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E ls ő  fejezet.

Szivarok] között.

— Ah!
— Báró Bizi!
— Kedves Serlinszky! Mily váratlan találkozás.
— És Ön is itt Mirkovszky !
— Mirkovics, s’il vous piáit, kedves gróf.
— Ah, a h ! Mirkovics! Ezer bocsánatot kérek.
— Remélem, gróf ur, az idő begyógyította önnek sebét és 

enyhítette fájdalmát a boldogtalan Káró elvesztése fölött.
— Vannak sebek, melyeket az idő sohsem képes begyógyí

tani és vannak veszteségek, melyek kipótolhatlanok, — viszonzá 
gróf Serlinszky komolyan, bizonyos patkóssal, szemébe igazította 
monocliját és szivarra gyújtott.

Ez a hármas találkozás a Deák-Ferencz-utcza újonnan 
megnyitott különlegességek raktárában történt, hol nemcsak a 
continens minden rendű és rangú szivarai és dohánynemei, de 
oly vonzerők is működtek közre az uj etablissement hírnevének 
megalapítására, melyeknek a férfiak még kevésbbé képesek el
lenállni, mint a szent Nicotiananak.

Egy csoport szebbnél szebb leány sürög a boltasztal mö
gött. Mindenki számára van egy-egy mosolyuk. Mindenkit egyenlő
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előzékenységgel szolgálnak ki. Csevegnek jobbra, csevegnek 
balra. Könyv nélkül tudják ki milyen szivarral él és mennyit 
fogyaszt. Ki szereti a világosat, ki a barnát, sötétet ? Tudják 
hogy X. tanácsos a sötétbarna havannáért rajong ugyan, de a 
hölgyek között kizárólag a szőke szépséget imádja és ellen
ben B. gróf a világos pettyes szivarokat és a szeplőtlen barna 
szépségeket szereti. Báró Bizi például mindig a préselt vékony 
szivarnemekből választ, de mindig csak oly nőnek fog udvarolni, 
kit bizonyos embontpoint által tűnik ki, a mit ő „molleC'-nek 
nevez, mig más közönséges halandó ráfogja, hogy elhízott. El
lenben Z. dragonyostiszt a gyöngéd liljomhajlékonyságu, szúuyog- 
deréku, illat és napsugárból szőtt sylphid-lényeknek fogja az 
elsőség pálmáját nyújtani.

A szivarárus lánykák közt mindenki találhat a saját íz
lésének megfelelőt. Emitt egy igazi lerchenfeldi szőke szép
ség egy fiatal hondvédtiszt en passant udvarlására hallgat, de 
azért azt is tudja, hogy társnőjének a vaskos bankár mit 
súgott, mikor egy ötvenesből visszaadott neki. Az a nyúlánk 
alig-alig tizenötéves kisasszony, ki következetesen hátrahuzó- 
dik a szivarpolczokhoz, csak szemlesütve mer válaszolni a vá
sárlók nem mindig gyöngéd czélzásaira, de szép, igen szép, az 
élő kirakatnak legszebb alakja és ezért nélkülözhetlen.

E boltnak épp úgy megvannak törzsvendégei, mint min
den más nyilvános helyiségnek. Ezek természetesen többnemü 
kedvezményekben is részesülnek és olykor tovább is szoktak 
időzni, mint a mennyi idő egy szivar meggyújtásához okvetle
nül megkivántatik.

ügy látszik az urak, kiknek örvendetes találkozását meg
lestük, szintén ezek közé tartoznak

— La pauvrebetel — mondáMirkovicsKárót megsajnálva.
— B ah! — kiáltott fel báró Bizi. Tante de bruit pour une 

omelette!
— Ha jól tudom, ama bizonyos rencontre még nincs egészen 

befejezve.
— Junius 18-án — viszonzá a lengyel gróf halkan,
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mintha saját magának juttatná eszébe, nehogy még valahogy 
elvétse a határnapot.

