de azért dr. Scherz másnap is eljött, 
meg harmadnap is, egyik nap úgy, mint a másikon.

Leontine grófnő óvakodott egy csöppet is bevenni az or
vosságból, melyet az orvos rendelt, ami magában véve 
nem volna oly nagy baj, de más egyebet sem mert 
venni, sem ételt, sem italt. Örökösen az az eszme gyötörte, 
hogy meg akarják mérgezni.

Ebben a rögeszmében számtalan őrült szenved.
Két kanári madarát lassan-lassan halálra tömte a sokl 

toltatással. Angora macskáját — melyet Párizsból hozott ma
gával, az orvos utasítására elsikkasztották tőle

Leontine grófnő meg volt győződve, hogy mind a három | 
azon ételek áldozata lett, melyeket ő elibök tett.

Ettől a percztől fogva vizen és zsemlyén élt.
A folytonos éhezés következtében azután álmatlanság 

beállott nála.
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Az álmatlansághoz lappangó láz szegődött. Napról-napra 
fogyott, soványodott. Az öreg tante, ki Dénes házában maradt 
férjhez menetele óta, bizonyosan rá nem ismert volna, de még 

' Dénes sem, kit az uj politikai aerra teljesen elvont minden egyéb
től. Húgának ballépését még akkor sem tudta megbocsátani, 
mikor Cserni egyszerre Marmarossyvá változott. Nem tudakozó
dott utána. Halva volt reá nézve. Az első Korláthnoky-leány 
volt, ki a család nevére szenyet hozott.

Gróf Marmarossy Géza mellett hidegen ment el, mintha 
nem is ismerte volna. Bár nem szerezhetett bizonyosságot róla, 
de meg volt győződve, hogy az ő árulásának köszönhető egy évi 
fogságát. És ha kezében lett volna is a bizonyiték, nagyon két
séges, ha használta volna-e az ellen, ki nevével oly szeren
csétlenül összeforrt.

így történhetett, hogy Leontine grófnő védtelenül, oltalmazó 
nélkül, egészen azon férfi kényére volt hagyatva, kinek vak 
szenvedélyében hajdan annyit áldozott.

Marmarossy gróf, mint mondók, naponta meglátogatta a 
grófnőt, de soha sem jött egyedül. Marikát mindig magával 
hozta; neki tanúja kellett lenni a kegyetlen jeleneteknek, me
lyeket egész borzalmasságukban nem foghatott fel ugyan, de 
melyek szivét szorongatták és kivetkeztették angyali nyugal
mából.

— Nos, madame, ön még mindig vonakodik a szegény 
gyermeket ölébe fogadni, és az anyai szeretet malasztjaiban 
részesiteni — ez volt egyik állandó pontja Marmarossy fagga- 
tódzásainak — pedig lássa, asszonyom, annyira eped utána, oly 
trég nélkülözte. Tárja ki karjait az anyátlan árvának, lágyítsa 
meg kemény szivét iránta.

Leontine grófnő rendesen felelet nélkül hagyta az ilyen 
apostrophákat. Egy fagyos, megvető pillantás volt e?ész válasza.

Mariska könyes széniekkel esedezve fordult Marmarossy- 
hoz, hogy ereszsze őt haza, falujába, Pimpi nénihez; ő soha 
sem vágyódott más anya után, neki nem kell. Ő meg fog 
halni honvégy miatt, ha haza nem eresztik.
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Marmarossy ilyenkor vállat vont. ő  neki ez ügyben semmi 
beleszólása. Apja akarta igy. Szádelői. Marmarossy nem tehet 
egyebet, mint hogy ittlétét lehetőleg kellemessé tenni iparko
dik. Azt hiszi, hogy házában nem szenved hiányt semmiben, 
teljesitik minden óhajtását, gondját viselik; legalább ő megpa' 
rancsolta. És ha elmulasztanának valamit, csak emeljen panaszt 
ő tüstént elkergeti az egész szolgálatszemélyzetet.

Marika szomorúan csóválta fejecskéjét. Neki semmi sem 
kell, csak ereszszék őt haza.

Korláthnoky grófnő lassanként elvesztette minden remé
nyét, hegy a házi fogságból kiszabadulhasson.

Még egy kísérletet tett, de balsikerrel.
Egyszer ugyanis a gróf és Mari rendes látogatásainál az 

utóbbinak váratlanul a nyakába borult és görcsösen szorongatta 
kezeit.

A szegény leány nem tudta mire vélni e hirtelen kitörő 
szeretetek és szörnyen eliszonyodott tőle.

Gróf Marmarossy cselt gyanított.
Az ölelés végében egy kis összegyűrt papírt vett észre a 

földön, mely úgy látszott, mintha a Marika kezéből csúszott 
volna ki.

A gróf felvette a papirt. Leontine azt hitte, hogy Marika 
kezében van.

Nehány sorban felszólította a grófnő önkénytelen rabtár
sát, hogy a palota ablakából dobáljon leveleket az utczára, 
melyekben kéri a megtalálót, hogy jelentse fel a rendőrségnél, 
hogy a grófnőt meg akarják ölni.

Ez óratol fogva többé sem a gróf, sem Mari nem látogat
ták a grófnőt.

Doktor Scherz volt egyetlen hűséges látogatója.
Ez hetekig tartott igy.
Egyszer aztán elérkezettnek hitték az időt, hogy a lelki

leg, testileg megtört nőre ráolvassák a halálos Ítéletet.
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Éjnek idején biztos íödözet allatt elszállították olyan 
helyre, mely se nem börtön, se nem sírbolt, de mindkettő bor
zalmait egyesíti magában: a Lipótmezőre.

Leontine grófnő megért a tébolyda számára.

Doktor Scberz személyesen adta az informácziókat,. A grófnő 
magaviseleté, kinézése nem hagyhatott fönn semmi kétséget az 
iránt, hogy csakugyan megőrült.

Ennek a hire nem szivárgott át a publikumba, sem a saj
tóba, sem Leontine grófnő rokonaihoz. A szolgákat, kik ajtaját 
őrizték, elvitték Erdélybe, a gróf jószágaira, hol igen jó állomáso
kat kaptak. Az egyetlen Francois maradhatott ura mellett. Fran- 
qoís okos fiú, attól nincsen mit tartani. Hallgatni pedig úgy 
tud, mint a kripta.

Gróf Marmarossy diadalmasan dörzsölte kezeit. Most már 
a grófnő fecseghet bátran, kikiálthatja váltóhamisitónak, haza- 
árűlónak, mindennek.

Ki hiszi el azt, amit egy szegény őrült tébolyában össze
vissza beszél?

Bizonyára senkisem.
Hanem egy ember mégis volt, akit a Marmarossy palo

tában történtek közelebbről érdekeltek és aki módot talált ma
gának mindarról, ami ott történik, biztos tudomást szerezni.

És ez nem volt más, mint Jaquemár.
Miért érdekelték Őt a grófi palota mysteriumai, azt majd 

másutt fogjuk jobban szellőztetni.
Miképpen jutott e titkok birtokába? Arra azt hiszszük 

fölösleges lenne megfelelni.

Jaquemárnak semmi sem lehetetlen.

Hanem most az egyszer nem jött abba a kényszerűségbe 
hogy szemfényvesztési tudományához folyamodjék.

A világi dolgok folyása olyan egyszerű.
Képes Regénytár VII, kőt. 8
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Harmadnappal azután, hogy Leontine grófnőt a Lipótmezőre 
vitték, Frangois, urának hűséges szolgája, egyik szabad óráját 
arra használta, hogy a városi takarékpénztárba egy nagyobb 
summát letéteményezett. Több ezer forint volt.

Az ilyen borravaló nagyon alkalmas arra, hogy egy libe
rtás embernek nyelvét megoldja.







Tizennegyedik fejezet.

Báró Rozványi rozzant csárdája.

Csobó Estvány uramat ott hagytuk el, midőa két társával 
a Tiszának indult.

Hogy társaival mi történt, azt elmondtuk. Ideje, hogy a 
vén parasztról is számot adjunk az olvasónak.

Csobó Estvány uram addig-addig segítette a nótát fúni, 
mig egyszer csak kifogyott belőle a szusz és lábai is felmondták 
a szolgálatot.

Eldőlt ő szépen egy árok szélin és aludt olyan édesen, 
' mint egy ember, aki részeg fővel világgá megy, csak alhatik.

Úgy hajnaltájban, mikor a hűvös harmat megmosta orczá- 
ját, felébredt és kidörzsölte szemeit.

Egyhamar nem jutott eszébe, hogy mi módon került ide 
és hogy mi járatban van tulajdonképpen, de lassacskán mégis 
csak eszmélt, feltápászkodott és miután iszákját kikutatta és 
egy kis früstököt is talált benne, mint a kinek rendén van a 
szénája, tovább ballagott.

Yalami háromnapi járóra lehetett attól a helytől, hol utol
jára olyan szíve szerint mulatozott, a hasadó hajnal egy roz
zant csárda tövében költötte fel az öreget. A csárda közel esett 
a Szamoshoz, mert noha az öreg Pestnek vette is útját, mégis

8 *
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ellenkező czélhoz jutott. Meggondolta ugyanis, hogy hátha még 
se találna rá azokra, akiket Pesten keres, és megszeppenve Er
délynek íorditotta a szekérrudját. Erdély határán egy faluban 
valami távoli rokona lakott, hol néha napján megfordult ê y- 
szer-másszor és mindig szívesen látták; addig, gondolá, a kőteni 
való is kifutja.

A csárda ajtaja be volt csukva és dörömbözése daczára 
sem nyitott ajtót senkisem. Istálló, állás, mind üres volt. A 
kutágas gémje pedig ott hevert a földön.

— Eosz gazda, aki igy elpusztulni hagyja a jószágot, — 
gondolá Csobó Estvány uram ő magában. És amint igy gon
dolkoznék, egy négylovas hintó jő sebes vágtatva és megáll a 
csárda előtt.

A hintából négy férfi száll ki. Három fiatal, a negyedik, 
ki köztük legtekintélyesebbnek látszik, úgy negyven-negyvenöt 
éves lehet. Valamennyien fővárosi embereknek látszanak.

— Nos, öreg, mi járatban van erre? — kérdi tört ma
gyarsággal a legidősebb Csobó Estvány uram álmélkodó sze
mélyéhez fordulva, míg a többi három a csárda ajtajához kö
zelit és minden teketória nélkül berúgják ajtaját.

— Szegény ember vagyok — viszonozza Csobó Est
vány uram.

Ennél okosabban bölcs Salamon király sem tudna tán 
megfelelni. Szegény embernek mi járatja lehetne? Az legfö-* 
lebb is azért jár-kel, hogy elfelejtse a maga baját.

— Hát a csárdás bora mit mond? — kérdi tovább az
idegen.

— Biz a se mond röbbet, mint a csapiárosa — replikálja 
Csobó Estvány uram és magában úgy eltanakodott, hogy ezek 
a nagyságos urak ugyan mit keresnek ebben az elhagyatott 
csárdában.

Hanem az éltesebb ur nem hagyta sokáig tanakodni 
bebítta a házba, hol se szék, se lócza, se asztal, se semmi 
nem volt látható. Az ablak táblák be voltak ütve. a sarokban 
tanyát ütött a rengeteg féreg, a padlást ellepte a pókhál-
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ló, a küszöböt fölverte á fű, a kemencze padkáját belepte a 
penész.

Az urak kinyitottak minden ablakot, ajtót, tüzet raktak a 
konyhára abból a kóróból, mit Estvány gazda hirtelenében ösz- 
szehordott. A hintóról mindenféle elemózsia került elő, meg 
egy jókora bogrács. A bográcsot fel akasztották a tűz fölibe 
és Csobó Estvány uram az éltesebb uraság parancsára neki 
gyürkőzött, hogy tettel bizonyítsa be, hogy ért a jó bográcsos 
hús készítéséhez.

Azalatt az urak kinéztek a kúthoz, megvizsgálták és di
adalmas képpel jöttek vissza. A kút igen mély volt és vize 
nem apadt ki még egészen. A kocsis mindjárt hozzá is látott, 
hogy a kutostort, mely a mély fűben el volt temetve, rendel
tetése helyére akaszsza.

Az istállóval nem igen törődtek, arra nyilván nem volt 
szükségök.

Csobó Estvány uram ekközben lelkiismeretesen aprította 
a krumplit a husdarabok közé, nem kiméit se sót, se paprikát, 
hauem kiszolgáltatta a módját, ahogy dukál. Elégszer próbálta 
néha napján, legény korában, és ilyesmit az ember nem szokott 
ám elfelejteni, még ha annyi időt ér is, mint Mathuzsalem.

A bográcsos hús elkészült. Az urak valami vastag fekete 
ponyvát terítettek az ivóház földjére, középre akasztották a párolgó 
bográcsot és börülülték valamennyien.

Csobó Estvány uram elemién illendőkép szabádott, hogy 
hogy üljön ő egy sorba ilyen nagy urakkal, hanem utóvégre 
mégis csak szót fogadott és früstököit háromért és a körül
járó kulacsot is emberségesen hajtogatta.

Csodálatos egy kulacs volt az. Isten a megmondhatója 
babona nélkül aligha járta. Folyvást ürngették, de azért a bor 
sohse fogyott belőle. Persze Csobó uram észre nem vette, hogy 
már háromszor is kicserélték és mindig teli kulacsot hoztak 
helyébe.

Ilyen körülmények közt nem csoda, ha megoldódzik az em • 
bér nyelve.
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Csobó Estvány uram bor közben elmondogatta, kicsoda ő, 
micsoda ő. Ne nézzék le azért, hogy most kissé roszul íoly a 
sora. Majd újra megsegíti az isten, bízik 6 a mindenhatóba.

Az urak összenéztek, azután megszólalt az egyik.
— Hát tudja-e kend, hogy kinek az uradalmához tartozik 

az a csárda ?
— Hogy tudnám én azt, nagyságos uram? — viszonzá 

Csobó Estvány.
— Jegyezze meg magának kend jól, ez a báró Rozványiő 

méltósága uradalmához tartozik.
— Báró Rózványi ő méltósága — ismétlé magában Csobó 

Estvány és bizonyosan megemeli kalapját e név tiszteletére, 
ha már elébb le nem tette volna, mikor a bagrácshoz ült.

— No lássa kend, — szólalt meg egy másik, — ez 
<’sárda pár napja üresen áll, meghalt a csaplárosa. Kend jól | 
meg tudja főzni a bográncsost, mindjárt itt is maradhatna,, 
csapiárosnak.

— Ha az amolyan könnyen menne! — tamáskodék Csobó 
Estvány.

— Már hogy ne menne ?
— Ahhoz pénz kell nagyságos uram, vagyon kell, ingyen, 

nem adják ám se a bort, se a pálinkát . . .
Az urak felkaczagtab.
— Sohse törődjék azzal, öreg. Kendnek szolgál a szeren

cse, köszönje meg és ragadja meg az üstökénél
Csobó Estvány uram hitetlenül csóválta ősz fejét.
— Lám, lám. Ezt se hittem volna, hogy öreg napjaimra | 

ilyen tisztesség érjen, mondogatá néhányszor és mód nékül 
megörült.

Pár óra múlva egy parasztkocsi állt meg a csárda előtt, 
mely tele volt rakodva mind azokkal a készletekkel, melyek 
egy csárda felszerelésénél okvetlevül szükségesek. Két úri em
ber is veit azon felül a kocsin, kik vidám nevetgélés közben 
kezet szorítottak a várakozókkal.
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Alkonyaiig a csárda belsejében nagy változások történtek. 
Az teljesen lakhatóvá lön.

Csobó Estvány uram váltig dörzsölgette szemeit és alig 
bírta elhitetni magával, hogy ez nem álom.

Alkonyaikor az urak megint útnak eredtek, szivére kötvén 
Csobó Estványnak, hogy viselje gondját a csárdának, mert itt 
holtig biztos kenyere lehet. Kimélje lehetőleg az italt és el ne 
felejtse a báró ur ő méltósága nevét.

A vén paraszt egyedül maradt csárdájában.
Ugyancsak módjában volt a heverés. Nem igen mutatta 

magát arra se vándorlegény, se eszkábáló czigány, még kevésbé 
betyár, vagy úri féle. Hiába akasztott ki a padlás ablakából 
egy törtnyaku palaczkot, nem hederitett arra senki, pedig de 
meg tudta volna vendégelni mindenféle jóval. Nem volt nála 
hiány semmiben. Még vetett ágyról is gondoskodtak az urán 
nemhogy inni-enni valórulne.

Unalmában tehát ki-kiüit a csárda elébe, ott gunyasztott 
egész nap és várta a jó szerencsét. Hogy ilyen jó dolga még 
nem volt világéletében azt fennszóval is elmondogatta magának.

Negyednapra, egy világos pillanatban egyszer csak rájött 
az okára, hogy mért nem mutatkozik erre ember. Elcsapták 
innen az országutat isten tudja merre. Szekér itt rég nem 
járhatott már, de még a gyalogút is begyöpösödött.

Csobó Estvány uram azon cirkumstanczia felett megint 
csak csóválgatta fejét.

Valami egy hetet tölthetett világelhagyatott magányában, 
midőn egyszer késő alkonyaikor, azon töprenkedvén, hogy ez 
a pünkösdi királyság vájjon meddig tart még, távoli csengők 
szava hallatszott.

— No, ezek alighanem utas emberek lesznek — gondolá 
sietve gyertyát gyújtott, reménykedve, hogy hátha a világos
ság majd idecsalogatja őket. Szegény öreg ! annyira szerette 
volna már a csapiáros functióit végezni. Mit ért vele, hogy
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meg volt a neve, de hiányzott a vendég, a publikum, mely 
róla tudomást vegyen.

És csakugyan! A csengők egyre közeledtek és alig egy 
negyedóra múlva egy utazókocsi állt meg a csárda előtt.

A vén korcsmáros tüstént talpon volt.
Mivelhogy a vendégek elé nem igen mert lépni, egyelőre 

az izzadó lovak körül forgolódott.
— Hé, korcsmáros, van-e ágya, szalmája, takarmánya ? — 

kiáltott egy hang, melyet Csobó Estvány uram azonnal megis
mert. Azon éltes ur szava volt, ki őt ide csapiárosnak meg
tette. Tovább nem késhetünk őt nevén nevezni: Csaplinszky.

Csobó Estvány uram illendőképpen azt felelte, hogy min
den van.