Egy éltesebb, nagy gonddal öltözött ur, ki valami tiz perez

[ előtt lépett volt a boltba és azóta folyvást szivarokat váloga
tott, még pedig a legdrágábbak közül, és az urak társalgásá
ból egy szót sem veszített el, — most egy kis aranyszegélyü 
jegyzőkönyvet vett ki zsebéből és egy két szóból álló kis jegy
zetet csinált:

„Junius 18. “
A gavallérok szokott robajjal távoztak a szivaros boltból. 
Az éltes ur szép csendesen utánok ment.
— Ha veszszük — mondá Mirkovics — ennek a párbajnak 

már alapja sincsen. Cserni Viktor nem existál, gróf Marma- 
rossy Géza pedig se sértést nem szenvedett, se nem hivott 
ki senkit.

Serlinszky felkaczagott.
— Cserni Viktorral kissé derogált volna megverekednem; 

gróf Marmarossyval bátran megverekedhetem. Az első lövés 
enyém — biztos halál ellenfelemre. Szegény gróf, valóban saj
nálom, hogy pünkösdi királyságának oly hamar vége szakad . . .  

— Nem soká örvendhet szerencséjének!
•— Szegény tatár!

t —- Nem találkoztak azóta, gróf u r?  — kérdé Mirkovics.
— Őszintén szólva, ignoráltam — viszonzá gróf Serlinszky. 
— Én megvallom, — mondá báró Bizi — azonnal felis

mertem benne a lappangó nemest. A canaille sokkal gyávább, 
többre becsüli életét, nincs meg benne az a gyorsan lángra 
lobbanó nemes hév. Fogadni mertem volna a legmagasabb té
telbe, hogy előbb-utóbb levedli magáról a kölcsönzött pórkön
töst és hozzánk tartozónak bizonyul be . . .

— És daczára, báró ur, mégis vonakodott segédje lenni, 
hahaha!

— Soha, gróf u r ! — Én csak bevárni akartam, mig az a 
metamorphozis tényleg bekövetkezik. Most például, sietni fogok 
készségemet bejelenteni a grófnál. Azaz hogy igen jó lábon



állunk. Ce cher Géza fenegyerek. Jó iskolája volt, a pénzt úgy 
szórja, mint ha maga magának a nagyapja volna, a ki tudva
levőleg a Marmarossyak birtokait pár év alatt felére redukálta. 
Charmant egyfiu, csak hogy néha morosus — vagy mi — nem 
tudom.

— Morosus ? ■— fogta fel a szót Mirkovics. Tudj’ isten! 
A nemes grófról oly sajátságos rejtélyes pletykák keringenek, 
az ember valóban zavarba jó, higyje-e, ne higyje vagy jobban 
mondva : a sok közül mit higyjen ?

— Ah ab ! Beszéljen kedves Mirkovszky.
— Mirkovics, ha kérnem szabad.
— Bacsánat, Mirkovics ur. — Mit is beszélnek a grófról?
— Az egyik vakmerő bátornak mondja, a másik gyává

nak. Egyik blazirtnak hiszi, ki aseetikus életet folytat, mások 
állítják, hogy egész háremet tart. Palotáját ritkán hagyja eh 
magába zárkózik. Ezek általánosságok, hanem az utóbbi na
pokban történt vele valami, amihez egészen hiányzik a kulcs.

— Halljuk, halljuk — érdeklődők báró Bizi.
— Baranya egyik választó-kerületében, melynek követe 

meghalt, candidáltatta magát. Ötvenezer forinttal ki lehetett 
vinni a választást. Ez Marmarossy grófnak bliktri. Megindít- 
tatta a maneuvreket. Gondoskodott kortesekről. A választókat 
teljes egy hónapig etették, itatták, selyem zászlókat és sza- 
badelvü programmot osztogattak köztük: szóval el nem mulasztott 
semmit, hogy czélt érjen.