Az utasok kiszálltak.
Legelőbb is Steinreich bankár, azután Kamilla.
Csaplinszky merő előzékenység volt. Szellcmdus élezek 

közt vezette be az utasokat a csárda egyetlen lakható szobájába, 
meggyujtatta a korcsmárossal valamennyi gyertyáját, mécsesét 
és iparkodott a helyzet regényes oldalát minél jobban kifor
dítani.

Steinreich bankár természetesen sokkal kevésbbé volt fo
gékony ez iránt, mint leánya.

— Lám, lám, — ismételgető Kamilla, — nekem nincs sze
rencsém az utazáshoz. Harmadéve vonatösszeütközésnek voltam 
tanúja — ma tengelyünk törik — képzelem, a báró magán 
kívül lesz, ha meghallja.

— És nincs lehetőség benne, igazgató ur, hogy még ma 
tovább utazhatnánk ? — kérdé a bankár Csaplinszkytől.

— Teljes, lehetetlen nagyságos uram ! Ha kovács, kerék' 
gyártó volna közelünkben, nehány óra alatt helyre üthetnék a 
hibát; de igy lehetetlen. Mig a kocsis a városba visszalovagol, 
beletelik bárom Jóra, mig a másik hintó t kihozza, ugyanannyi. 
Hajnal előtt nem folytathatjuk az utat. Azonban azt hiszem, 6 
nagysága számára mégis teremthetünk egy kis kényelmet. De
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sőt soupert is csaphatunk amilyet olyat. Változatosság okáért 
egy kis igazi bográcsos csak lesz kapható. Csapiáros! . . . 
Egy kis vacsorát . . .

Természetesen hogy volt. A kocsis kéz alatt már jó eleve 
oda dugta Csobő Estvány uramnak a húsos zacskót. Nem so
kára lobogott a tűz — rotyogott a bográcsos és Kamilla vi
dám kaczajjal iparkodott eloszlatni a kedvetlenség borúját atyja 
homlokán.
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T i z e n ö t ö d i k  f e j e z e t .

P o t e m k i n.

Csaplinszky, miután áttanulmányozta a terrainumot, sokkal 
több akadályra talált, mintsem előre elképzelhette volna.

A feladat az volt: Steinreich bankárban lehető jó véleményt 
kelteni a báró vagyonossága felől és elhárítani mindent, mi az 
illúziót csak távolról is megsérthetné.

Meglátjuk, hogy Csaplinszky miképen oldta meg feladatát.
Az utazás első fele vasúton történt.

A bankár első osztályú coupét váltott. Öt perczczel a vo
nat elindulása előtt még három passageire szállt be ugyanazon 
coupéba. Kevésbeszédü urak voltak azzal a sajátsággal, hogy 
igen szerettek szunyókálni, de ellenőrzésül szolgáltak, hogy 
náluknál alkalmatlanabb egyének ne foglalják el a helyeket. 
Udvariasságban vetekedtek egymással, de bölcs mértéket tartva 
és a bankárbon igen jó véleményt keltettek maguk iránt.

Ezek az urak csak az utolsó vasúti állomáson szálltak ki, 
hol a bankárra Rozványi jószágigazgatója Csaplinszky várako
zott négylovas hintával ; ezentúl relais-vel folyt az utazás.

Az első állomás egy kis mezőváros volt, hol mindössze is 
csak negyedórái tartózkodás volt praeliminálva. A második ál
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lomás *** város lett volna, hol kényelmes vendéglő várakozott 
az utasokra.

Steinreich bankár itt könnyen találkozhatott volna olyan 
emberekkel, kik a gazdag báró Rozványiról sokkal többet tud
tak, mint a fővárosbeliek, de a kalandor Rozványiról is annyit, 
amennyi a bankárt gondolkozóba ejthette volna, sőt tán 
komolyabb következményeket is vonhatott volna maga után.

Csaplinszky ur bölcsen kiszimatolta, hogy itt jó lesz a vé
tlenséget kizárni és a jó ügyét assecurálni a gonosz nyel
vek ellen.

Mit tett ? A legegyszerűbb módon megakadályozta, hogy a 
bankár ott tölthesse az éjét. Egy magányos csárda a puszta 
közepén sokkal több biztonságot nyújt, habár kevesebb kényel
met is.

Mialatt a lovakat befogták, egy finom kis fürészszel, mely
ről már eleve gondoskodott, félig keresztül fűrészelte az egyik 
tengelyt.

Az eredmény nem lehetett más, mint a melyet láttunk.
A bankár és leánya nolens-volens kénytelen voltak Csobó 

Estvány vendégszeretetéhez folyamodni.
Kora hajnalban már egy újdonatúj equipage várakozott a 

csárda előtt.
Hasonló szerencsétlenség egész utón nem érte utasainkat.
A közelebbi állomáson, mely ismét mezőváros volt, kellemes 

meglepetés érte a bankárt.
Az elég csinos vendéglő éttermében, hol megebédelni szán

dékoztak, díszes társaságot találtak együtt, nyilván a környék 
honorácziórai és notabilitásai. Hetivásár volt éppen. Az udvar 
tele fogatokkal, az ebédlő tele vendégekkel.

A bankár és leánya külön asztalnál foglaltak helyet. Csap- 
liüBzky különféle rendelkezések megtételére kifelé indult, az urak 
pedig fennhangon társalogtak gyapjúról, termésről, őszi vetésről, 
szüreti reményekről stb.

Egy apropos szóba hozta Báró Rozványit.
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Egyik ur fogadást ajánlott, hogy a báró ur az idén ötszáz 
mázsa gyapot adott el.

A másik, ki minden áron kisebbíteni akarta a bárót, ha
tározottan tagadta, hogy annyi birkái volnának jelenben, de 
másrészt megengedte, hogy a báró búzája a legkeresettebb és 
hogy erdői többet jövedelmeznek, mint három más uradalom.

Még egy másik ur a gulyáit és méneseit tartotta legjöve
delmezőbbeknek, de azt is hozzátette, hogy a báró annyira pa
zar, hogy roppant évi jövedelmeit, melyekkel, vagyonát öt-hat 
év alatt megtízszerezhetné, utólsó krajczárig elkölti és a helyett, 
hogy jószágai kezelését személyesen ellenőrizné, bejárja Ungot 
Berget és alig mutatkozik egyszer-kétszer otthon.

A harmadik urnák az a megjegyzése volt, hogy kár a bá
rót olyan könnyelműnek festeni. Tudja azért az, hogy mi tör
ténik itthon és jaj annak a tisztviselőnek, ki lazán fogja fel 
kötelességeit; egy-kettőt minden évben elcsap. Vannak neki 
olyan emberei, kik minden fontosabb dologról rőfös leveleket Ír
nak neki.

Steinreich bankár egyetértő pillantásokat váltott leányával. 
A társalgásból el nem szalasztott volna egy szót. Víz volt az 
ő malmára.

A- hallottakból szépen összeállította magának a báró jelle
mét, vagyoni állását és mindkettővel nagyon is meg volt elé
gedve.

Kamilla meg nem állhatta mosoly nélkül.
Csaplmszky nem sokára visszatért. A vendégek lassan elo

szoltak.
Ha Csobó Estvány uram véletlenül a terembe lép, nem so

káig kellett volna tanakodnia, hogy ez urakat vájjon hol látta 
utoljára.

Ugyanazok voltak, kik a csárdát felszerelték számára.
Egy-kettővel talán többen voltak, de azok közül nem hi

ányzott egyetlenegy sem.
Délután folytatták utasaink az utazást.
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Csaplinszky ur megkettőztette előzékenységét. A bankár min
den áron azt óhajtotta volna, hogy a direktor ur oszsza meg velők 
a kocsi belsejét, de ő tudja, mi a kötelessége és oda fenn ma
radt a kocsis mellett a bakon.

Estefelé egy kies rónára értek. A róna közepén egy dü- 
ledező jubakol terpeszkedett. Három vén bojtár épp abban 
működött, hogy a birkákat, befelé tereljék éjszaki nyugalomra. 
Négy nagy örvös juhászkutya már messziről megugatta a kö
zeledő hintót, melyet Csaplinszky a jubakol elé érve, meg- 
állittatott.

— Ő méltósága a báró birtokán vagyunk — szólt Csap- 
linszky a hintó ajtajához lépve ; — ha talán egy pillantásra 
méltatná nagyságod a jószágot . . .

Steinreich bankár és leánya kiszállottak,
Csaplinszky odaintette a számadót.
— Hány darab birka fór ebbe az akolba? — kérdé Stein

reich bankár.
— Nyolcz ezer, nagyságos uram — vsizonzá a számadó 

— de egy pár száz hiányzik belőle.
Pedig nagyot fillentett ő keme.
Elfért ugyan ott a nyolcz ezer, de épp, az ezresek hi

ányoztak és az a pár száz, ami állítólag hiányzott a kerek sum
mából, az volt meg csupán.

Csaplinszky parancsára azután a számadó oda állt az akol 
keskeny ajtajához, a bojtárok pedig belülről nagy hűhó között 
újra kizavarták a jószágot.

A négy juhász kutya a számadó mellett foglalt állást, 
azután kezdődött a hajsz, a birka-revue.

A mint a birkák dűlni kezdtek kifelé, a négy eb közéjök 
ugratot és az akol túlsó végének terelték, hol egy kis hátsó 
nyílás mellett még egy bojtár volt felállítva, az aztán újra 
visszaigazgatta az akolba, honnan za innenső ajtón uj kiadás
ban ismét előkerültek.
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Rengeteg szám az a nyolcz ezer birka, nagy repraesentatió, 
de mikor összevéve csak négy százbél kerül elő, méltán csodál
hatjuk ez állatok szaporaságát.

Steinreich bankár neki adta magát a számításnak, össze- 
kálkulálta, mennyi tökét képvisel ez az egy numerus, mennyi 
annak az évi kamatja és arra a meggyőződésre jutott, hogy ez 
a Rozványi csakugyan nagyon gazdag egy úri ember, még ha 
a báréságát. számításba nem hozza is, pedig hogy azt ne tenné 
arrél szé sincs.

Steinreich bankár már rég befejezte a sorozást meg a ki
vonást é3 az akol még egyre okádta a birkát, se végese hossza 
nem volt annak a nyájnak; a kutyák váltig ugráltak, hanczuz- 
tak és kergették a birkákat mindig egyugyanazon irányban a 
bojtárak még hangosabban kiáltoztak, kergették . . . Végre 
Kamilla már megsokallta az egyformaságot. Mi nézni való is 
van az ilyen birkákon, hisz egyik olyan mint a másik . . .  és 
ide s tova este is lesz . . .

Alig értette meg Csaplinszky ő nagysága aggodalmát, vé
get szakított a szemlének, és a hintó újra megindult.

Csaplinszky megelégedéssel dörzsölte kezeit a bakon.
— Minden jél megy, kitünően megy. Ha valami elemi 

csapás közbe nem jön, bizonyosan czélt érünk.
— Nos, hogy tetszik neked a báré, — kérdé a bankár 

leányától.
Kamilla elmosolyodott.
— Tudom, hogy örömmel veszed, ha igennel válaszolok. 

Azt hiszem, atyám, hogy a mit eddig hallottunk és láttunk, 
oeconomiai szempontból igen kielégiő; a többi úgy is kö
zönyös . .  .

— Nem, nem , gyermekem! Akaratod dönt és nem az 
enyém . ..

Veled szemben, atyám, nincsen akaratom ...
Egy félóra múlva öreg este volt.
Régi angol kert élő sövénye mellett vezetett a kocsiút. 

Százados fák árnyai sötéten bólingattak az esti szélben A fákon
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keresztül ide-oda suhanó lángok fénye tört át. Egy kanyaru
latnál egyszerre hatalmas kőkapu homlokzata emelkedett 
előttük.

A hintó behajtott s egy ódivatú terjedelmes épület grotesk 
fâ adeja előtt megállt.

Egy csoport inas jelent meg fáklyákkal.
A hágcsót maga a házi ur eresztette le.
Az ideiglenes házi ur: Báró Rozványi Abelard!



112

Tizenhatodik fejezett*

Mit ért Csaplinszky „elemi csapás“ alatt ?

C,Csaplinszky ur, kit olvasóink közül — a fővárosban, —- szá
mosán személyesen ismerhetnek, máig is örömest eldicsekszik 
meghitt baráti közben ezzel az affaire-ral, melyet ő különös pon
tossággal és szemességgel inscenirozott.

Elbeszéli, hogyan nyitott kocsmát, hogy vásárolt birkákat, 
miképpen szaporodtak fel azok olvasás közben és hogy milyen 
áron adott túl rajtok harmadnappal a bankár visszautazása után 
Elmondja, mint alakoskodtak segítői, lévén majd földesurak. 
majd pedig liberiás inasok. Mily nagy bérösszeget fizetett 
Eozványi-kastéiyért két hétre ; mint hozta rendbe a kertet 
udvart kevesebb mint egy hét alatt, stb.

Ha azután barátai a siker felől tudakozódnak, vállat von 
Síkörülbelül ezt mondja:

— A siker mindig másodrendű valami. Az emberek elég 
háladatlanok és buták, hogy erre fektetik mindég a fősulyt ; 
pedig az épp oly kevéssé emeli az érdemet, mint fogyasztja. 
Nem a siker az érdem, hanem a combinatió; az eszme. A jelen 
esetben a siker szintén várakozásaink mögött maradt, de hát 
arról senkisem tehetett. Az „elemi csapás“ volt.

Lássuk, miben állott ez az elemi csapás.
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Steinreich bankárt a kastély fekvése kielégítette. Kamilla 
egy lépéssel tovább ment és gyönyörűnek találta.

Hiába akarnék tagadni, az ilyen ősi fészeknek megvan 
a maga varázsa, mely még mindég hat a középkor románti- 
kája által megmételyezett képzeletünkre. Kamillára kiválóan 
hatott.

Báró Rozványi bizonyos kicsinyléssel beszélt mindazon 
tárgyakról, melyeket vendégeinek mutogatott. A termeket 
penészeseknek, kényelmetleneknek találta. Ő sokkal szebbnek 
tartja a modern építkezést, és soha sem határozhatná arra ma
gát, hogy állandóan, az ősök bogarai által megnépesitett kör
nyezetben töltse napjait. Ez a lég itt oly nyomasztó reá nézve, 
ő a modern világnézlet embere.

Kamilla nemcsak a báró gondolkozásmódját, de külsejét 
is lényegesen elütőnek vélte őseiétől. A családi képtárban egyet
len arcz sem hasonlított hozzá.

Steinreich bankárnak, a zsidó nemesnek, a báró nyilatko
zata tagadhatlanul igen jól esett, habár nem minden pontban 
osztotta is nézeteit.

A kastély meglehetősen elhanyagolt kertje mögött az 
ódon park százados fái kináltak hívogató árnyékkal. Kristály- 
tiszta halastó volt a közepén. A halak rég elpusztultak belőle, 
de a könnyű kis ladik még mindig régi helyén volt kikötve 
egy boltozatos kis szia alatt.

Délután — mig a bankár szokott siestáját tartotta — 
báró Rozványi egy kis csolnak-partiet ajánlt Kamillának.

Az őszi csendes délután annyira kedvező volt az ajánlat
nak, hogy Kamilla nem késett elfogadni.

Báró Rozványi erős karokkal szabdalta a habokat. A 
ladik könnyedén siklott ide-oda a viz tükrén. A báró el nem 
szalaszthatta az alkalmat, hogy Velencze lagúnáiról, a gondo
lákról és barcarollékról ne csevegjen. A párhuzam olyan közel 
feküdt.

Kamilla mosolyogva hallgatta a velenczei est leírását, és 
áttért a pesti corsóra.

KépesKegénytár. VII. k$t. 9
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— Az arany halacska kerülgeti a horgot, — gondold a 
báró — de azért mégis fennakad.

Mikor a ladikból kiszálltak és a hosszú fasoron föl men
tek a kastély felé, Csaplinszky nagy izgatottsággal sietelt 
eléjök.

— Egy szóra, báró ur, — szólt, homlokáról az izzadtságot 
törülgetve.

— Elfáradtam, — mondá Kamilla és egy piaion árnyéká
ban pompázó gyeppamlagra ereszkedett. — Bizonyosan gaz
dasági ügyekben akar az igazgató conferálni.

— Elvesztünk, — susogá Csaplinszky a bárót Kamilla hali- 
távlatából elvonva.

— Hogy-hogy, Csaplinszky ? Mi történt ?
— Elemi csapás, báró u r ! — szólt sardonikus mosolylyal.
— Magyarázza ki magát, Csaplinszky.
— Egy negyedórával ezelőtt egy lóhátas ur érkezett meg, 

és egészen úgy tett, mintha itthon volna. Lovát beköttette az 
istállóba és szobát parancsolt. Én bátor voltam megkérdezni, 
hogy micsoda neius folytán rendelkezik igy az én portámon; 
azt hiszem joggal mondhatom az enyémnek, ha két hétre bé
reltem is ; hogy mi czélra béreltem ahhoz meg senkinek sem
mi köze.

— Nos, nos ? — türelmetlenkedék báró Rozványi.
— Az idegen erre azt kérdezte, hogy tulajdonképp ő neki 

áll jogában kérdezni, hogy én ki vagyok, mert ő báró Rozványi 
Arthur képviselője és a mai naptól fogva összes birtokainak 
kezelője.

— B rr! borzadozott a báró. ügy-e mondtam önnek, hogy 
e kastélytól iszonyodom.

— Bérlet — bérlet! —- mondá Csaplinszky. Én magát a 
tulajdonost is kiteszem a kapu elé. Két hétig a kastély enyém. 
És ezt ki is jelentettem az idegennek.

— Eh, ön nem helyesen cselekedett. Ki tudja, kicsoda az 
az ember?

— Irományokat és fölhatalmazást mutatott. Báró Rozványi
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Artúr növendékem, és olyan pimasz irása van, hogy millió közül 
megismerném. Ez az ur különben a mily energikus, épp oly 
udvarias. A tiszttartó tulcsapott jogkörén, amidőn idegeneknek 
ide a belépést megengedte. Mindazonáltal — ö tiszteli a ven
dégjogot.

— No, az szép tőle. Fődolog, hogy az amice meg ne sejtse, 
hogy mi járatban vagyunk. Tartsa az urat lehető távol tőlünk. 
Kora reggel úgy is indulunk, s ha az affaire titokban marad, 
úgy mit sem vesztettünk.

Csaplinszky fejét vakarta.
— „Ausi möcht i !“ — mondá laconice és visszafordult a 

kastély felé.
Báró Rozványi ismét karját nyújtotta Kamillának.
Megkettöztetett nyájassága sem bírta palástolni valódi 

érzelmeit.
Kamilla észrevette türelmetlenségét.
A mint a kastély közelébe értek, sajátságos meglepetés 

várt a báróra.
A verandán ott ült Steinreich bankár egy idegen úrral és 

élénk beszélgetést folytatott vele.
— Atyám már befejezte siestáját — mondá Kamilla.
— Elvesztem! — mormogá a báró.
A bankár észrevette a sétáló párt és kezével intett 

feléjök.
Báró Rozványi aczélozta magát egész vakmerőségével és 

bátor léptekkel vezette hölgyét fel a lépcsőn.
Az idegen felállt, amint Rozványi ős Kamilla a verandára 

léptek, ős a meglepetés elpalástolhatlan kifejezése tükröződött 
arczán, amint Kamilla előtt meghajtotta magát.

Kamilla váltakozva sáppadt és elpirult. Vére szivének to
lult. Önkénytelen eleresztette kísérője karját és atyjához sietett, 
mintha egy hirtelen megrohanó érzelem elől ő nála keresne 
menedéket.

— Ah, áh! Góczy Jenő u r ! — szólt báró Rozványi ne-
9*
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hány lépést téve előre és kezét kinyújtva, mit amaz vagy nem 
látott, vagy észrevenni nem akart.

— Az én kék blouseosom ! — gondolá Kamilla, -  ideál
jára ráismerve.

— Az én. hősnőm! gondolá Góczy Jenő egy pillanatra a 
situatio sajátságos voltáról megfeledkezve. Arcza kipirult és 
szemeiben ama tűz fénye gyuladt ki, mely rendesen csak egyre 
veszedelmes, arra t. i., aki leghamarabb észreveszi.

Kamilla érezte a szikrát, annál roszabb báró Rozvá- 
nyira nézve.

Góczy Jenő külsejében azóta, hogy utoljára találkoztunk 
vele, alig történt valami változás. Talán arezát jobban meg
sütötte a nap, talán magatartása kevésbbé volt katonás, mint 
hajdan; egészben véve a régi volt, Egyszerű divatos öltöny 
helyettesité a katonakabátot, a munkás-blouset. Homloka felső 
részén egy mélyebb horpadás forradása látszott, a minőt sem 
golyó nem horzsol, sem pedig kard vágni nem szokott.

Annak a sebhelynek megvan a maga különös története.
Ő maga azt a történetet soha sem szokta elbeszélni. Nyil

ván nagyon fájdalmas emlékek lehetnek vele kapcsolatban. A 
kik ismerik ama történetet, azok is csak a sebhelyre vonat
kozó részét tudják, de előzményeit nem. Pedig ezek az előzmé
nyek kulcsát adják az egésznek.

Góczy Jenő felett a haditörvényszék kimondta a halálos 
Ítéletét. Oly időben történt ez még, mikor Austria vasmarok
kal fogta a gyeplőt, és a jobb jövőben hívők száma napról- 
napra apadt. Egy jó barát elárulta a szökevényt — mondják, 
de hogy ez ki volt, arról kívüle nincsen tudomása senkinek, 
ügy látszik, nem örömest vette ajkaira azt a nevet. A haditör
vényszék tehát Pesten mint szökött katonát halálra Ítélte, de 
az Ítélet végrehajtására Bécsújhely lön kitűzve.

A fogoly katonát biztos escorttal az executió helyére szál
lították, természetesen vasúton.

Egy harmadosztályú coupé lett siralomháza, hol ogy csőmé 
osztrák katona gúnyolta a szerencsétlen bajtárs utolsó éráit
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Előre látható volt, hogy Bécsújhelyen nem sok időt hagynak 
neki a pihenésre. Majd kipihen odaáltal, túl a réven, a másvi
lágon.

Hanem Góczy Jenő azon elementáris erős természetek 
egyike volt, kik a küzdést, a harczot utolsó lehelletökig, folytatni 
szokták. Ő még ekkor sem adta meg magát.

Mikor kísérete legjobbiztien adomázott, felkérte a vezénylő 
tisztet, hogy sodorjon neki egy czigarettát. a szigarettára rá
gyújtott és a robogó vonatról — mielőtt az urak szándékát 
észre vehették volna — egy vakmerő ugrással kiugrott a mélybe.

Nyomát eltakarta az éj, utána ugorni nem volt bátorsága 
senkinek.

Azt a horpadást megtartotta emlékül, egyéb baja nem esett.
A magyar légió katonái azt a sebhelyet bizon méltán 

irigyelhették tőle, maga Klapka is megveregette vállait.
De térjünk vissza báró Rozványihoz és kényelmetlen 

helyzetéhez.
— Báró urat ez idő szerint nem reméltem volna itt ta

lálni! — jegyzé meg Góczy Jenő.
— Annál kellemesebb meglepetés reám nézve, — viszoazá 

báró Rozványi azzal a kényszerű udvariassággal, melynek sep- 
reje olyan méregkeserii.

- -  No, az majd megválik — gondolá Jenő ; fennhangon 
aztán hozzá tévé, hogy a meglepetést ő is igen kellemesnek 
találja, különösen ő nagysága miatt, kinek samaritanusi hiva
tását és ritka lélekjelenlétét egy Ízben távolról megcsodálhatni al
kalma volt.

Kamilla elpirult.
Értette a czélzást, de nem akarta elérteni.
Góczy Jenőnek világosabban kellett hivatkozni ama vasúti 

szerencsétlenségre. Oly biztosan tudott minden részletet elmondaui, 
és Kamilla önfeláldozó hősiességét oly élénken tudta ecsetelni, 
hogy Steinreich bankár szinte bízott bele.

Kamillának a tömjén, melyet amaz eset elbeszélése tar
talmazott, jobban esett, mint minden hízelgés, minden hódolati
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Rozványit sem kivéve

mondá

— bonbon, melylyel udvariéi eddig
— kedveskedtek neki.

— Nem jut eszembe, bogy önt láttam volt ott 
Kamilla biztató mosolylyal, hogy csak folytassa.

— A haza számüzöttje voltam akkor, ki ál-burokban kény
telen lappangani, hogy a hazáért valamit tehessen. Abban az ] 
alakban nem tarthattam igényt reá, hogy nagysád észrevegye?.
A magyar légió szolgálatában álltam és fontos hireket csem

pésztem be az országba párthiveink részére. Mint egyszerű 
munkás kevésbbé voltam kitéve az éber rendőrség gyanújának.

A magyar légió szóra báró Rozványi ismét elsápadt. 
Kamilla igen érdeklődött az elbeszélés uj fordulata iránt,
— És sikerült önnek a rendőrök figyelmét kijátszani? j

— kérdé.
— A rendőrök figyelmét kikerültem, de az árulás megejtett,
— Ah !
— Regényes történet — folytató Góczy Jenő — hál’ is

tennek, hogy a bujkálás ideje lejárt.
— ügy tetszik, mintha mégis láttam volna az ön

— nemde kék blouset viselt és a sebesülteket a kötözési 
hordta.

Góczy Jenő egy hálateljes pillantást vetett Kamillára.
Most már értem, — mondá Kamilla. — Mi magyarul be- 

szél tünk és önnek mégsem volt szabad elárulnia, hogy földini, 
ugy-e bár ?

Báró Rozványi a társalgás utolsó része alatt a bankárral 
foglalkozott. Szerette volna megtudni, hogy az égből pottyant 
ellenség nem zavarta-e még össze eirculusiit.

A bankár modorában, szavaiban semmi sem árulta el 
hogy Góczy megjelenésére valami súlyt fektetett volna, legke- 
vésbbé pedig az, hogy a valódi tényállásról sejtelme volna.

Rozványi alig várhatta a pillanatot, mikor a bivatian 
vendéggel négy szem közt lehet .

Csaplinszky szintén meg volt győződve a kölcsönös magya
rázatok szükségéről, de nem talált módot téte-á-téte előidézésére
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Yégre Kamilla maga adott jelt a visszavonulásra.
— Rozványi egy kis sétakocsizást ajánlott a íalu megte

kintésére. Kamilla átöltözködni akart.
— Tehát egy óra múlva.
Ezzel váltak el a társaság tagjai.
Rozványi Góczy Jenőhöz fordult.
— Önnek nyilván közlendői lesznek velem.
— Ha a báró ur megengedi — mondá hideg gunynyal — 

egyetmást elmondanék a jó alkalom kedvéért.
— Ha úgy tetszik menjünk szobámba.
Góczy Jeuőnek nem volt ellene kifogása.
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T i z e n h e t e d i k  f e j e z e t .

A Bismarck milliója.

M ielő tt ön elmondaná közlendőit — kezdé báró Rozványi— 
legyen szabad egy kérdést intéznem önhöz: mint hajdani baj- 
társak állunk-e szemben egymással vagy mint ellenségek?

Góczy Jenő végigmérte a bárót szemeivel, mintha azt 
hánytorgatná magában, hogy érdemes-e azt az urat ellenségnek 
tekinteni.

— Én báró Rozványi Abellard képviselője vagyok — mond̂  
szárazon. — Azt az urat, kitől önök e kastélyt en passant ki. 
bérelték, hogy — amint a szóbeszédből kivettem — baleket 
fogjanak, egy órával ezelőtt elcsaptam. Ha Steinreich ur kérdeni 

találja, hogy e birtok kié és kicsoda öu, pillanatig sem fogok 
habozni és elmondom az igazat. Ha nem kérdezi—  denuncians 
nem vagyok.

Báró Rozványi Abelard elsápadt.
— ön visszautasítja hivatkozásomat oly időre, midőn egy 

közös eszme egyesitett bennünket és egy közös eszme diadalá
ért küzdöttünk, harczoltunk ?

— Egyelőre, uram, hagyjuk azt. Mint mindenütt ott is 
konkoly és búza vegyest volt együtt. A frázis nem az én dol
gom. Én nem tudok olyan s z é p e n  emlékezni, mint ön, uram.



121

Hanem azért ez időre okvetetlen vissza kell térnem ; mi több: 
ha véletlenül itt nem találkozunk, fel kellett volna önt keres
nem, hogy erre emlékeztessem. Egyelőre azonban engedje, hogy 
jelen találkozásunkra vonatkozólag tegyek néhány megjegyzést.

Báró Rozványi összeszoritotta ajkait.
— Ön a kastély tulajdonának adta ki magát, ■— mondá 

Góczy Jenő.
— Most az enyém — viszonzá a báró boszusan.
— Most az ön bérlete.
— Az mindegy.
— A mint veszszük.
— Á mint veszszük.
— A kis kertészlak nincs bentoglalva a szerződésbe s en

nek alapján' lehetek most a báró ur terhére.
— Amit őszintén sajnálok — szólt a báró.
— Részemről.
— Önnek hatalmában áll, azt brevi manu kinyilatkoztatni 

és azzal az ügy be van fejezve. Vessünk véget a dolognak. El
végre is nem vagyok hozzá szokva, hogy bárki által magamat 
katechizáltassam — szólt a báró megsokallva a magyará
zatokat.

Góczy Jenő végig nézett a bárón.
— Mondtam önnek, hogy denuncians nem vagyok, de az 

irányomban elkövetett jogsérelmet megtorlatlanul nem hagyom
— Tehát mit ■ akar ön ?
— Azt akarom, hogy ön huszonnégy óra alatt elhagyja a 

kastélyt. A bérletösszeget önnek azonnal visszafizetem.
— Köszönöm. De nem egyezhetem bele — mondá a báró 

határozottsággal.
— Jó. Meglássuk.
— Meglássuk — ismétlé a báró.
— Most pedig engedje, hogy arra az ügyre térjek, melyt 

ön jónak látott az imént érinteni.
- -  Kiváncsi vagyok.

Képes Regénytár. YTI. köt. 10
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— A magyar légiót értem.
Báró Rozványi hallgatott.
— Ön rangjánál fogva Aquiban szerepet játszott. Szert 

ett oly befolyásra, mely érdemeinél fogva nem igen illette.
— Ahhoz senkinek semmi köze, — veté közbe báró Roz- 

ványi szárazon.
— Bizonyos pontig nincs. — Ön ügyesen azt a hirt terjesz

tette, hogy terjedelmes birtokait confiscálták, mi elhittük;, mások 
is elhitték. Azt, hogy ön rangos iparlovag, nem gondolta, nem 
hitte senkisem.

— E szóért ön elégtételt fog nekem adni — kiáltott fel 
báró Rozványi lábaival toppantva.

Góczy Jenő egykedvűen fejét rázta:
— Nem.
— Esküszöm, hogy igen.
— Nem, Letettem a párbajról.
— Akkor ön egy gyáva, nyomorult . . .
Góczy Jenő mosolygott és bajuszát pödrötte.
— Kiütött az osztrák-porosz háború. Reményeink betelje

sedésének küszöbén állottunk. A szabadság órája hamarabb 
ütött, mint a hogy a legvérmesebb reményüek is várták volna. 
A magyar légió actióba lépett. A sereg megindult Klapka 
alatt . . . •

— Stb. stb. Ezen túl vagyunk, — veté közbe báró Koz- 
ványi.

— Bismarck kapva kapott az alkalmon, hogy az elégedet
lenséget, melyet mindenképpen már azelőtt is szított, kitö
résre bírja.

— Ön fölösleges ismételgetésbe ereszkedik. Azt hiszem ez 
nem tartozik szorosan a tárgyhoz.

— Talán mégis, báró ur, talán mégis a tárgyhoz tartozik, 
Bismarcknak ágensekre volt szüksége . . .

— Uram, nincs fölösleges időm.
— Nekem sincs, de veszek magamnak. Azon esetre, ha 

egy különös szerencsés véletlen folytán ma itt nem találko



123

zunk, kénytelen lettem volna önnek keresésére indulni, ami 
nem a legkellemesebb időtöltés, kivált ha az ember azt sem 
tudja, hogy hol keresse azt a kit keres. Megtaláltam volna 
önt, annyi szent, akárhol a kerek ég alatt, mert ön mindenütt 
szerepelni szeret. Természetesen igy amint az események jöttek, 
én tetemes fáradság nélkül jutottam e fontos találkozáshoz. Te
hát, a mint mondám, Bismarcknak ágensekre volt szüksége.

— Nos, én Bismarck ágense lettem . . . Ebben remélem 
nem lát ön becstelen cselekedetet. Hazafiui kötelességem volt a 
kínálkozó alkalmat felhasználni. Viz volt a mi malmunkra . . .

— Tökéletesen igaz. Távol legyen tőlem, hogy e miatt 
gáncsoljam; különben is kiki tetteinek ura. Bismarcknak, mon
dom, ágensekre volt szüksége, a magyar légiónak pedig erős
ödésre . . . egy hadseregre . . .

— Góczy Jenő keményen a szeme közé nézett RozváDyi- 
nak, ki egyre türelmetlenebb lett.

— Az ágenseket természetesen pénzzel szokás ellátni, va
lamint hogy hadsereget sem lehet pénz nélkül toborzani. Bis
marck ennélfogva kénytelen volt megnyitni pénzes zacskóját és 
ama hires porosz tallérokat világgá gurítani. Ön mint jóhang-

1 név birtokosa igen alkalmatosnak látszott mindkét missióra, 
az agensi szerepre épp úgy, mint a tallérok átvételére.

— Ez ismét nem tartozik önre, uram.
— Szorosan véve nem, de az események összefüggése 

végett igen. Kerek egy milliót vett ön fel Bismarcktól. Volté 
valóban szándékában intentióinak megfelelni, vagy mindjárt 
azzal a hátsó gondolattal élt, hogy a tallérokat privát czélo.kra 
fordítsa, azt én természetesen nem tudhatom, de nem is 
kutatom. A dolognak egészen más bibéje van . . .

Báró Rozványi egy idő óta összefont karokkal hallgatta 
Góczy Jenőt és tépelődni látszott magával, hogy a komoly 

lyzetből miképen vágja ki magát.
— Nagy diplomatáknak is szabad néha csalódDiok. Azt 

egy milliót Poroszország bizonyára meg sem érzi. Hanem 
ahhoz az egy millióhoz még százezer forint járult, melyet

10*
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magyar légió vezetői ugyanazon czélból bíztak önre. Ők is hi
báztak, pedig nekik nem lett volna szabad hibázniok. Ön 
millió százezer forinttal elindult Magyarország felé . . .

Góczy Jenő pillanatig szünetet tartott. Báró Rozványi 
mereven nézett reá és nem felelt.

— Königgratz romba döntötte az osztrák hatalmat . .,. 
Klapka betört a felvidéken . . . Poszonynál megtörtént a végső 
csata . . . Hol járt ön ez idő alatt? . . .

Rozványi most sem felelt.
— Egy kis abstecherfc csinált Homburgba . . .  a zöld 

tálhoz . . .  az egymillió százezer forint ott maradt. Ma erről 
kivülem és az érdekletteken kivül aligha tud valaki valamit. 
De ilyesmi sokáig nem szokott titokban maradni.,;; 
marék agyonhallgatja a kudarczot. De a magyar légió önkény- ] 
tes száműzetésben künnmaradt vezérei az önnek átadott össze. 
get visszakövetelik. íme . . .

Góczy Jenő egy iratcsomagot vett ki és abból egy 
bontott ki.

— Ez a felhatalmazásom . .  . Önnek ismernie kell 
aláírásokat — a személyeket is ismeri — és most kérem nyi
latkozzék, mi szándékai vannak ?

— Önnel élet-halálra megverekedni! — kiáltott 
haraggal Rozványi.

Góczy Jenő elmosolyodott.
— Mondtam már önnek, hogy nem verekszem .. . 

térit! ön a százezer forintot?
— Ha ön utamba nem vetődik, megtéríthettem 

nemcsak százezer forintot, de egy milliót is. Ön ketté 
terveimet, ön hívatlanul bíróvá veti fel magát tetteim fölött...]

— Az a véletlen,
— A véletlen ö n. És én megboszulom magamat —
— Az ellen semmi kifogásom . . . Még egyszer kérde

zem : megtéríti ön a százezer forintot ?
— Ha ön annyira be van avatva viszonyaimba, tudnia j
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kell önnek, hogy vagyoni állapotom nem oly fényes, hogy a 
kívánt összeget azonnal lefizethetném.