— Nos, megválasztották ?
— Az ellenpárt a decorum kedvéért jelent meg a válasz

táson, hogy a gróf diadalmát segítse emelni. A diadal bizo
nyos volt. Több mint nyolczvanezer forint ment már tol rá. Ha
nem hát bizonyosan meg is érte. A gróf minden áron az alsó 
házba akar bejutni, politikai szerepet játszani. A felső házzal 
nem sokat törődik, pedig ott ingyen helye van; de hát a 
divat azt követeli, hogy a felsőház foglaljon helyet az alsó 
házban és gróf Marmarossy, ha másként nem hódol is annyira 
a divatnak, ebben hajthatatlan.
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Báró Bizi véletlenül hát ráfordíto tta fejét, az az éltes ur- 
ki a trafikban oly sokáig válogatta a szivart még mindig utá- 
nok ment, de inkább a kirakatokkal látszott törődni, mint vej 
lök. Báró Bizinek különben fel sem tűnt.

—- Röviden: — folytatá Mirkovics — csakugyan megvá
lasztották. A nemes gróf maga is megjelent a választási helyen, 
hogy választói előtt nyolczvanezer forintjáért legalább szem- és 
fültanuja lehessen a nép lelkesedésének és az ékesszólás terén 
bemutassa első, obiigát éljenektől kisért gyakorlatát. A vélet
len úgy hozta, hogy keresztülutazóban én is jelen legyek e 
választásnál s bár nem vagyok barátja az efféle zavargásoknak 
mégis bevártam a kimenetelt, kiváncsi voltam reá, hogy Cserni 
Viktor — azaz hogy gróf Marmar ossy Géza, hogy veszi ki ma
gát mint népszónok. Sajátságos jelenetnek, voltam tanúja, uraim, 
melyet soha életemben el nem fogok felejteni. . .

— Egy pohárka Chartreusre, uraim, ha úgy tetszik — monda 
Serlinszky.

— Jó, — mondá báró Bizi — a mellett kényelmesebben 
hallgathatjuk.

Az urak beléptek Kuglerhez.
Az éltes urnák ugyanaz az eszméje volt. Ő is belépett és 

a szomszéd asztalnál helyet foglalt, hátat fordítva az előbb ér
kezetteknek.

— Nos, mi történt, kedves barátom, mi történt ? — sür
gető gróf Serlinszky.

— Gróf Marmarossy Géza megjelent a városház verandá
ján és érczes, rezgés nélküli hangon beszélni kezdett válasz
tóihoz. Arczán a diadal öröme sugárzott, látszott rajta, hogy 
e pillanatban egy rég óhajtott vágya teljesül. Én a szemközti 
vendéglő emeleti szobájából voltam tanúja az ünnepélyes pil
lanatnak és oly kedvező ablakból, hogy a gróf minden mozdu
latát és a tömeget is megfigyelhettem. A szokásos frázisokon 
kezdte, megköszönvén a belé helyzett bizalmat stb. Hanem 
amint éppen javában benne van a beszédben és neki melegedn
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készül, egyszerre csak elsápad, akadozni kezd és közmegbotráu- 
kozásra kijelenti, hogy — l e k ö s z ö n .

— Ah, ah! — kiáltá egyszerre a gróf és a báró.
— Csaknem, hihetetlen !

— Nyolczvanezer forintot kidobni, hogy egész tisztelettel 
leköszönhessen. Kissé drága szeszély.

— Vájjon önkényt tette-e vagy ismeretlen viszonyok 
kény szeritették rá?

— Azt senki sem tudhatja — viszonzá Mirkovics. Talál
gatták már azt eleget, hanem anélkül, hogy valami plausibilis 
okot bírtak volna rátalálni. Nekem egy sajátságos körülmény 
tűnt fel ott az eset színhelyén, melyet hajlandó lennék össze
függésbe hozni a gróf leköszönésével.

— Halljuk, kedves Mirkovics, önnek famos eléadása van, 
mondá Serlinszy.