— Jé. Én egyhavi határidőt engedek önnek. Ha ez idő 
alatt e becsületbeli tartozást nem. tisztázza, akkor az egész dol
got a nyilvánosság elé viszem.

— Egy hónap múlva Steinreich bankár leánya nőm lesz 
és ön a százezer forintot felveheti.

Góczy Jenő szivén keresztül nyilallott valami, amihez 
hasonlót még nem erezett.

— Önnek neje ? — hebegé.
— Igen. Ha még annyi ördög lép is utamba, hogy meg

akadályozzák — nőmmé lesz.
— Gratulálok, — mondá Góczy Jenő, megfordult és 

kiment.
Még az órában fölnyergeltette lovát. I tt többé már semmi 

dolga sem volt.
Góczy Jenő életében először volt oly helyzetben, hogy a 

csatatért az ellenségnek engedte át és szökésben keresett me
nekülést.

Kamilla, az a nő, ki reá első látáskor oly mély benyomást 
tett, e kalandor menyasszonya! Mit tegyen ? A denuncians sze
repét játszsza ? Azt nem teheti. Közeledjék a más menyaszszo- 
nyához, lebeszélje a kezéről ? Nem lenne-e akkor nyomorultabb 
Eozványinál? Körében időzzék és szítsa magában a tüzet — 
saját gyötrelmére — minek ?

Mikor lovát elővezették, abban a pillanatban lépett ki a 
bankár leányával a folyosóra.

— Ab, ön itt hagy bennünket, Góczy ur 2
— Elhalaszthatlan ügyek . . .
Kamilla fürkészve vizsgálta arczát.
— És hova indul ön ily későn ? — kérdő a bankár.
— Éjfélre a vasúti állomásnál szeretnék lenni.
— Ön Pestre megy ? — kérdé Kamilla.
— Igen, Pestre.
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— Remélem, Góczy ur, ön fel fog keresni bennünket? ,
Góczy Jenő meghajtotta magát.
— Ne vegye öa szólásmondásnak — tévé hozzá a bankár

— mi örülni fogunk, ha önt. viszontláthatjuk.
— Pár perez múlva Góczy Jenő sebes vágtatva nyargalt 

az országúton. A hűvös esti szél lágyan legyintette izzó hom
lokát; agyában száz ellenkező gondolat, szivében száz ellen
kező érzelem küzdött egymással.

— Nem, nem ! — mormogá — Mig Ilonát fel nem ta
láltam, mig az ő sorsát biztos kezekbe nem tettem, addig korán 
volna saját magamra gondolnom.

— Chimera . . . agyrém az egész. De ha nejévé lesz. .. 
a nők annyira hiúk, annyira a külsőség rabjai ? . . . Ez nem. 
És ha igen? Akkor nem volt érdemes vele foglalkoznom, ak
kor nem veszítettem semmit.

Góczy Jenő még jobban bevágta sarkantyúját a ló ol
dalába.

Eszeveszetten nyargalt, mintha egy gondolat elől akarna 
megszökni, és az a gondolat egyre űzte, egyre sarkában volt 
és minél messzebbre távozott Jenő szerelme tárgyától, annál 
inkább növekedett, mig nem kísérteties arányokat öltött az a 
gondolat, hogy Rozványi mégis diadalmaskodhatik.

Góczy Jenőnek csak egy szavába került volna, hogy a 
kisérő fantomot eloszlassa; de ő nem vehette le a hályogot 
a bankár szemeiről. Neki kötelessége volt hallgatni, bármi 
történjék is.

Legsebesebb nyargalásában Góczy Jenő egyszerre meg
állította lovát.

— Nem, nem Pestre . . . Előbb megnézem, hogy élnek-e 
még . . .  Pimpi néni — Marika . . .

Kamilla sokáig kísérte szemmel a távozót.
Azután Rozványi jött. Kikocsiztak.
— Nos, gyermekem? -  kérdé a bankár leányától másnap

— mit feleljek a bárónak ?
— Semmit, atyám.
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— Nem értelek.
— A báró gavallér.
— Azt tudom.
— A báró gazdag.
— Azt is tudom.
— A báró igen szeretetreméltó ember.
— Nos?
— De én nem megyek hozzá nőül.
— És honnan e hirtelen változás, Kamilla ?
— Mert mást szeretek.
—' Mióta ?
— Évek óta, atyám, de csak tegnap találtam meg.
— És - az ? . . .
— Góczy Jenő.
— Ah!
— Te azt mondtad, hogy szabad választást hagysz nekem, 

atyám; hogy akaratomnak soha sem fogsz ellene szegülni. Én 
már választottam.

Steinreich bankár arcza elkomorodott.
— Ha szavamat adtam neked, úgy meg is tartom azt. 

Tudod, hogy soha senki irányában adott szavamat meg nem 
szegtem.

Kamilla atyja nyakába borult.
— A te kedvedért kész lettem volna Rozványi nejévé lenni; 

látod a sors nem így akarta. Most te az én kedvemért lemon
dasz kedvencz tervedről. Miként háláljam meg ezt neked, atyám?

A bankár megsimogatta leánya ébenfekete hajfonatait :
— Azzal, gyermekem, hogy boldog légy. Közelebbről 

ismered Góczy urat ?
— Nem, atyám.
— Hátha nős ?
Kamilla elsápadt:
— Az nem lehet.,
— Hátha már mást választott ?
— Akkor lemondok.
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— Hátha újra elveszted szem elől ?
— Ő fel fog keresni.
Hanem Gnczy Jenő nem kereste fel. Hetek, hónapok múl

tak és ő nem mutatkozott, ügy látszott, hogy a meghívást 
nem szószerinti értelemben vette.

Báró Bozványi Abelard pedig úgy eltűnt ismét, amint 
megjelent. Senki sem tudta honnan jött, sem azt hogy. hova 
lett. Hitelezői khórusban zengedezték nevét. , . üthették a nyomát!



Tizeimyolczadik fejezet.

A parázs lobboi vet.

(jóczy Hona türelmetlenül járt fel-alá szobájában és már 
harmadszor tekintett az érára, melynek mutatói ma nagy lom
hán mozogtak előre.

— Háromnegyed . . . susogá kezét szivéhez szorítva.
Tegyük hozzá, hogy ötre járt az idő és hogy az, akit 

Ilona oly türelmetlenül várt, nem volt más, mint Marmarossy 
Géza gróf.

Góczy Ilona hetekig küzködött magával, mig végre is győ
zött szivében — a gyöngeség.

— Gyűlölöm — mondogatá magának — halálra gyűlö
löm és ha szive van, halálos sebet vágok rajta.

Pedig Ilona csalódott. Ő szerette Marmarossy Gézát, vala
mint hogy hajdanáu Cserni Viktort is szerété.

Tőrt akart vetni neki, ő a gyönge asszony, gyönge szivével, 
ingatag akaratával. Azt hitte, mivel erős tudott lenni Jaquemár 
irányában, erős leend vele szemben is. A nő csak ott erős, 
ahol nem szeret.

Egy kis levélkét küldött a grófnak és megengedte neki, 
hogy látogassa meg.
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ígérte, hogy hallatni fog magáról és szavát be is akarta 
váltani.

— Érezze, hogy mennyire megvetem — susogá; roskad- 
jon össze gyűlöletem súlya a la tt!

Pontban öt órakor megszólalt lenn a csengetyü.
— Ez ő ! — rebegé Ilona, leült a pamlagra és könyvet 

vett a kezébe.
Hasztalan iparkodott felindulását elpalástolni, ott tükrö

ződött az arczán, szemeiben, félig nyílt ajkai remegésében.
Egy-két pillanat és — — Marmarossy Gróf szemben 

ült vele.
— Köszönöm, Ilona, hogy ön óhajtásomat teljesité. Nem. 

késem bevallani, hogy e kegyet alig mertem remélni az ön 
részéről, habár soha forróbb vágyam nem volt, mint az ön bo
csánatát kinyerhetni.

— Ön találkozni kívánt velem, Cserni ur ; mit kíván?
Ilona e rövid, hideg szavakkal vágta el gróf Marmarossy

beszédét.
— Mit kívánok ? — kérdé — először is bocsánatot, azu

tán — —
— Szerelmemet, nemde ? —- mondá keserű gúnynyal 

Ilona. — Kétségkívül megunta ön főrangú nejét és szórakozni 
óhajt. Szemet akarok hunyni az előtt, a mi e föltevésében sértő 
reám. Hisz én nem azért fogadtam el látogatását, mert ön kí
vánta; távolról sem, gróf ur. Tudom, hogy ön tartalom nélküli 
szavaknál nekem úgy sem mondhatna egyebet. Tartsa fenn azO' 
kát. mások számára, kik inkább áhítoznak utána. Én azért ké
rettem önt, gróf ur, mert n e k e m  van mondandóm. Én akarok 
önnel közölni valamit, mielőtt végkép elhagynám hazámat, 
Európát, hogy az Óceánon túl keressem azt a menhelyet, me
lyet előítélet be nem szennyez, és erőszak fel nem dúl . . . 
— Dzsagga !

Gróf Marmarossy nyelvét a meglepetés lezárta. Szemei 
kérdőleg függtek a kipirult nő elragadó szép arczán és vára



131

kozásteljesen szegeződtek azon sarok felé, hova Iloűa amaz idegen 
hangzású nevet kiejtve fordult.

Á néger nő helépett, karonfogva vezetve Góczy Ilona gyer
mekét.

— Viktor ! — kiáltott Ilona a gyermekre. Ez hangos ka- 
czajra fakadva szaladt anyjához.

Marmarossy gróf álmélkodva nézte a jelenetet.
Dzsagga a földhöz vágta magát és veszteg ült, várva úrnője 

parancsait.
■— Cserni Viktor ! — szólt Ilona emelkedett hangon, — 

ez az ön gyermeke. Nézze meg jól. Most látja először és utol- 
szor ebben az életben. Ennek a gyermeknek köszönheti ön, 
hogy megaláztatásomat boszu nélkül tűrtem. Ha ez a gyermek 
nincs, erőm lett volna a megtorlásra és a meghalásra, mert a 
mennyit én szenvedek máig, azt a lelki kint egy egész élet 
boldogsága nem volna képes elfeledtetni velem. Lemondtam a 
boszuról, de meg nem tagadhattam magamtól azt az elégtételt, 
hogy megmutassam önnek gyermekét, hogy a szegény apátián 
teremtés vonásai vésődjenek be önnek leikébe és üldözzék önt 
egy egész életen át. A mi emlékünk tudom, hivatlanul is 
meg-meglátogatja önt majd, kisérteni fogja, gyötörni, mert vau 
egy isten és az tudja, hogy én ártatlan vagyok, ha az 
egész világ agyonkövezue is. E gyermekért élek, hogy megsze
rezzem neki azt a boldogságot, melyről én lemondtam. Fölne
velem szivem szerint; megtanítom minden szépre, jó ra; de atyja 
nevét sohsem fogja megtudni. Megtanítom szeretui, de gyű
lölni is. Anyjának egyetlenegy ellensége van, azt gyűlölje az 
én gyűlöletemmel, és az— ön.

Gróf Marmarossy két keze a térdére hanyatlott, feje — 
melyet még az imént magasan hordott — alácsuklott, előre- 
hajlott. Tekintete a gyermekről az anyára, az anyáról a gyer
mekre tévedt. Oly igéző szép volt mindakettő.

Szivében megmozdult valami, a minek a létezéséről eddig 
nem tudott, egy névtelen érzés, mely olyan jól esett neki.



Nem sokai hallott abból, amit Ilona mondott, fülében foly
vást csak az az egy hang csengett:

— Ez a te gyermeked, ez a te fiad !
— Ilona! — szólalt meg kis vártáivá, — hallgasson 

meg engem. Mire való ez : szitani a keserűséget, el mérgesíteni 
a sebet, hogy be ne hegedhessen. Beszéljünk egymással nyu
godtan, higgadtan.

— Én nyugodt vagyok —■ mondá Ilona.
— Nem, ön izgatott. Önt egy rósz tanácsadó sugalmazza 

a szenvedések emléke. A mi elmúlt, elmúlt. Hagyjuk azt. Ön 
jelenleg, mint látom, fényes körülmények közt él, akár egy 
királyné. Ön fiatal, szép, szebb mint valaha. Önnek a boldog
ságról nem szabad lemondania. Ilona ! E gyermek az enyém — 
mondja ön — adja ón nekem ezt a gyermeket!

— Dzsagga! — sikoltott fel Ilona — vidd e l! Mentsd 
meg ! . . . .

A négernő felszökött a szőnyegről és odaugrott Ilonához 
ki a gyermeket lázas sietséggel ölébe adta, és a szobából el- 
távolitá.

Gróf Marmarossy nyugodtan ült helyén és mosolygott,
— Ön félreértett engem, kedves barátnőm. Nem úgy 

gondoltam — az egekre kérem, üljön le, csöndesedjék. Hall
gasson meg. Ön hallotta, hogy nős vagyok, de nem ismeri 
sem nőmet, sem e házassági viszonyt, melyet módomban áll 
felbontani. Ilona, ma még nős vagyok, holnap, ha akarom, már 
nem az. Ha azt mondám, hogy adja nekem gyermekét, nem 
úgy értettem, hogy ön váljon meg tőle, isten mentsen. Legyen 
ön nőmmé s a gyermeket törvényesíthetem.

Géczy Ilona nem felelt.
— Másodszor kérem meg az ön kezét, Ilona. Először ön 

csavargónak nevezett. Ha ön tudná azt, hogy e szó által mennyi 
roszat miveit, hogy az ön visszautasítása mily mélységekbe űzött 
engem! Ma másodszorujitom meg ajánlatomat, Dem a csavargó 
többé, ki önnek mit sem adhat: a koczka megfordult, Ilona ; ke



vés nő van olyan, ki ma visszautasítaná kezemet. És a mi sor
sunk már igy is, úgy is egyesítve van . . .

Ilona lassan fölemelte fejét és nagy kék szemeit Marmá- 
rossyra függeszté.

— Ön erre képes volna? — mormogá halkan.
— Én mindenre képes vagyok, Ilona* Életemben csak egy 

nőt szerettem s többet nem is fogok szeretni. Azt hittem, 
mielőtt önt újra láttam, hogy a hamu alatt elaludt a zsarát, 
de önnek látása uj lángokra ébresztette. Az én pályám, min
den fénye mellett is sötét, nagyon sötét. Ön az egyetlen lény, 
ki megvilágositbatja utamat. Nőmmel szakítottam — nem ön 
miatt •— már azelőtt — mert utálom. Adja kezét, Ilona. Egy 
kézszoritás pecsételje meg frigyünket . . . Akarja ön, Ilona ?

Hanem Ilona nem nyújtotta kezét.
— Gróf ur — mondá, — ma ön még nős. Ma az a kéz, 

melyet nyújtani akar, nem sajátja. Ha ön felbontja a köteléket, 
mely összekelésünk útjában áll, ha ön szabad lesz, és akkor 
ismétli ajánlatát, gyermekem érdekében nem fogom visszauta
sítani. Hanem addig — ellenségek maradunk.

— Hiszem, hogy nem sokáig tart — viszonzá gróf Mar- 
marossy.

— Adja az ég! — sóbajta Ilona.
Gróf Marmarossy a maga előnyére magyarázta e sóhajt, 

pedig az egészen másra vonatkozott.
Ilona Jaquemárra gondolt és saját hálátlanságára. Igaz 

ugyan, begy Jaquemár beleegyezett, hogy az esetre, ha Cserni 
nőül akarja venni, ő visszalép, de nem adta-e Ilona már neki 
szavát, hogy lemondott és Csernivel még csak egyszer akar 
találkozni? Most másodszor találkozik vele, Jaquemár tudtán 
kiviil, és szivében egy vádoló hang kél ellene, mely elitéli 
cselekedetét.

— Még egy kérésem van Ilona — szólt Marmarossy 
halkan — engedje, hogy még egyszer láthassam gyermekemet.

Ilona fölemelkedett, a kárpitajtón eltűnt, és néhány má- 
sodpercz múlva visszatért a gyermekkel.
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Gróf Marmarossy Géza magasra felemelte a gyermeket, 
egy pillanatig látható gyönyörrel legeltette rajta szemeit, egy 
csókot nyomott arczára és ismét letette.

— Ilona, — szólt szokatlan lágysággal — e gyermek 
életére esküszöm önnek, hogy ez nem fogja azoq boldogtalanok 
számát szaporítani, kiknek pirulniok kell születésűk miatt.

Ilona szemeibe köny szivárgott. Némán nyújtotta kezét 
Marmarossynak, ki lehajlott és megcsókolta.

A vas ember keble e pillanatban viaszlágy lett. Szokatlan 
melegség ömlött el egész lényén. Az eskü, melyet Ilonának tett, 
szive mélyéből jött és Ilonában az az elhatározás fogamzott 
meg, hogy vagy Csernié lesz, vagy senkié. Jaquemárnak ő 
mindvégig adósa lesz és megtesz a kedvéért mindent, csak azt 
az egyet nem, amit ő legforróbban óhajtott.

A gróf még rövid ideig időzött, azután ment.
A folyosó néma, elhagyatott volt. Az ajtók előtte mintha 

maguktól nyíltak volna meg.
Lenn a kapuban már ott állt a kapus — de nem az aki 

bebocsátotta, —- nem az az izmos, óriás termetű ember, hanem 
egy sokkal alacsonyabb, kinek vonásait a félhomályban még 
akkor sem tudta volna megkülönböztetni, ha történetesen ma
gával nincs is annyira elfoglalva, mint ahogy elfoglalva volt.

— Sapristi! — mormogá, mikor a kaput Marmarossy gróf 
után becsapta — ez veszedelmes vetélytárs. Mintha csak az 
apja volna, akit hajdan oly emberül megdöngettem a viaszbó
déban !

Azután kihúzta a kapukulcsot és halkan fütyörészve vo
nult az épület hátsó felébe.

— La donna é mobile! Az asszony ingatag ! — mormogá 
hirtelen megállva és gondolkozva. — A mint a dolgok állanak, 
nem nehéz mogjósolni, hogy megbukom. Jaquemár, felültetnek. 
Téged még minden asszony felültetett és az, akiben legjobban 
megbíztál, legroszabbul fog bánni veled. Jaquemár! Fiatal ko
rodban nem sokat törődtél az efféle apró malicziákkal, de 
vénségedre elhagy az életbölcseség, és az nagy baj. Hein! Akár-
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mint csüröm-csavarom, ezt a nőt szeretem. H m ! Ha a fiúval is 
kissé megmérkőzném, mint hajdan az apával . . .  nehezebben fog 
menni, de mennie kell! Ma béllé Heléne, én sajnálom önt, de nem 
tehetek róla. Gróf Marmarossynak hátrálnia kell és hátrálni 
fog. ügy látszik, a gyermek tett a grófra olyan benyomást — 
hm! Jaquemár, te tenger pénzed mellett is olyan ágról sza
kadt vagy. Se barátod, se nőd, se gyermeked, se senkid. Minek 
is?. . . de mégis! . . . Vederemo.

Jaquemár egy kis kamrába lépett, hirtelen átöltözködött 
és egész saloniasan sietett fel az emeletre, Ilona szobájába.

— Bon soir, ma chére ! Hogy van ön ?
Ilona kissé zavarodott volt. Alig mert a szeme közé nézni.
— Ön unatkozik magányában édes barátnőm, nemde ?
— Nem, nem, Jaquemár. Sőt inkább igen jól érzem 

magam.
— Engedje, hogy kissé leüljek ön mellé. Eáradt vagyok.
— Hol járt ön, Jaquemár?
— Váczról jövök, ma chére.
— Váczról.
— Igen. Ön tudja. Angelo végett.
— Nos ? kérdé Ilona elpalástolhatlan remegéssel. — 

Menni fog ?
— Hiszem. Hanem kissé több időt fog igénybe venni, 

mint a hogy előre gondoltam.
— Hisz az mit sem tesz, Jaquemár.
— De igen. Biztosságom érdekében már túl szeretnék 

lenni az oczeáuon. Tudja, hogy mit gondoltam, Ilona ?
Ilona kérdőleg tekintett reá.
— Azt gondoltam, Ilona, hogy Önt előre küldeném Ham

burgba, hol engem bevárna. Ott sokkal ‘fesztelenebbül érezné 
magát. Nem kellene örökös visszavonultságban élnie és a gyer
meknek a tengeri levegő bizonyosan javára válnék.

Ilona perczig gondolkozott.
— Az nem lehet, Jaquemár. Hallgasson meg engem. Nem
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akarok őn előtt titkolni semmit sem. Ma Cserni Viktor ná
lam volt.

— Úgy! — mondá Jaquemár meglepetést színlelve.
— Nálam volt és — megesküdött, hogy nejétől elvál és 

engem íog elvenni . . .
— És ön, Ilona?
— Még nem hiszem.
— De ha nejétől valóban elválna, ön nem habozna ?
— Nem, Jaquemár. Miért hazudjam ön előtt, hisz ön az 

egyetlen igazi barát, akit valaha bírtam.
— Ez szép öntől, Heléne.
— Ellenkezőleg, szivem azt súgja, hogy . nem helyesen 

cselekszem, de . . . de . . .
— E szerint ön nem egyezhetik bele a hamburgi utazásba.
— Várjuk be a történendőket Jaquemár.
— Eh bien! Várjuk be. A gróf tehát ezentúl rendes lá

togatói közé fog tartozni.
— Hova gondol ön, Jaquemár? Ez első és utolsó látoga

tása volt; mig nejétől el nem vált, addig nem fogom viszontlátni.
Elhiszem, Heléne, elhiszem — szólt Jaquemár gúnyosan. 

Á propos, újságot mondok. Pimpi néni Pesten van.
Hona elsápadt.
— Hol látta, Jaquemár?
— Hol láttam? Mindjárt elmondom. A városháztéren. 

Tegnap hűs volt s Pimpi néni jónak látta rókatorkos mentéjét 
felölteni. Erről és púpjáról ráismertem már hátulról; megke
rültem s ime — fehér loknijai most is olyan szépen himbá- 
lództak, mint néha napján. Sapristi, gondolám^, mit keres 
Pimpi néni Pesten egy csinos fiatal ember karján ? Talán 
megszöktette valaki? Követtem pár lépésnyire. Ekkor hallom, 
hogy a fiatal emberhez szól: „Édes Jenőm!. . .“

— Jenő ! — kiáltott fel Ilona elsáppadva — Jenő is 
itt van!

— Édes Jenőm — mondá Pimpi néni, — hátha Szádelői 
megneheztel, hogy a rendőrség utján akarjuk megtudni lakását.
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— Jenő természetesen megnyugtatta Pimpi nénit, hogy 
Szádelői ur, ha megharagszik, majd kibékül; igy aztán hi
hetőleg mégis csak felmentek a rendőrséghez, hogy nyomába 
segítse őket.

— Jenő itt! — susogá Ilona egyre-másra.
Jaquemár hosszasan nézte Ilonát; egyszerre csak azt kér

dezte :
— Óhajtja ön talán látni?
— Nem, nem ! — rebegé Ilona. — Egyiket sem. Majd 

akkor . . . akkor . . .
— Ha ön a gráf neje lesz . . .  je comprende . . . értem . . .
— És tudja ön, hogy miért firtatják annyira ezt a Szá- 

delőit?
Ilona fejét rázta.
— Megmondom önnek, Ilona. Lássa, én mindent tudok. 

Szádelői elvette Pimpi nénitől leányát, Marikát. Pimpi néni 
nagy ideje nem vett semmi hirt felőle, látni akarja . . .  ezért 
jött fel Pestre, azaz hogy nem is egyedül jött, hanem lovag
jával . .  . nagyságod testvérbátyjával. Én meg vagyok győződve, 
hogy Pimpi néni roppantul meg fogna örülni, ha Önt viszont
láthatná.

— Jaquemár, ön gyötör . . .  eddig nemes, gyöngéd férfinak 
ismertem . . .  a gúny nem méltó önhöz.

— Yes. Önnek igaza van. Heléne. Ez nem az én mester
ségem. . .  És tudja, Heléne, hogy Marika jelenleg hol van?

— Hogy tudhatnám azt, Jaquemár ? . . . Szádelőinél.
— Nem, Heléne, nem Szádelőinél. Majd megmondom. De 

előbb mondja csak, Marikától is annyira idegenkedik? őt sem 
óhajtaná látni ?

— Nem idegenkedem tőle, ellenkezőleg szeretem — de 
látni nem kívánom — viszonzá Ilona.

— És ha én igen kérném, Ilona, hogy küzdje le magát 
és találkozzék Marikával ? . . .

— Hova gondol, Jaquemár ?
liépeB KegénytárVH. köt. 1 1
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— Ha engem ezzel lekötelezne, ha egy kedvencz óhajtá
somat teljesítené ez által . . . ?

— Mi érdeke lehet önnek ebben ?
— Szeszély, Heléne! — Nem teljesitettem-e én is önnek 

minden szavát?
— Mit mondjak neki, ha kérdez? Hogy nézzek a szeme 

közé ? Hogy álljam ki tekintetét ?
— Meséljen neki valamit a gyermekről . . .
Ilona sírva fakadt.
— Én istenem! Miért kényszerít ön olyanra, amit meg

tennem oly nehezen esik ?
— Nem hoztam-e én is áldozatot az ön kedvéért? Nem 

őrködtem-e ön felett, nem dajkálkodtam-e gyermeke mellett, 
Heléne ?

-v- Pimpivel könnyebb volna találkoznom, Jaquemár. Ha 
önnek tán mindegy, akkor engedje, hogy inkább vele talál
kozzam.

—• Nem, Heléne. Pimpi fölött az ön testvérbátyja őrködik, 
de Marika el van hagyatva. Ki van szakítva köréből. Magá
nyosan él. És a szegény gyermek annyira epeszti magát.

— Honnan tudja ön mindezt, Jaquemár?
— Elég, hogy tudom. Lássa, önnek is nagy szüksége 

volna magányában egy lélekre, akivel gondolatait közölhetné, 
aki önt szórakoztassa. Már gondoltam, hogy valami idegen tár
salkodónőt rendelek az ön számára. De Marika itt van s ilyet 
sehol sem kapunk.

— Ám legyen, Jaquemár ; nem akarom kedvét szegni. 
Önnek fontos oka lehet, amiért ezt akarja. Nem kutatom, 
hogy mi, de tudom, hogy ön ok nélkül nem tesz semmit. Hol 
van Marika?

— A gróf Marmarossy Géza palotájában.
— Hogyan ? Mit csinál Marika ott ? — kérdé Ilona kel

lemetlenül érintve.
— Majd Marika személyesen megadja a felvilágosítást. 

Nyilván a Szádelői műve.
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— Föl nem foghatom, hogy mindez miként jö tt?  Mi 
történt távollétem alatt? Hogy jutott Mari Marmarossyhoz? 
Mindez annyira talányos előttem, Jaquemár.

— Majd megoldódik e talány is, Heléne. Most vegyen ön 
kérem tollat, papirost egy kis levélkét, egy kis billet-doux-t 
fog írni.

— Jaquemár u r !
— Ne ijedjen ön meg. Jövendőbelijéhez fog szólani.
— Nem értem.
— Megmagyarázom. Gróf Marmarossy Géza előttem isme

retlen, de kétségbevonhatlanul igen tisztességes okoknál fogva 
palotájában őrizteti Marikát. Eddig minden kísérlet, hogy Pimpi 
nénihez visszabocsássa, sikertelennek bizonyult. Ha azonban ön 
pár sorban megkéri a grófot, hogy kedves rokonát engedje át 
önnek, nem hiszem, hogy vonakodnék . . . írjon ön, Heléne 
Majd a levél kézbeszolgáltatása az én dolgom lesz.

Góczy Ilona asztalhoz ült és megirta a levelet.
— Adieu! Heléne! Adieu! Most huzamos ideig nem fogok 

terhére lenni jelenlétemmel. A hamburgi útra már megtet
tem az előkészületeket, de hát magam is belátom, hogy önnek 
igaza van. Ápropos! Vigyázzon Marikára; remélem, hogy az 
ön köréből nem fog haza vágyódni. Üdvözlöm Viktor béget — 
Efimia! Adieu !

— Jaquemár! — kiáltott utána Ilona. — Maradjon ké_ 
rém, még csak egy szóra . . .  ön hosszabb időre akar vissza
vonulni tőlem ? . .  . Érzem, nagy fájdalmat okoztam önnek — 
de mondja legalább, nincs-e mód, a mivel azt enyhíthetném?

Jaquemár mosolyra vonta ajkait.
— Sohse törődjék azzal, Heléne. Hein! Én már meg

szoktam az ilyen apró véletlenségeket. A sors malicziái ezek. 
Az ember tulteszi magát rajtok, már mint az okos ember . ..

— Adja ön kezét, Jaquemár, ne váljunk el igy egymástól, 
rimánkodott Ilona.

Jaquemár felkaczagott.
— Kezemet akarja ön ? . . . monda. — Eh bien! Önben
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igen sok a gyöngédség. Önnek legalább fáj, ha sebet ejt . . 
Papperlapapp! Milyen bolond vén legény vagyok én — hisz 
ez az igazi női tempó! . . . Ó Helóne, miért nem akar ön 
Telem a tüzimádékhoz elmenni . . . Pattagéniába? . . .  Ön 
királynő lehetne . . . igy pedig el fog veszni, el kell vesz. 
nie . . . Gráf Marmarossy Géza . . .  eh, de hisz ez nem az 
én dolgom . . . Adieu, Heléne, adieu!

Jaquemár elsietett, Ilonát kinos feszültségben hagyva, hogy 
miként fogadja barátnéját, és találgatva, hogy miért ragaszko
dott Jaquemár oly makacsul kívánságához.
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Tizenkilenczedik fejezet.

F é r j  é s  nő.

M uki János ur megindította a válópert Etelka részéről 
Alpáry Ödön ellen és egyúttal törvény utján számadásra kény- 
szeritette Fosztó Mátyás urat, minek következtében Alpáry té
kozlásainak egyszerre gát lön vetve.

Alpáry Ödön kezdte magát nem jól érzeni és megátkozta 
a tejfelszáju ficzkót, ki annyi galibát okozott neki. Muki János 
nélkül Etelka bizonyára nem is jutott volna arra a gondolatra, 
hogy ily ostentativ módon lépjen fel ellene.

Alpáry Ödön egy szép reggel csak arra ébredt bécsi szál
lodájában, hogy hitelezői lefoglalták minden ingóságait, és azzal 
feküdt le, hogy szép tánczosnője egy csodálatra méltó pirouettel 
becsapta előtte az ajtót.

Ily körülmények közt mit volt tennie ? Kapta magát, ott 
hagyta Bécset és hirtelen Budapesten termett.

Itt még roszabbul álltak dolgai.
Jó barátai, Szentmihályi Béla és a többiek, feltűnő hideg

séggel fogadták közeledését; Fosztó Mátyás urnái nagy összeg
gel volt restantiában, pénzt seholsem lehetett keríteni és 
Alpáry ismét azon stádiumba került vissza, melyben évekkel
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ezelőtt tengődött, a mikor ugyanis Cserni Viktor állítása sze
rint nem maradt más ut, mint vagy beállani1 marqueurnek, 
vagy a Dunába ölni magát, miután egy golyóra bizonyára nem 
volt érdemes.

Etelka előtt nem merte magát mutatni, hanem a helyett 
egy futó föllobanásnak engedve firtatni kezdé az öreg Krantz 
gyilkosait, ez által vélvén magát behizeleghetni Etelkánál.

De ez csak futó föllobbanás volt.
Alpáry Ödön urnák nagy pénzzavarában és kényelmetlen 

helyzetében az a gondolata támadt, hogy adósságait, illetőleg 
követeléseit be fogja hajtani.

Szerencsétlen gondolat! Ez által ismerőseit és pajtá
sait még jobban elidegenítette magától és pénzhez mégsem 
jutott.

Azok közül, kiket szerencséje első napjaiban nagyobb ősz- 
szegekkel támogatott, első helyen állt Cserni Viktor. Ez gazdag 
volt most és egypár ezer forint bizonyosan nem hozta volna 
zavarba; de azon jelenet után, melyet Alpáry a revolver miatt 
előidézett, személyesen meg nem jelenhetett nála.

De mit nem tesz a szükség. Hetekig tartó habozás után 
végre is elhatározta magát a koczkáztatott lépésre. Va banque-ot 
játszott, veszteni valója nem volt, tehát csak nyerhetett.

Ügyvéde, ki az ellene indított válópör leverésére minden 
ügyvédi fogást érvényesített, megírta a levelet gróf Marmarossy- 
hoz, és gróf Marmarossy egész categorice kijelentette, hogy nem 
emlékszik, mintha Alpáry úrral valaha összeköttetései lettek 
volna. Egyidejűleg azonban Alpáry Ödön urnák egyik szolgájá
val egy sor irás nélkül megküldte a kért összeget. Még csak 
arra sem érdemesítette, hogy egy névjegyet mellékelt volna.

Biztosan állíthatjuk, hogy gróf Marmarossy örömmel ka
pott az alkalmon, hitelezőjét, aki tulajdonképen neki volt adósa, 
ily rövid utón a nyakáról lerázhatni.

Eközben a válóper rendes útját vette.
Muki János ur koronkint megjelent Etelkánál és infor
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málta ügye állásáról. De a hányszor jött, a fiatal nőt egyre 
szomorúbbnak, egyre halaványabbnak találta.

Etelka óhajtva várta a pillanatot, mikor a törvény vég
legesen föloldja azt a köteléket, melyet tényleg ő már maga 
föloldott. Óhajtva várta és mégis reszketett tőle. Tagadhatlanul 
sok igaz is van abban, a mit a költők az első szerelemről Ír
nak, hogy az több, mint illúzió, hogy az kihat az egész 
életre.

A szerencsétlen fiatal nő napjai unalmasan és egyhangúan 
folytak a soroksár-utczai sárga házban. Ő nem kereste a tár
saságokat, nem vett részt mulatságokban, ügy ődöngött ma
gában egyik szobából a másikba, mint egy árva gyermek, kit 
mindenki elhagyott. Gyakran egész délutánokat ott töltött apja 
arczképe előtt, és addig-addig nézte, mig a kép kilépett kere
téből és úgy állt előtte, mintha most is élne, mintha kérdezné 
búbánata okát, mintha vigasztalni akarná.

Muki Jánost is rendesen ebben a szobában fogadta. Itt 
beszélték meg együtt a teendőket, itt olvasta föl neki beadvá
nyait, vádiratát, melyeket Etelka rendesen igen szépeknek talált, 
igen elmésnek, de azért valahányszor egy-egy sújtó megczáfol- 
hatlan vádat hozott föl az ügyvéd, mindannyiszor elsápadt, re
megett, mintha félt volna, hogy Muki János csakugyan meg 
találná nyerni a port férje ellen.

Muki János ur nem volt psycholog, de azért lehetlen 
volt ezt észre nem vennie, és ilyenkor meg nem állhatta, hogy 
azt a kérdést föl ne tegye:

— Etelka, nem nagyon kemény ez a passus ? nem jobb 
lesz ezt kihagynunk?

Etelka gondolkozott és pillanatnyi habozás után, azt 
mondta hogy:

—■ Önnek igaza van, Muki ur, hagyjuk ki.
Muki János ilyenkor szomorúan kullogott haza felé, be

tette az iratcsomagot fiókjába és a nyitott fiók mellett elmélá
zott, elborongott és megfeledkezett mindenről, terminusról, tár
gyalásról, árverésről, de magáról a fiókba tett aktákról is,
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úgy hogy azok ott hevertek beadatlanul heteken keresztül, a 
nélkül, hogy bátorsága lett volna az ügyet újra fölvenni.

Szerencsére első por volt ez, Muki János ur szive volt 
érdekelve benne, pedig az ilyen esetekről nem szél a corpus 
juris és a perorvoslatok közt sincs róla paragraphus sehol.

— Szereti — mormogd magában — hiába! még mindig 
szereti. Akár vesztem a port, akár megnyerem, Etelka minden
képen boldogtalan marad.

Tán még azt is hozzá gondolta, hogy e boldogtalanság
ban ő is osztozik, de ezt a gondolatot iparkodott elnyomni, 
érezte, hogy Etelka reá nézve mindenképen elveszett.

Gyakran visszaséhajtotta azt az időt, a midőn a hét ba
golyban Sifi, Brutus, Lengeti társaságában meghasonlást nem is
mert, szerény reményeket táplált és a hétköznapi nyomorúsá
got, melyet az ifjúság költészete megaranyzott, angyali türe
lemmel viselte, és soha sem érezte, hogy boldogtalan.