Mirkovics megköszönte a bókot és folytatta közleményét:
— A mikor a gróf szónokolni kezdett, áhitatos csend 

lett egyszerre az egész piaczon; Mikor a tömeg kiváncsi, ak
kor illedelenes is tud lenni; a gróf végig tekintett az alatta 
hullámzó emberfejeken ; egyszerre csak — én elég furcsának 
találtam — a gróffal szemben egy fiatal ember alakja emel
kedett ki a hátsó sorok közt székre vagy asztalra állhatott fel, 
meg egész alakját ki lehetett venni. Nem volt külsején semmi 
rendkívüli, hanem kezében egy összegyűrt levélkét tartott és 
olyformán nyújtotta előre, mintha direct a követ ur szemei 
elé tartaná. A hallgatóság, kik előre ágaskodtak, nem vehetr 
ték észre a kihívó, daczos tekintetű idegent, kinek szemei ha
tártalan gyűlölettel tapadtak a gróf arczára ; de ez észrevette, 
elsápadc és a szépen indult beszédnek egyszerre a legmeglepőbb 
fordulatot adta.

— Nem sejti ön, ki lehetett az az ember? — kérdé 
báró Bizi, ki eddig meglehetősen szótlan volt.

— Először láttam életemben.
— E nnan tudja ön, hogy idegen volt a választókerü

letben ? — aquirálta tovább Serlinszky.
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— Kérdezősködtem. Ugyanabba a vendéglőbe szállt, a hova 
én. Léháton jött és egyenesen a választási helyre sietett. Már 
akkor a választás be volt fejezve. Utolsó pillanatban érkezett. 
Senki nem ismerte. Ez még jobban megerősített hitemben, hogy 
ennek az embernek a megjelenése összefüggésben áll a gróf le
mondásával.

— Különös — mondá báró Bizi. — Szabad tudnom, gróf 
ur, mily következtetést von ön ebből az esetből Marmarossy 
jellemére.

— Gyávaság, kétségkívül nagy gyávaság jele — mormogá 
Serlinszky.

— Valóban az — mondá báró Bizi — én is annak tar
tom, mert föltéve hogy —

A nemes báró nem fejezhette be kétségkívül mély igaz
ságot rejtő mondását, mert Mirkovics hirtelen megszorította 
karját és térdét is gyöngéd érintkezésbe hozta a báró bal 
lábával.

Az üveg ajtó megett egy sugár fiatal ember jelent meg, 
nyilván ugyanazon szándékkal, mely az urakat idehozta.

— Ez volt — mondá Mirkovics halkan, de még sem 
annyira halkan, hogy az az éltes ur, ki a szomszéd asztalnál 
ült és a társalgásból egyetlen szót sem veszített el eddig, azt 
is meg ne hallotta volna.

Báró Bizi és Serlinszky kíváncsian fordultak a belépő felé.
Az éltes ur közvetlenül az uj vendég belépte után tá

vozott.
— Sapristi, — mormogá manóban, mikor az utczán volt, — 

ez Góczy Jenő ; nem is tudtam, hogy gróf Marmarossyt ez is 
sakkban tartja. Hein, mit nem tapasztal itt az ember lépten- 
nyomon. Tehát junius 18-án párbaja lesz a grófnak, komoly 
párbaj egy kutya miatt. Na, a tárgy valóban érdemes rá. Ezé 
az űré — ki mindig biztosra megy — az első lövés. Bah, ha 
agyonlövi ezt a Csernit, a megoldás complett. Ha Cserni elesik 
— ha Augelot megszabadíthatom — akkor far well vén Európa 
Ilona • önkényt követni fog. Ilona — de hát Mari ? — Vén



gyerek, te rósz utón vagy, sentimentális kezdesz lenni — Jú
nius 18 — hadd lám ! összesen hat hét — ez a végső határ. 
Angelo, Angelo! Veled meggyül a bajom. Két tervvel felsűltem, 
a harmadik — vagy, vagy! . . . Vagy sikerül, vagy nyakamat 
szegem.