Etelka magányát a külvilágból nem zavarta se kósza hir, 
se pletyka, el volt zárva mindentől; de azért mégis akadtak 
atyja jó barátai között emberek, kik édes kötelességöknek tar
tották hivatlanul és kéretlenül, úgyszólván erőszakkal beron
tani hozzá és abban a reményben, hogy majd többet is meg
tudnak egy-egy megjegyzést, egy-egy apercut, egy-egy kószahirt, 
mendemondát el-elejteni Alpáry ur viselt dolgairól.

Az egyik itt látta, a másik amott; az egyik rongyosan, 
a másik éhesen, a harmadik a Duna partján sétálva olyan ko
moran, mintha öngyilkos szándékot forgatna agyában.

Egyik bizonyosnak állította, hogy Alpáry ez idő szerint 
holmi ispáni állás után ló t-fu t; a másik saját szemével látta, 
hogy a piaczon palam et publice gyümölcsöt vett, szegény! 
bizonyára nagyon éhes lehetett! stb.

Ilyen hívatlan prókátorok mindenütt akadnak.
Etelka mindenesetre egy szóval sem felelt, de csalód

nánk, ha azt hinnők, hogy e mendemondák nyomot nem hagytak 
szivében. Ellenkezőleg mindazon nagyítás, melylyel füleit os
tromolták, képzeletében határtalanul nagyobbra nőtt, úgy kiszi-
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nezte magában a szerencsétlen Alpáry helyzetét és szerető szive 
ráfogta, hogy bizonyára nem egyedül a vagyon vesztése okozta 
Alpáry elkallódását, hanem Alpáry még mindig szereti, és 
lelkiismerete furdalásai okozzák, hogy annyira elhagyja magát.

Olykor óhajtotta magában, hogy bárcsak részeltethetné 
őt vagyonában ; sértette gyöngédségét, hogy az, kit ő valaha 
szeretett, most a nyomorral küzd ; azt is gondolta, hogy majd 
Alpárynak névtelenül, hogy ne tudja kitől jő, nagyobb összeget 
fog küldeni, de Muki János beleegyezése nélkül ezt nem 
merte tenni, s hogy szándékát közölje vele, arra nem volt 
bátorsága.

Talán Alpáry Ödön ur sejtett is ilyesmit. 0  ismerte Etelka 
szivét és méltán gondolhatta, hogy a nő, ki panasz nélkül 
annyit tűrt, annyit elnézett neki, valami intensivebb ok nélkül 
nem hülhetett meg annyira irányában. Kutatta az okot és leg
előbb is Muki Jánoson, a tejfölszáju ficzkón, a mint nevezé, 
akadt meg.

A nőknek néha oly sajátságos szeszélyeik vannak ; Muki 
János hajdan nevelője volt Etelkának, és a fiatal leányoknak 
gyakran szoktak oly sajátságos gyöngéik lenni. Sok valószinüség 
van benne, hogy e fiatal ember, fölhasználva a kedvező alkal
mat, nem csak mint ügyvéd dolgozik ellene, de Etelka szivé
ben is iparkodik elnyomni az iránta való hajlam végső föl- 
lobbanásait.

Valamikor oly korlátlan uralmat gyakorolt e nő felett. 
Hátha fölkeresné, tolakodólag, ha berontana hozzá, ha akarata 
ellenére újra érvényesítené az ő hatalmát. Ő még mindig szép 
férfi és még mindig egészen birtokában van azon eszközöknek 
melyekkel egykor Etelkát meghódította. Az asszony oly 
gyönge.

Elmondta tervét ügyvédjének, az ügyvéd praktikus ember 
lévén, kezeit dörzsölte és igen helyesnek találta. Alpárynak pénze 
nincs, a mi nemcsak reá nézve , de ügyvédjére is rendkívüli 
baj; nem lehetséges-e, hogy az asszonyok egy nagylelkű pilla
natban, ha nem is a kibékülésre, de legalább egy nagyobb ősz
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szeg felajánlására volna birható, hisz a gyöngeség olykor nagy
lelkű is szokott lenni.

Alpáry ur elhatározta, hogy meglátogatja Etelkát.
És meglátogatta.
Délelőtt- volt. Etelka pompás pongyolában ölt atyja szo

bájában, midőn a szobaleány férje névjegyét átadta.
Alpáry or minden bejelentés nélkül is beronthatott volna, 

de most ez egyszer a gavallért játszotta nejével szemben és igy 
bejelentette magát.

Etelka meglepetésében nem tudta, mit tegyen. Elfogadja-e 
vagy egyszerűen kijelentse, hogy nincs itthon. Hanem eszébe 
jutott, hogy szegény Alpáry bizonyosan rongyos, talán éhes 
és hogy kétségkívül nagy küzdelmébe kerülhetett, míg e 
lépésre, mely a férfira oly lealázó, rá szánhatta magát.

És ez győzött.
Alpáry belépett.
Kiváló elegantiával volt öltözve. Mellényéről nehéz nyak- 

láncz lógott alá, drága óra fityelékkel, közte egy vakitő gyé
mánt: Etelka ajándéka. Haja föl volt sütve. Lábán újdonatúj 
lakkczipő, kezében uj kalap és ajkain ama kiszámított kaczér 
mosoly, melyről azt szokták mondani, hogy az illető tükör 
előtt tanulmányozta, szóval ugyanaz az Alpáry, ki a fiatal, tudat
lan, naiv gyermekleányt meghódította.

Nem a férj jött meglátogatni Etelkát, hanem a régi 
udvarló.

Etelka föllélegzett.
Ha Alpáry úgy lépett volna be, mint a hogy ő képzelte, 

kissé megviselten, szenvedőn, talán elébe sietett volna, talán fö
lényre került volna mind az a gyöngéd érzelem, melyet a válás 
és távoliét a képzelem hatalmával szított lelkében.

Ez az alak csalódását és azt az ellentétet, mely a szép 
külső és benső üresség közt tátong, oly rikitóan tünteté föl, 
hogy visszanyeré általa hidegvérét és ha Alpáry ur, mint udvarló 
jött, Etelka erőt nyert, hogy mint idegent, mint udvariét 
fogadja.
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— Hogy érzi ön magát, asszonyom ?
— Igen jól, uram. Szabad tudnom, mily véletlen szeren

csének köszönhetem látogatását ?
— Ön megengedi . . . mondá Alpáry és leült, vele szem

ben. — Számítottam nagylelkűségére, mely vakmerőségemet 
kimenti. Látni óhajtottam önt asszonyom, saját szememmel 
meggyőződni, hogy a pesti levegő nem ártott-e szépségének . . .  
Nagy örömemre szolgál meggyőződhetni, hogy ön ma is oly 
viruló, mint az aranjuezi szép napokban . . . Párizsban.

— Ha idejövetelének más ezélja nem volt — mondá 
Etelka szárazon ás felállt —- akkor — — —

— Ha ön egy pillanatra leküzdhetné ellenszenvét asszo
nyom, akkor bátorságot vennék magamnak idejövetelem tulajdon
képi czéljáról szólani — mondá Alpáry meghökkenve a gyön
gének vélt nő ily kategoricus föiléptén.

Etelka ismét leült.
— Nem voltam elkészülve rá, hogy hajdaui jó indulatá

nak utolsó csilláma is elenyészett. Nem akarom vitatni asszo
nyom, hogy önmagam sokat vétettem ön ellen és nagyrészt 
magam hárítottam magamra méltó haragját, de ok vetetten kell 
lenni idegen befolyásnak is, mely a kiengesztelődés érzelmeit 
folyton elnyomni iparkodik szivében. Én önt mindig jó
nak, nemesnek, elnézőnek és türelmesnek ismertem; kegyet
lennek soha !

— Önnek igaza van ; nagyon is türelmes voltam. A mi 
pedig a kegyetlenséget illeti: ön sokkal kegyetlenebb mint én, 
hogy oly időkre emlékeztet, mikor elég együgyű voltam arra, 
hogy az ön oldalán boldognak higyjem magam.

Etelka hangja oly szomorú volt, a mily megható egysze
rűségű voltak szavai.

Alpáry Ödön ur nem volt annyira romlott, hogy ki ne 
esett volna szerepéből. Akaratlanul is az a meggyőződés jutott 
érvényre nála, hogy e nőre semmi idegen befolyás nem mű
ködhetett, mint a leggyöngédebb érzelmeiben sértett nő büsz
kesége.
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Érezte, hogy itt más húrt kell megpendítenie, ha czélt 
érni akar.

— Ön tiltja nekem, hogy arra az időre emlékeztessem 
mikor boldogságomban félistennek képzeltem magamat, ön gyű
lölni akar engemet, Etelka, és örömestebb fogadna oly beszédet, 
mely gyűlöletét táplálná. Sokkal roszabbnak festettek le ön 
előtt, mint a minő vagyok . . .

— Uram, ön elfelejti, hogy alkalmam volt saját tapasz
talásból meggyőződni az ön szeretetreméltó tulajdonságairól; 
azt a jogot pedig, hogy más valaki önt előttem bármi színben 
fesse nem adtam senkinek.

— Megmondom -önnek, asszonyom, ha végig akar hallgatni, 
hogy mért jöttem. Nem bízom ügyvédemben és magam akarom 
ügyemet védeni ön előtt.

— Föltétlenül szükségesnek tartja ön ezt ? — kérdé 
Etelka és szemei megakadtak Alpáry inggombjain, szintén az 
ő ajándéka.

— Annyira beleélte ön asszonyom magát a gyűlöletbe, 
hogy ezt kérdheti? Megengedem, hogy ón szolgáltattam okot 
mindarra, a mi történt; megengedem, hogy végtelenül könnyelmű 
vagyok, de csak öntől függött, hogy könnyelműségemnek gá
tat vessen. Azt mondják, hogy a nő neveli a férjét, törekedett 
ön erre ? Én magam vagyok-e egészen oka, hogy oly útra té
vedtem, honnan önnek egyetlen szava visszatéríthetett volna? 
Ön tűrt, hallgatott és minden előzmény nélkül egyszerre meg
szakította viszonyunkat. Helyes volt ez, asszonyom ? Még a tör
vény sem büntet oly kegyetlenül, az is először fed, azután gyön
gébb büntetést szab és csak akkor méri a bűnösre egész szigo
rát, ha ismételve visszaesett.

Etelka érezhette, hogy e vádban sok az igaz. ő  valóban 
mindig csak tűrt és hallgatott, de a mikor visszaidézte magá
nak az elmúltakat, úgy tetszett neki, mintha Alpáryval szem
ben, ha máskép cselekszik, helyzete még türhetlenebb.

— A nő fegyvere a könyek — mondá Etelka halkan. 
— e fegyver eltompult az ön hajthatatlanságán. Eltűrtem
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mindazt, a mit nő tűrhet és a mikor már nem tűrhettem töb
bet, a mikor ön női méltóságomat eltiporta, az egyetlen fegy
verhez folyamodtam, a mely számomra még maradt. Nem én 
válók el öntől, hanem ön én tőlem. Lássa, mi nők bizonyos te
kintetben a törvényen kivűl állunk. A törvény most is az ön 
pártját fogja és nem az enyimet. Önnek érdekében állhat, 
hogy e boldogtalan ügy még sokáig függőben maradjon és az 
én szavamra nem hajtanak.

— Tehát nincs ut a békülésre, Etelka? Nem lehet önt, 
kinek azt hittem, hogy szive viasz, nem lehet önt meglágyí
tani? Nem hat önre a bűnbánó kérése? E pillanatban, a mi
dőn ön számomra már félig elveszett, érezem e veszteség egész 
súlyát. Lássa én ön nélkül nem élhetek, engem meg fog ölni 
a gondolat, hogy egy kincset bírtam és visszahozhatlanul elvesz
tettem. Hisz ön engem szeretett egykor, Etelka, és én el nem 
bírom azt a gondolatot, hogy még most is ne szeretne!

Alpáry a szék támlájára dűlt és elfödé arczát.
Etelka fölállt. Meg volt indulva. Nem annyira Alpáry 

szavai hatottak reá, mint inkább az a hang, melylyel kimondá 
azokat. Annyi őszinteség, oly igaz megbánás, oly mély fájda
lom rezgett e hangban. A szó hazudik, a hang soha. Alpáry 
szivén találta.

Etelka oda lépett hozzá és vállára tette kezét oly gyön
géden, hogy Alpáry észre sem vévé. De amint Etelka fölemelte 
fejét és szólni akart, már ajkain lebegett a megbocsátó szó, 
már félig feledve volt minden megbántás, eltemetve minden 
gyülölség, elhalva minden vád: ekkor szemei véletlenül az 
átelleni falra estek, atyja életeleven arczképére és neki úgy 
rémlett, mintha azok a jóságos szelíd arczvonások a büntető 
szigor kifejezését öltötték volna föl, mintha e tömött szemöl
dökök még jobban összehuzódtak volna, mintha a gyűrűs mu
tató ujj megmozdulna a keretben és tiltakoznék a kibékülés 
ellen, úgy a mint tiltakozott hajdan e frigy ellen, mely kiontott 
vér fölött köttetett.
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Etelka mereven, holtsápadtan állt a férfi háta mögött, 
szólni akart és ajkaira nem jött szó, szivén az az emberlölötti 
fájdalom nyillatott át, melyet akkor érzett, midőn Alpáry ba
rátaitól először hallotta meg azt a szörnyű vádat, mely azóta 
föl-följárt kisérteni őt. E pillanatban úgy rémlett neki, mintha 
5 és nem más lehetett volna az a sötét alak, ki hálótermébe 
lopódzott, hogy a vádló fegyvert elorozza.

Két halálos ellenség közt képzelte magát: atyja és férje. 
Mindegyik hívja, hogy pártjára álljon és küzdjön az ő oldalán. 
Ott a legyilkolt, itt a gyilkos. Lehet-e kétes, hogy kinek a 
pártjára fog állani.

Etelka testén hideg borzongás futott végig, fagyos, gúnyos 
kaczajba tört ki, úgy hogy e kaczajra Alpáry felszökött, mintha 
tövisre lépett volna.

Egyszerre világos lett előtte minden. Alpáry megindu
lása, elérzékenyedése, színlelt megbánása, könyörgése, szóval 
egész váratlan megjelenése — mindez csupa komédia volt. Al
páry ma épp oly kevéssé érez iránta mélyebb hajlamot, minj 
érzett hajdanán, amikor vagyona miatt nőül vette.

Tisztába jött az iránt, hogy ez az ember most sem akar 
mást, mint hajdan ak art: pénzt és újra pénzt. Megbánta, hogy 
az első benyomás sugallta szándékát nem követte és minden 
további magyarázat előtt ki nem tért, hogy a mint érdemelte 
volna, faképnél nem hagyta.

S mily gonosznak, mily megvetendőnek tűnt fel előtte 
egyszerre. Mennyire óhajtotta e pillanatban, széttörni a bilin
cset, mely e hozzá méltatlan férfihoz köté. Ah, most már tudja, 
hogy vonakodásának is mily czélja van! Azt akarja, hogy 
vásárolja meg tőle beleegyezését, semmi kétség; erre czéloz 
idejövetele ; azért színlelt gyöngédségét, szerelmet, hogy annál 
magasabb árt követelhessen.

E gondolatok sugallata alatt intézte hozzá azt a meg
lepő kérdést:

-  És mennyi árt szab ön beleegyezésére, Alpáry ur ?
— Nem értem önt, asszonyom.
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— Már hogy mennyiért egyezik bele az elválásunkba? 
Mert hisz ön nyilván azért szerencséltetett látogatásával, hogy 
alkuba bocsátkozzék velem. Csak kérjen ön sokat Alpáry ur! 
Kérje ön vagyonom felét, vagy az egészet mindjárt, hisz én 
ól tudom most már, hogy az ön szerelme sem volt egyéb 
mint komédia !

— Etelka ! mi lelte önt ?
— Csak röviden, uram, egy szóval!
Ez a kíméletlen hang elevenre talált. Alpáry egészen ki

jött volt sodrából, most egyszerre feltalálta magát.
— Ha ennyire megrögzött benne az előítélet irántam, 

ám jó. Akkor úgyis mindegy. Legalább nem genirozom 
magam.

— Kedves nőm, — fordult Alpáry Etelkához megválto
zott hangon, könnyedén ■— mivelhogy még most vagyonközösség
ben élünk, illetőleg el nem váltunk, és egy kis pénzmag is 
elkelne nálam, kérek Ötezer forintot. Ami az elválási pontot 
illeti, ez az ügyvédem dolga. Majd ő meg fogja szabni a föl
tételeket. Hanem egyelőre még egy kissé várhatunk.

— Küldje el ügyvédjét, hogy a pénzt átvegye — mondá 
Etelka és a nélkül, hogy Alpáryt tovább egy tekintetre mél
tatta volna, kisuhant a szobából.

■— Megállj! — kiáltott a becsapódó ajtó felé s hangjá
ban a féktelen düh reszketett — megállj, asszony, én férjed, 
parancsolom !

Alpáry gyors léptekkel sietett utána. Zárt ajtóra vélt ta. 
lá ln i; de a mint megragadta a kilincset, az ajtó engedett ke
zének s Alpáry szikrázó tekintettel Etelka hálószobája kü
szöbén állt.

Mit akart ? Mi szándo'ka volt?
Alpáry e kérdésekre maga sem tudott volna válaszolni.
Etelka tükre előtt állt s hátra sem nézett, a mint férje 

belépett.
— Nina, én öltözni akarok — mondá szobalányának, ki 

ijedten nézte a berohanó férfit.
E közöny, e nyugodtság s egy harmadik jelenléte lelőhasztá
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Alpáry hirtelen föllobbant szenvedélyét. Minden erejét össze kel
lett szednie, hogy e fagyos szavakat mondhassa:

— Asszonyom, elküldöm ügyvédemet.
— Ezzel meghajtá magát, megfordult, becsapta maga után 

az ajtót. Odakünn aztán hangos hahotába tört ki és kaczagott 
egész utón; a ki szemközt jött vele, irigyelve mondható magá
ban: „milyen bolond jó kedve van ennek az embernek.“
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Huszadik fejezet*

Az Orczykertben

Régenten még egy félnapi járóföld volt Pesttől az Orczy- 
kert, most — mióta a lóvonatu vasút hálózza be a várost, alig 
egy félórára esik.