Jaquemár maszkjához híven szép lassan tipegett a muzeum 
felé és abban a pilanatban érkezett a Marmarossy palota elé, 
midőn ennek kapujából a grófi fogat kigördült.

— Gróf Marmarossy Géza ült benue fényes gálában.
— Hova ? kérdó Jequemár egy szemhunyoritással Franqoís 

az inastól, ki meglátván a hozzá látó vendéget, megállt és 
bevárta.

— A felsőház ülésébe, ma először — monda Francois.
— Tehát mégis — mormogá Jaquemár és a fiatal Mir- 

kovics elbeszélésére gondolt — tehát mégis ?
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M & s o d i l f  l e j c z c l .

A holtak feltámadnak.
T
tlaquemar követte Frangoist szobájába, hogy magának 

egyről-másról referáltasson, a "grófi fogat kirobogott az or
szágúira, hanem a helyett, hogy a muzeum bejárata elé haj
tott volna, egy vargabetűt csinált a soroksári utcza felé és ott 
egy általunk igen jól ismert ház kapuja előtt állott meg.

— Ilona, — mondá gróf Marmarossy, midőn akadálytalanul 
bejelentés nélkül az elfogadó-terembe lépett, - -  ön megbo
csátja, hogy tilalma daczára is eljöttem nehány szóra —

Gtóczy Ilona kezét nyújtotta a grófnak.
— Ön ma egész ünnepélyes színben van — mondá.
— Az alkalom elég fontos — viszonzá a gróf, ma először 

mutatom be magamat a felsőháznak.
— Ah, azt hittem, hogy önt követnek választották meg.
— Leköszöntem.
— Nem volna szabad okát tudnom?
— Majd másszor, Ilona.
— És ön időt szakított magának, hogy ily fontos pilla

natban még elébb engemet fölkeressen ? Ez igen szép öntől, 
gróf ur.
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— Egy örvendetes hirt akartam önnel közleni. Pár hét 
alatt a szentszék dispensálni fog és Leontina grófnő közt és 
köztem megszűnt minden kapocs. Egy jezsuita papot menesz
tettem Eómába és ez ma visszatért. Némi formalitások vannak 
még hátra, és egy-két oly akadály merült fel, melyeket pár 
hét alatt elháríthatunk. Azután — —

Góczy Ilona ajkaira mosoly lebbent.
— Azután kibékültünk, gróf ur. Nem hallott ön vala

mit Jenő felől?
— Hallani? — Nem; de láttam.
—  Mikor ?
— Mintegy két hónapja.
—*■ Itt Pesten?
— Nem. Az ön tesívérbátyja, ha jól értesültem, ez 

időszerint Párizsban van valami fontos ügyben. Ön tudja, hogy 
mi halálos ellenségek vagyunk?

— Nem tudom, gróf ur.
— Hogy Jenő kíméletlenül üldöz és vesztemre tör ?
— Tehetnék valamit e gyülölség megszüntetésére ?
— Nem, Ilona. Ha ön nőmmé lesz, úgy is magától meg

szűnik minden — viszonzá gróf Marmarossy gondolkozva. — 
így akarom őt lefegyverezni. Kerülőm, nehogy oly összeütkö
zésbe jöjjünk, mely később orvosolhatlan, lenne. Tűrök, hogy utóbb 
diadalmaskodjam felette. Yalami compromittáló levél birtoká
ban van, melylyel terveim útjába lép. Az a levél, ha nyilvá
nosságra jönne, hazaárulónak bélyegezne a nemzet előtt. Az 
egész csak koholmány, de a látszat ellenem szól és az emberek 
a külszin után ítélnek.

Góczy Ilona gondolatteljes homlokát alácsíiggesztette te
nyerébe.