A régi Pestnek mégis ez volt kedvencz sétánya és nem 
a városliget; ennek szerényebb terjedelmű taván csolnakáztak 
nagyapáink és évszázados fái alatt kokettiroztak azok a ked
ves ódivatú nagymamák, akik akkoriban ép úgy tele voltak 
sopánkodással és világfájdalommal, mint mai szépeink közül is 
nem egy!

A városliget jövőjét a rákosi por fátyla takarta és a haute 
créme is ide járogatott.

Ma természetesen más a képe, más a publikuma.
Úgy vasárnaponként kikirándul a ferencz- és józsefvárosi 

cívis famíliájával, vagy a szerelmes baka imádottjával, vagy a 
borbélylegény suitejével és itt élvezik a természetet. Három 
czigánylegény hegedül a kis sorház előtt és — hogy az idyll 
teljes legyen — a felszolgáló személyzet is kaczéran felgyürkő- 
zött nymphákból áll. Az Orczy-kert egészen kiment a divatból, 
azért a „társaságból" nem is jut eszébe senkinek, hogy föl
keresse.

Képes KegénTlár VII. fcSt. 1 2
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Hanem hétköznapon ritkán vetődik ide sélfáló. A közép- 
osztály hétköznap nem ér rá a sétára. Egypár csonka, béna 
honvéd billeg végig a széles kerti utakon és elhessegeti a ve
rebeket a gyér virágágyakról; vagy a korhadt pádon kurta- 
száru pipából eregetve a füstöt, elméláznak a régi dicsőségen, 
és ha akad egy részvevő lélek, ki szóba áll velők, szabad 
szárnyalást engednek az emlékezésnek és csodadolgokatbeszél
nek viselt csatáikról.

Ezek a béna honvédek a kert őrei.
A kert hátsó fele a sürü, egymásba ágazó fasorok egész 

tömkelegét képezi. A ki először jár erre, bizony el is tévedhet. 
És itt eltévedni nem tanácsos. Mert bár elől ott díszeleg a 
Ludoviceum, s az elaggott honvédek is bő élettapasztalással 
őrzik a kertet, de azért a kert rejtekei hátul igen alkalmas 
búvóhelyül szolgálnak a csirkefogóknak és mindenféle esavargé 
népnek.

Az Orczy-kert sok év óta igen rósz hírben áll s ha a ka
pitányság olykor razziákat rendez, ide is el szokott látogatni, 
habár nem mindig szerencsével. Itt nehezebb az üldözés, mint 
akárhol. A kert nagy, a bozót sűrűn, vadon nőtt, helyenként 
mintha egy őserdő részlete volna, a fű magas és a ki ellapúl 
benne, feje búbját sem látni meg egy-két lépésnyiről sem.

Számtalanszor történtek itt fosztogatások, sőt nem egy 
gyilkosság is. És ez ma is úgy van, mint volt ezelőtt tiz vagy 
húsz évvel. A rendőrség ezen nem változtathat.

Késő ősz volt. A százados fák alatt magas rétegekben fe
küdt az idei avar. A hűvös őszi szél folyvást rázogatta alá a 
sárgult, száraz lombot. A kert üres és elhagyatott volt, még 
a rokkant baka sem pipázgatott őrhelyén; nyilván forradásai, 
félig beheggedt sebei megújultak és ágyhoz szegezték.

A délutáni órákban három és négy között két nő sétált 
az Orczy-kert félreesőbb fasoraiban. Az egyik alacsony kövér 
hustömeget képezett, és kacsalépésének magas sarkú czipÖi még 
azt a bizonytalanságot is kölcsönözték, mely bájosnak éppen 
nem mondható.
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Társnője sugár idomú, gyönyörű leány volt, gazdag selyem- 
ruhában, elegáns felöltőben. Kalapján tömérdek virág és csil
logó rovar. Fény Ízlés nélkül. Pompás termet és félszeg moz
dulatok. Kezében a nélktilözhetlen „hegymászó" napernyő.

Ujjúin mindkét hölgy tömérdek gyűrűt viselt,
— Csak kaezagj, lelkem, mentői többet, minél hangosabban 

— monda az éltesebb, amint jobban belekanyarodtak a sűrűbe.
— De Szipórkánó, mikor már nem győzöm ! — viszonzá 

társnője kaczagva.
— Mit? kaczagni nem tudnál, Panna lyányom? Hát ak

kor azt kérdem tőled, mit tudsz mást ? Neked szép egészséges 
fogad van, fiam. Gondold, hogy egy csomó urfi áll előtted és 
azoknak mutogatod. Tégy úgy, mint az egyszeri pap, aki a 
katedrát üres fazékkal rakta körül és próbaképpen azoknak 
prédikált . . . Ezek a fák, bokrok csupa gavallér egytől egyig 
... no mutasd a fogaidat . ; . kaezagj!

— Én nem tudom, mit akar velem, Szipórkánó ? — mondá 
Panna türelmetlenkedve.

— Mit akarok ? A. te javadat akarom, mit akarnék 
egyebet ?

— Az én javamat?
— Nos, igen. Ne nézz se jobbra, se balra; se előre, se 

hátra . . . igy . . . még hangosabban . . .  a hogy a torkodon 
kifér . . .  No látod . . . Most megmagyarázom, hogy minek 
hoztalak ide. Na. Hát azt csak tudod, hogy a madarat léppel 
fogják, ugy-e ? A te kaczagásod is ilyen lép, csakhogy sokkal 
ragadósabb . . .  Ne mozgasd a fejed . , . Hallottad ? . . . 
A sűrűben megmozdult valami. Tégy úgy, mintha nem hallót’ 
tad volna. Egy jó madár rebesgette ott a szárnyait . . .  Ne 
félj, mire visszafordulunk, majd kidugja az a fejét. Annak a 
madárnak, akit mi megcsípni akarunk, éppen te reád fáj 
a foga.

— Kicsoda az, Szipórkánó ?
— Kicsoda? — Meg ne ijedj — nem idegen. Jól isme

red. Jusson csak eszedbe a „Névtelen," a mikor még nem
12*



156

voltál ilyen nagyúri dáma, hanem szegény éhenkórász vászon- 
cseléd, aki megörült, ha egy betevő falatja akadt . . . Akkor 
tetszettél meg neki annyira . . .

— Kinek, Sziporkáné ?
— Kinek ? Csonka Marczinak. Akkor még szabadabban 

mozgott. A káposztásfejüek örültek, ha kitért az utjokból, mert 
vele nem jó volt ám figurázni. Azóta sok rósz fát tett a tűzre, 
szanaszét bujkál, hol itt, hol ott — mindig ott keresik, a hol 
nincsen. Hanem valahára mégis megjött az eszük, és hozzám 
folyamodtak, hogy: Sziporka néném, lásson kend utána, csípje 
meg, mert mi magunk sohse boldogulunk vele. Értesz már 
most, fiam. Csonka Marczinak most itt kell lenni valahol. Nem 
láttam, de tudom a szokását. Engem nem szólitana meg a 
világért, de téged megszólít, ha mindjárt belehal is.

— És mit mondjak, ha megszólít. Tudja Sziporkáné, 
hogy én nagyon félek tőle,

— Bangó! Mit félnél a ttó l! Nem ígértem neked arany 
karpereczet ? Mondjad, hogy a párizsi szállodában lakói az 56. 
szám alatt, és hogy szombat este szívesen látod; ne reszkess, 
mert könnyen felkölthetnéd a gyanúját és akkor aztán szedd 
össze magad. No kaczagj fiam, igy! Most bizonyosan meghal
lotta, ha itt van . . . Hallod ? Megint recscsent a gally. Jó 
megnézik ám itt, egyenként, aki erre sétál. . .  itt minden 
gallynak füle van és minden ág egy kinyújtott kar, amely 
úgy főbe kollinthatja az ember fiát, hogy el se mondja többé 
senkinek.

Sziporkáné és Csobó Panna egy jó negyedóra hosszant jár
ták keresztül-kasul a kert rejtett utait. Olykor-olykor meg- 
megrecscsent a lomb, hol előttük, hol mögöttük. Sziporkáné 
ilyenkor meg-megszoritotta Csobó Panna kezét, ki meg nem 
állhatta, hogy jobbra-balra ne tekingessen.

Egy utkanyarulatnál egyszerre ott állt előttük váratlanul 
a nemes vad, egy ijesztő óriás alak, bokát verő szürke köpeny
ben, fején egy elkopott kucsma.
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Szemét gyanúsan villogtatta körül. Magatartása a legna
gyobb óvatosságot árulta el.

Szakállát leborotváltatta, ami arczát a kiálló arczcsontokkal 
felismerhetlenné tette.

— Mi járatban vagy erre, Teri? — szólitotta meg Szi
porkáit és elnyelte szemmel Csobó Pannát.

— Jézusom! Te vagy Marczi ? Hogy rám ijesztettél. 
Mi járatban volnék ? Sétálni viszem a kisasszonyt, szellőztetni. 
Nem ismered ? Az én nevelésem. Megszólíthatod bátran, Marczi, 
nem harap.

Csobó Panna reszketett is, kaczagott is. Úgy megtetszett 
neki a Sziporkáné élcze. De a haramia szeme közé nem mert 
tekinteni, hanem érezte e szempár sütését, hogy szinte égette.

— Még dicsekedni mersz vele, hogy rósz útra csábítottad ? 
Hej Teri, T e r i! Csak az én istenem azt hagyná, megérnem, 
hogy számolhatnék egyszer veled a magam módja szerint. i

— Megőriz attól engem az én istenem! — hebegő Szi
porkáné, azután elvicsoritotta fogait. — No ugyan milyen bamba 
is vagy te, hogy velem perlekedői, a helyett hogy a szived 
szándékát ennek a szépséges kisasszonynak elmagyaráznád.

— Hej, akkor szerettem volna én, a mikor még mezítláb 
járt, a kisasszonyságról pedig azt sem tudta, hogy mi fán te
rem. Szebb volt ő akkor a rongyos viganóban, mint most a 
selyem-bársonyban.

— Hallod-e Marczi, nem szeretem, ha a leányomat sér
tegeted. Akkor se volt ő a te fogadra való, most sem lesz az. 
Isten áldjon meg, édes fiam. Másforma uraságot vártunk mi 
erre a helyre.

— Megállj! Itt maradsz. Teri, ne bőszits fel. Vagyok ón 
is olyan legény, mint akárki; ha nem tudok is czifrán beszólni, 
de czifrábbat nem káromkodik nálamnál senkisem. Mit szólanái 
babám, ha bóinvitálnálak egy kis vacsorára?

E szavaknál megfogta Cscbó Panna kezét és úgy megszo
rította, kicsibe múlt, hogy el nem sikoltotta magát
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— Megköszönöm szépen, — viszonzá Csobó. Panna gyö
nyörű fogait m utatva; — az nem lehet.

— Hát hogy ne lehetne, Panna ?
— De nem ám. Én sehova, senkihez se megyek. Aki sze

ret, eljön az én hozzám, ha jégeső esik is.
— Hát hol lakói, kinél ? Tudom az ilyen magamszőrü 

embertől idegenkedtek valamennyien, pedig én nem bántom ám 
a szerencsétlent, ügyefogyottat; Hálátoknál szerencsétlenebbet 
pedig soha sem ismertem.

— É ja ! Biz azt roszul mondja. Nem tudnám, hogy mért 
volnék én szerencsétlen? Nekem megvan minden, amit csak 
áhitok; a párizsi hotelbe lakom — ugy-e Sziporkáné? Vala
hányszor a pinczér befordul a szobámba, mindig azt mondja, 
„Kisz die Haud“ — ugy-e Sziporkáné ?

— ügy úgy, édes fiam, úgy.
— Hátha én egyszer meglátogatnálak téged, ugyan mit 

szólnál hozzá, Panna?
— No, hát mit szólna ? — vágott közbe Sziporkáné — 

szivesen látna!
— Nem tetőled kérdeztem, Teri. Te felelj magadért, Panna.
— Mit feleljek? — kérdé Panna — tudom én ?
— Eljöjjek-e egyszer hozzád ?
Panna fejét rázta:

— Pélek tőled.
— Nem viszek magammal semmiféle fegyvert.
— De a puszta öklödtől is félek.
— Hisz csak egy van, Panna. Hej, ha megvolna hozzá 

még a másik, be megmutatnám a világnak, hogy ki s ki va
gyok én. . . . szólt Csonka Marczi elkeseredve. . . hányadik 
szám alatt lakói? . . .

Csobó Panna Sziporkánéra tekintett és Sziporkáné viszont 
Csobó Pannára, ki nem tudta mit feleljen. Elfelejtette a nu
merust.

Sziporkáné kétségbeesett.
— Ő mondja meg helyette? — Csonka Marczi gyanakod-
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hátik; — ha Panna más számot mond, mint a melyet előre kicsi
náltak, a kimenetel koczkáztatott.

— Ne ö tő  1 j e t e k-h a to  1 j a t o k hát olyan soká — 
fakadt ki Sziporkáné végre. — Marczi azt kérdé, hogy hánya
dik számú szobában lakói ?

— Ötvenhat — felelt Panna megértve az intést.
— J é ; megjegyzem magamnak.
— Biz azt hiába jegyzed — mondá Panna negédesen.
— No, no; — csittitá Sziporkáné. Arrább megyek, hátha 

négy szem közt hamarább összeegyeztek.
És négy szem közt csakugyan sikerült is az egyesség.
— Szombat este — mormogá a haramia, — de el ne 

mond senkinek. Érted Panna ? Nem lesz a károdra. Addig akad 
még valami, egy kis karikagyűrű, aranyláncz . . . Hallod 
Panna? Aztán azt se szeretném, ha véletlenül valakit ott ta
lálnék nálad . . . Néha nem parancsolhatok a természetemnek.

— Soha se félj attól. Marczi. Ha tudom, hogy jösz, akkor 
egyedül leszek.

— Te, aztán a kellnerek nem bámulják meg ott az em
bert? — kérdé Marczi.

Csobó Panna elkaczagta magát.
— Milyen furcsa vagy t e ! A szemüket csak nem ragaszt

hatják le enyvvel.
Csonka Marczi ebbe is belenyugodott.
— Hallod-e Panna ? — susogá Marczi és oldalvást egy 

gyűlöletes pillantást vetett Sziporkáuéra. Ettől az asszonytól 
őrizkedjél. Ez a vesztedet okozza. Mindenkit megrontott még, 
akivel ügye- baja akadt. Isten áldjon, Panna. Tehát szombat 
este. . .  el ne feledd !

Ezzel Csonka Marczi eltűnt a sűrűben, a nélkül, hogy 
Sziporkánót köszöntésre méltatta volna.

Csobó Panna nem volt valami ideggyenge hölgy, de azért 
meglátszott rajta, hogy az utolsó félóra éleményei komolyabban 
hatottak rá. Lehet, hogy a sok kényszerű kaczagás erőltette 
meg annyira.
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—• Szombat este, szombat este! — motyogá Sziporkáné 
és hosszút, nagyot gondolt utána.

A két nő már rég elhagyta a magányos kertet, már a 
népes utczák kellő közepén voltak, hanem azért még most sem 
szélalt meg egyik sem.

Úgy érezték, mintha Csonka Marczi félelmes alakja kö
vetné őket, folyvást ott volna mögöttük és hallhatná minden 
szavukat.

A hatvani utczában elváltak.
— Hát Panna el ne feledd. Holnap a szállodába költözöl. 

Ha az 56. számú szobát kéred — akkor már tudni fogják, 
hogy ki küldött.

Azzal Sziporkáné összevissza csókolta „leányát'1 és ott 
hagyta az utcza közepén.
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Huszonegyedik fejezet.

Csobó Panna mulat.

A „Hőtel Páris“ 56, száma tágas nagy szoba, csaknem 
terem, mely a fogadói szobáktól éppen nem különbözött sem
miben.

Legnevezetesebb bútordarab volt benne egy monstrum 
nagy, két szárnyra nyiló szekrény az egyik fal közepe táján 
felállítva. Ez a szekrény csak pár nap óta foglalta el ezt a 
helyet, bol eredetileg egy szárnyas ajtó nyílt a másik szobába 
A szekrényt olyképen támasztották a falhoz, hogy az ajtófe
leket is eltakarta. Nyilván kiszedték hátsó deszkáit.

E szobában lakott nehány nap óta Csobó Panna.
Látogatásokat nem igen fogadott, csupán egyetlenegyszer. 

A ki pedig meglátogatta nem volt csekélyebb személy mint 
Czingár János ur, a rendőr.

A szálloda-tulajdonos maga vezette fel és kivánatára 
megmutatta neki a két szomszéd szobát is. Czingár ur alkal
masnak találta a ^helyiséget saját czéljaira és miután mind 
a három szobáért kifizette a bérletet, ismét eltávozott.

Szombaton hajnalba abba a kát szobába egész sereg tra-
Képee Kegénytár. VII. köt. J 3
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bánt tartotta bevonulását. A szobapinczéren kiytil, ki egyúttal 
szükségleteikről is gondoskodott, senki sem tudott ottlétükről, 
még Csobó Panna sem, ki kissé szokatlanul érezte magát ön
kény tes fogságában.

A mint aztán az alkony is beköszöntött, mindinkább kö
zelebb jött az est, és az esttel a döntő pillanat, Csobó Panna 
erősen bánni kezdte, hogy elvállalta ezt a nem neki való sze
repet. Mire való volt ez ? Neki Csonka Marczi sohasem vétett 
— ellenkezőleg velük valamikor jót is tett, szivesen látta őket 
a „Névtelenben", mikor senkijök sem volt és közel valának az 
éhenhaláshoz.

A mennyire Panna nem épen fellengő eszével distingualni 
tudta a helyzetet, az a tudat erőszakolta reá magát, hogy biz 
ő nagy háladatlanságot követ el ; de hát nem tehet róla. Az 
urak annyira körülfogták, Sziporkáné úgy megszorította, Ígértek 
neki fűt-fát és agyonfenyegették mindenféle büntetéssel.

Az ígéret talán nem fogott volna rajta, de a fenyegetés 
nem tévesztette el hatását.