— Igen, a látszat — susogá; a látszat uralkodik sor
sunk felett; ó hogy léteznek dolgok, melyeket fölfedeznünk 
nem lehet, mert senki el nem hinné . . . Tudja gróf ur, mit 
óhajtanék ? . . .



13

— Remélem nem olyat, mit én ne teljesíthetnék — vi- 
szonzá a gróf.

— Csak magamtól függ, — mondá Ilona mosolyogva.
— Jelen szeretnék lenni a felsőház ülésén, hogy önt belépni 
lássam.

— Köszönöm, Ilona — szólt Marmarossy gróf, hévvel meg
ragadva Góczv Ilona kezét és egy csókot nyomva keze fejére;
— ön boldoggá tett e nyilatkozattal, mert ez leginkább tanú
sítja, hogy ön megbocsátott és érdekeit azonosítja az enyéimmel. 
Jöjjön el, Ilona. Én magam fogom önt az idegenek páholyába 
eetni.zv

— Nem, nem önnel; egyedül. Azt hiszem, senki sem is
merhet. Ki is ismerne meg ottan?

— Imo, e jegygyei ön tetszése szerint beléphet a hova akar.
Góczy Ilona egy perczig habozott, azután elfogadta.
— És most megyek — mondá a gróf. — A viszontlátásra 

Ilona, boldog viszontlátásra!
Ilona az ajtóig kisérte és gondolatokba merülve sokáig ott 

egy helyben állva maradt.
— Mennyire megváltozott ez a Viktor. — susogá halkan

— milyen egész más, mint volt azelőtt. Azt hiszem, sokkal 
szelidebb, jobb. De e változás mellett úgy veszi ki magát, 
mintha beteg volna — valami nagy beteg. Arcza áttszelle- 
mültebb, szavaiban van érzés — ah, majd elfelejtettem! Ma
rikám ! Mari! . . .

* **
Gróf Marmarossy Géza bizonyos emelkedett hangulatban 

hagyta el Ilonát, volt reá nézve valami megnyugtató ebben a 
viszonyban, mely nagyralátó terveitől gyöngéden elvonta s ön
érzetének olyan jól esett.

Ilonát szerette — az első szerelem lángjával s az ő 
szilaj természetének féktelenségével, s a midőn e szerelem 
sugallatát követé, egyúttal egy becsületbeli tartozásnak is ele
get tett s lefegyyerzi az egyetlen embert, ki félelmesen útjába 
lépett s jó hírnevének nagy mértékben árthatott.
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Ez a félelmes ellen Góczy Jenő volt.
— Nem fogom önt másodszor kihini — irta neki Jenő 

— mert én önt párbaj képesnek nem tartom. Ön gyáva és 
nyomorult. Ön csak védtelen nőkkel szemben vakmerő. Nem 
Ítéltem el önt puszta látszatra, habár a tények lánczolata ön 
ellen bizonyított, hanem vártam és bizonyosságot szereztem 
magamnak ; most minden bizonyíték a kezeim közt van, hogy 
ön volt az áruló ; ön árult el engem és egyúttal Korláthnoky 
Dénes grófot is és bennünk azt az ügyet, mely minden ma
gyarnak szivén feküdt, Dénes gróf kötelességből hallgat. Ön 
húgát birja nőül. Én pedig hallgatok, mert megvetem önt. De e 
hallgatásnak megvan a maga határa. Mindaddig, amig ön 
saját érdemtelensége tudatában távol tartja magát a közügyek
től, nem törődöm önnel és megengedem, hogy ön zavartalanul 
élvezze uj állása, örömeit, de azon pillanatban, midőn nagy
ravágyóétól elragadtatva a nyilvánosság sorompói közé kilépni 
vabmerősködik: reszkessen ön! Akkor én is ott leszek és ar- 
czába dobom árulása bizonyítékait!

Ezek kemény szavak voltak. S a ki mondta, nem szokott 
szavával játszani.