Beesteledett.
Csobó Panna két szál gyertyát gyújtott asztalán. Magára 

vette kivágott derekú, suhogó selyemviganóját, a melyben tudta, 
hogy ellenállhatlan; (mert nincs oly együgyű nő, ki e pontban 
a más ítéletére szorulna ;) tükör elé ült és rendbe szedte haját, 
kivette belőle a sok mindenféle chignont és két karvastagságu 
fonatot font belőle, ahogy hajdanán viselte, mikor a Marczinak 
olyan nagyon megtetszett. Ha már elárulja, legalább kedvébe 
jár neki.

Mindez sok időt vesz igénybe, de azért Pannának az idó 
olyan lassan halad. Unatkozik. Nem neki való a magány. És 
ahoz — maga sem tudja egészen, hogy miért — de úgy fél!

Mivel ölje meg az órákat, mig szerelmes barátja megér
kezik ? Mivel csittitsa el remegését ?

— Ah ! Most megtalálta a módját! Mily isteni ötlet!
Az ajtóhoz közelit és leküzdve pillanatnyi habozását, meg

nyomja a csengetyükészülék gombját.
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— Hozzon nekem pezsgőt ! — parancsolja a belépő pin- 
czérnek — hanem igazi franczia pezsgőt, hogy is mondják 
csak ? — kalikó . . .

— Cliquot! — igazitja fogait vicsorítva a pinczér.
— Igen — igen — de siessen, szomjas vagyok.
Csobó Panna valczer-lépésben visszalebeg a pamlaghoz és 

fáradságot negélyezve hanyatt veti magát, kaczéran hunyja le 
szemeit, de csak félig, csak annyira, hogy a szemközt álló 
tükörben gyönyörködhessen festői attitudejében, melyet barát
nőitől ellesett.

Nem sokára a pezsgő is ott áll az asztalon.
— Gyújtson még több gyertyát! sok gyertyát! — pa

rancsolja Panna. Szegháti Lóra salonja briliánsul szokott kivi
lágítva lenni és Csobó Panna ezt nélkülözhetlen kelléknek 
tartja, hogy jól érezhesse magát.

A pinczér teli rakja az asztalt gyertyával és magára 
hagyja a szép leányt.

Panna az asztalhoz guritja a fauteuilt és egy kimondhat- 
lanul gyönyörteljes pillantást vetve a pezsgő-palaczk czifra vig- 
nettejéro, megtölti és mohón kiüríti az első poharat.

— Ah, minő édes! — susogja magában. — Ha Mimi 
meg Eszemadta vagy mi? -  Eszmeralda látná, hogy én itt 
milyen dáridót csapok ! Hahaha !

És olyan jóízűen, és oly fennhangon kaczagott, hogy a 
pinczér, ki a kulcslyukon leskelödött, azt hitte, hogy szólították 
& szolgálatkészen berontott:

— Méltóztatik parancsolni ?
Csobó Panna e váratlan eseten csak Aljább hahótára fakadt.
— Én nem bittam magát . . .
— Azt hittem.
— Izé . . . várjon csak. Ha már bejött, fogja, igyék maga 

is egy pohárral. . . igy. Most meg tudja, hogy mit hozzon 
nekem? — Czigarettákat — sokat.

És Pannának ez az ötlet annyira megtetszett, hogy tap
solt örömében. Társnői valamennyien éltek a ozigarettával, őt

13*
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is kinálgatták, de röstelte mások előtt; moűt egyedül van, 
megpróbálja. Pompás mulatság lesz !

Mire a pinczér a czigarettákkal visszatért, fogytán volt a 
pezsgő ; szerencsére Jean eleve gondoskodott, hogy a második 
palaczkárt ne kellessék messzire mennie.

A dugasz durranással szökött a bolthajtás felé és Panna 
ismét egyedül maradt.

Arczán kisütött a pezsgő lángja; szemei kigyulladtak: 
egész lényén a gyönyör és boldogság kifejezése áradt el. Mo
hón eregette a sürü füstbodrokat és még mohóbban szürcsölte 
a kábító, gyöngyöző italt.

A második palaczk vignette-je még czifrább volt mint az 
elsőé. Ez már nem volt veuve Cliquot.

Panna sokáig nézegette. Azt látta, hogy betűk vannak 
rajta, de hogy mit jelentenek e betűk: megfejthetlen talány 
volt reá nézve. Csobó Pannát sohse fogták rá az olvasásra- 
írásra.

— Ha Mimi itt volna — gondolá — az mindjárt elol
vasná. Milyen boldog is az a Mimi. Szerelmes leveleket kap 
és válaszol reájuk. írnok a szeretője. Hej, ha ő írni tudna, 
mindjárt is írna az édes apja urának, irt is volna már régen 
meg az édes asszony anyjának is, a kiről Laezi ugyan azt 
mondta, hogy nincs otthon, de az bizonyosan csak incselkedett, 
íratott volna ő már más által is, de hát kivel? Mindig várta, 
hegy majd útjába vetődik a piktor, az bizonyosan tud írni, 
hogy ne ? hiszen piktor és szívesen is megtette volna, de hát 
azzal sohse tudott találkozni — milyen kár! Pedig amúgy is 
szeretett volna vele beszélni. Soha se ment ki az eszéből. Oly 
elevenen áll előtte képe, mintha csak tegnap lett volna . . .

Csobó Panna újra megtöltötte poharát és oda koczczintotta 
a másikhoz — talán odaképzelte hozzá a piktort, hogy ö tartja 
kezében.

Lassanként azután fejébe kezdett szálni Pannának a bűbá
jos ital, homloka égett, egész testén elömlött a forróság.
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— Milyen bolond vagyok é n ! — kiáltott fel hangosan és 
édes kaczajjal toldotta meg a szót. Felugrott az asztal mellől 
és kezdte selyemviganóját kigombolni, egyik öltönydarabot a 
másik után sarokba dobni, elébb a derékot, azután a vállfüzőt* 

a selyem u szályt és patyolat fehérben megállóit a tükör előtt 
és megbámulta gyönyörű fehér vállait.

E pillanatban megszólalt a zene az alanti káváházban, a 
legújabb csárdást húzták, mirden üteme felhallatszott.

— Hajah a j ! — kiáltott Panna felvillanyozva, megragadta 
a pezsgőpalaczkot és tánczra perdült, szálfa egyenesen és kecs- 
teljesen lejtve a lassút, tiz perczig is eljárta egy helyen, mintha 
egész terem közönsége nézné és ő produkálná magát, hogy: 
nézzétek, ilyen az igazi csárdás !

És Osobó Panna annyira belemerült a tánczba, hogy esze 
ágába sem volt m ár: miért jött, hogyan jött ide ? ki küldte ? 
mit akarnak vele ? El kezdte dúdolni a melódiának megfelelő 

szövegét — elébb csak gondolatban, halkan, azután mindegyre 
hangosabban, a pezsgőpalaczkkal meg-megjelölte a taktust a 
levegőben . . .

Majd jött a lassú végében a sebes. Csobó Panna jókedve 
határt nem ismert. Szilaj őrült gallopádban tánczolta körül a 
szobát, hófehér patyolatszoknyája csak úgy lebegett belé, egy 
szobrász vésőjére méltó dombom melle lázas pihenéssel szállt 

' és emelkedett, junói termete keresetlen grácziával himbálódzott, 
nehéz hajfonatai feloldódtak és körülhullámozták a mámoros 
alakot.

Egy bachansnő szobra, melyet magyar zene és franczia 
pezsgő felköltöttek halottaiból!

A gyertyák az asztalon már félig leégtek, az óra tizen
egyre járt.

Csobó Panna fejéből elpárolgott a pezsgő gőze, de a táncz 
mámora egyre jobban erőt vett rajta.

Lenn a kávéházban folyton tüzesebben húzták a csárdást, 
csárdás után a keringőt, és Panna lankadatlanul, egyre nagyobb
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hévvel járta a szédületes tánczofc. Homlokát kiverte a veriték 
és egy-egy gyöngyszem alápergett arczára; oly igézetes oly szép 
volt e pillanatban . . .

Egyszerre ■— mikor legtüzesebben járta — megnyílt az 
ajtó és hosszú katona-köpenyében belépett Csonka Marczi.

Panna elsikoltotta magát és csaknem elalélva a pamlagra 
hanyatlott.

Egy pillanat elég volt, hogy kijózanítsa. A miről boldo
gan megfeledkezett, most egyszerre minden eszébe jutott. A 
csonka katona félelmes alakja egyszerre megértette vele, hogy 
őt nem pezsgőzni, nem tánczolni rendelték ide, hanem sokkal 
komolyabb czélból.

Panna arczárói hirtelen eltűnt a fényözön, ajkáról a nóta 
és szivéből a bátorság, líeszketett mint a nyárfalevél.

Csonka Marczit e fogadtatás nem valami kellemesen 
lepte meg.

— Ne sikits, bolond ! — szólt mogorván, becsukta az 
ajtót és magához vette a kulcsot.

— Mikor úgy rám ijesztettél ?
— Tán másra várakoztál?
— Hova gondolsz, Marczi! Téged vártalak. Már azt 

hittem, el se jösz.
— Sajnáltad volna ?
— Az ám !
— Nem szóltál senkinek, Panna ?
— É ja ! Kinek szóltam volna ?
Csonka Marczi ledobta magáról a nagy szürke köpenyt, 

és hatalmas termetének egész félelmes nagyságában állt a resz
kető leány előtt.

Csobó Panna szivéhez szorította kér kezét, hogy az ne 
dobogjon olyan hangosan.

— Még mindig félsz tőlem, Panna, mostan is ?
— Nem félek, Marczi.
— De hisz reszketsz !
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— Az ott ni — az az oka — mondá Panna és a két 
kiürített pezsgőpalaczkra mutatott.

Csonka Marczi fejét csóválta.
— Nesze, nézd csak, mit hoztam neked.
Marczi egy ékes brillant karpereczet vett ki dolmánya 

zsebéből.
— Hol vetted? kérdé Panna, és roppant érdeklődéssel 

forgatta az ékszert ujj ai között.
— A hol volt, — viszonzá Marczi laconice és derékon 

átölelte a leányt.
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Huszonkettedik fejesret.

D é I i I a

n Annak utána pedig megszerette Sámson egy asszonyembert 
a Sőrék patakja mellett, kiuek neve Délila vala.“

„Fölmenének pedig ahoz a Filiszteusok fejedelmei és 
mondának neki: Tsald meg ötét és lásd meg, miben vagyon az 
ő nagy ereje és mi képen vehetünk erőt rajta, hogy megkö
tözvén, kínozzuk ö tét: És mi mindnyájan adunk kiki néked 
ezer és száz ezüst pénzt."

„Továbbá lest vetettek vala ő nála a hálóházban — —
„Álmodék pedig Sámson éjfélig."

Éjfél körül jobbra-balra suttogás hallatszott a szo
bában.

A gyertyák tövig leégtek, csak itt-ott pislogott fel még 
egy-egy, sötét árnyrajzokkal hintve el a falakat, a boltozatot.

A félhomályban sajátságos jelenet kezdett kifejlődni a 
szobában. A nagy almárium ajtaja magátul kinyílt és nesztelenül 
óvatosan fegyveresek vonultak ki belőle, nem egy, se nem kettő 
— egész csapat! Jöttek, jöttek . . .  se vége, se hossza . . . 
bámulatos, hogy fért el annyi ember abban a szekrényben.



169

A mint az első alak besurrant, Csobó Panna hirtelen 
talpra termett és reszketve, dideregve a szoba legtávolabb zu
gába menekült.

E neszre a félig elszenderült haramia felütötte szemeit és 
egy ordítással — mely a legbátrabb embernek is inába kerget
hette volna bátorságát — felszökött az ágyban.

Késő volt.
Az ágy három oldalról körül volt fogva. Negyediknek 

ott volt a fal, azon keresztül nem menekülhetett.
De hát mégis szolgált az valaminek. Marczi hátvédül 

használta.
— Elevenen nem kaptok meg! rikoltott rá megtámadóira, 

és az elsőt, ki karját megragadta, egy lóditással úgy oda legyin
tette a többihez, hogy nyomban három hanyatt vágódott utána.

Ez által némi rés nyílt számára és ezt fel is használta 
volna, ha azalatt más három a lábába nem csimpaszkodik és 
meg nem akadályozza a felkelésben.

A kidőltek helyét újabbak foglalák el, és Csonka Marczi 
egyetlen karjával újra ismételte a bravourt.

És mig keze ilyenformán működött, lábai sem nézték 
tétlenül a mulatságot. Lába kettő volt és karja csak egy!

A padolaton már vérnyomok voltak láthatók, de nem a 
haramia vére. Annak a testén még eddig ütést sem ejtettek, 
nem hogy sebet.

Használhatták volna csak a drabantok fegyvereiket, nem 
sokat teketóriáztak volna vele; de a parancs úgy szólt, hogy 
fegyvereikhez csak végső esetben folyamodjanak; azonkívül pe
dig restellettek is némileg, hogy ennyi ember, egy ellen, aki 
az imént ébredt fel álmából, minden fegyver nélkül van, és 
ahoz mog az önvédelemre legkényelmetlenebb helyzetben — 
még fegyvert is használjanak.

Arra szorítkoztak tehát, hogy az óriás erejű embert las
san kifáraszszák és folyvást azon helyzetben tartsák, melyből 
mindenképpen szabadulni iparkodott.
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Hanem Csonka Marczi a védelmi álláspontot minden 
áron a támadással szerette volna felcserélni. Ahoz sokkal job
ban értett.

A mint tehát a legelső drabant újra kezeiigyébe jött, 
egy hatalmas rángással sikerült letépni a panganetját. Azzal 
a panganéttal azután Marczi nehány pillanatig csodadolgokat 
miveit. Lábait teste alá húzta és guggoló helyzetben nézett far- . 
kasszemet megtámadóival. Csonka karjának a törzsével parírozta 
az ellene mért csapásokat és a panganéttal, melyet nem volt 
ideje hüvelyéből kihúzni, jobbra balra, egyszerre tizfelé is in
tézte a támadást.

Minden csapását Marczi egy-egy bömbölő ordítással ki
sérte, mintha elleneit megfélemlíteni és önmagát bátorítani 
akarná ezzel. Olyan volt, mint a sarokba szoritott vadállat, mely 
vesztét érzi.

Már ez aztán nem volt tréfa. Virtus ide, virtus oda. 
É letét senki sem örömest koczkáztatja hiába. Egyszere tiz 
hüvelyből is előkerült a panganét. Egy-két puskaagy is 
kezdett működni; Marczi homlokán alá csurgóit a vér, most 
az egyszer már a maga vére. A csonka kar is megérezhette 
a felfogott csapások súlyát — hanem azért Marczi még foly
vást osztotta jobra-balra ütéseit és bár egy Ízben a puskaagy 
érintése alatt megingott guggoló helyzetében, de még mindig 
nem mutatott hajlandóságot a harcz beszüntetésére.

Ebben oldalvást a támadók egyike kötélhurkot vetett a 
haramia nyakába és hirtelen véget vetett a maga nemében elég 
nagyszerű harcznak.

A kötélbe hárman négyen is belekapaszkodtak, mint mé
száros kutyák a felbőszült bika örvébe, és lehúzták az ágyról.

Egy rohanás és Csonka Marczi szederjes alakja és vérben 
forgó szemekkel a földön hevert. Már közel volt a meglulás- 
hoz, de azért a panganétot görcsösen markolta és mindig bele
került néhány perczbe, míg lábait békóba verhették.

A hurkot csak akkor vették le nyakáról, mikor kezét Iá-
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bát gúzsba kötötték, úgy hogy egyetlen tagját sem mozdít' 
ha tta.

Csobó Pana a zugolyból nézte a vérfagyaztó jelenetet.
Selyem tunikája, uszálya előtte hevert a földöa, de nem 

jutott eszébe, hogy magára vegye; úgy ült ott pongyolán, szét
szórt hajjal, meztelen vállakkal, bambán kimeresztve szemeit, 
melyek lassan az iszony és részvétel könyeivel telének meg.

0  menyire sajnálta azt a szegény Marczit, mily szemre
hányásokat tett magának, hogy eszközül hagyta használni ma
gát megrontására — de hát most már minden késő volt, az 6 
kényei a Marczi sorsát már nem változtathatták meg.

A rendőrök nehány percznyi pihenést engedtek maguknak.
— No Marczi, te ugyan munkát adtál mindnyájunknak 

— fordult a vezénylő káplár a fogolyhoz, — most majd neked 
is jut időd a pihenésre.

Marczi nem felelt. Körülhordozta gyilkos tekintetét a 
szobában, melyet időközben kissé meg is világítottak, mintha 
keresne valakit, akit nélkülözött,

A sarokban megtalálta szeme, a kit keresett.
— Nem jönnél ide hozzám egy szóra, Panna! kiáltott 

felé rekedt hangon.
Panna nem felelt.
— Halgatsz ? Jól teszed. De én nem fogok ám, hallgatni. 

Ha rajtad meg nem boszulhatom magamat, tudok én valakit, 
aki meg adja ennek az árát. Hozzád nem férhetek, de apádat 
akasztófára fogom vinni. Ő is csak olyan betörő gyikos mint 
mi. Az öreg Krantz házába ő vezetett beuünket, ő is lőtte 
agyon. Tudd meg, hogy inkább ki hagytam volna tépni a 
nyelvemet, semhogy apádat belekeverjem. De most mindennek 
vége. Én elvesztem, veszszen el velem az egész világ. Vallani 
fogok, mindent kivallok. Nem sajnálom életemet, csak sajná
lom, hogy ilyen hitvány teremtés miatt kell elvesznem.

Csobó Panna még jobban a sarokba húzódott. Minden szem 
reá volt függesztve. Panna érezte. Szeretett volna elsüllyedni 
szégyenében. A mit apjáról mondott a Marczi, azt nem fogta
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fel egész tisztán. Ha bátorsága lett volna, megkérdezte volna, 
hogy miképpen érti azt. A helyett csak magában töprenkedett 
a rejtelmes szavak felett.

Egy negyed éra malva a szoba üres volt. A fogolyt elszá- 
litották.

A káplár még hátra maradt nehány perezre és leolvasta 
az asztalra a Pannának szánt árulási dijat. Azután ő is távo
zott a többiek után.

Csobó Panna még mindig ott ült a zugolyben, mozdulat
lanul, érzéketlenül.' S mikor a szobaleány reggel benyitott a 
szobába, az is ott találta, töprenkedve, évődve: hogy mit is 
akarhatott Marczi az ő apja urával?

(Vége a második rész II. kötetének.)
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