Gróf Marmurossy nem sokára rá tapasztalta is.
Azóta óvatos.
Hanem helyét a felső házban mégis elfoglalja. Ez a gróf

sággal jár és nem igen viseli magán a praetensió látszatát. 
Góczy Jenő Párizsban időz: mennyire meg lesz lepetve, ha 
visszatértekor húga reputatióját oly fényesen helyreállítva 
látja. Nem ő lesz-e a legyőzött? ki más lenne?

Mily szép megoldást nyer a nehéz bonyodalom. Azután uj 
életet fog kezdeni, valósítja legmerészebb terveit és senki és 
semmi sem fog útjába állani.

— És már fiam is van — szövé tovább a gróf elmélke
dését a hintó ringató vánkosain — fiam, örökösöm!

A gróf vonásai barátságos derű fényében ragyogtak. E 
perczben aludt a lelkiismerete, mint egy bölcsőben ringatott 
gyermek. Neki nem szivében volt a lelkiismerete, hanem ma
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gán kívül ; künn a világ egy bizonyos része, az melyhez uj vi
szonyai csatolták, az volt a lelkiismerete. Az ne tudjon semmit, 
az emelje meg előtte a kalapot. A többi semmi. Más ördög 
nincsen is, csak amelyet az emberek falra festenek.

A gróf e perczben oly nyugodt volt s a nyugalom fele a 
boldogságnak, vagy tán még több is a felinél.

Az élet egy nagy hazugság. A ki legjobban tud hazudni, 
legjobban boldogúl. S az emberek ? Uszályhordozók. A kinek 
vagyona és rangja van — az előtt elnémul vád, rágalom, 
irigység ; a közvélemény megvesztegethető biré. Bah ! Az em
berek nyomorultak : ez alphája és ómegája a bölcseségnek. Jó és 
rósz — abstract fogalmak, de egyik sem több fogalomnál. íme, 
Csórni Viktor ma a született törvényhozók közé fog belépni és 
azok tárt karokkal fogadják — b ah ! Maga a törvény is csak 
egy kétértelmű hazugság! Minden csak hazugság! örült ember, 
a ki sokat töprenkedik.

Gróf Marmarossy Géza a zárt üveghintó ablakán kitekin
tett a lótő-futó, járókelő, nyüzsgő tömegre, arra az eszmenél
küli hangyabolyra, mely a mindennapi kenyérért fárad és 
czéltalan, örömtelen morzsolja le napjait.

Mily magasan áll ő e csoportok fölött!
De mi leli a grófot, hogy most hirtelen elfakul arcza és 

vasízmain rángás fut végig? Miért húzódik vissza a kocsi sar
kába ? Miért rejti el arczát ? Avagy léteznék valaki e hitvány 
tömeg közt, ki előtt neki bújnia kellene.

— A holtak feltámadnak! — mormogja és hideg verejték 
üti ki magát homlokán.

Megnyomja a jelző sípot. A kocsis a bakon megállítja a 
lovakat, a kocsis leugrik és kérdi, hogy ő méltósága mit paran
csol? A gróf egy haragos kézmozdulattal visszaparanesolja a 
bakra. A fogat ott áll az utcza középén, közel a szénatéri 
sarokhoz. A járókelők kíváncsian fúrják tekintetüket az üveg
táblák mögé.

Gróf Marmarossy öszeszedi egész erejét, hogy még egy
szer szeme közé nézzen annak a phantomnak, mely vá-
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ratlanul előtte megjelent; annak a kísértetnek, mely büszke 
magaslatáról egy érintésével lesodorta a hétköznapiasság sarába, 
a nyomor küzdelmébe, mely szüli a bűnt !

És látta meg egyszer.
Közönséges parasztkocsi két csontos gebe által vonszol- 

tatva nyikorgott el a fényes úri fogat mellett. Három városi 
rendőr ült rajta és egy vén paraszt, galambősz hajjal, lesütött 
tekintettel. Nyilván röstelhette a különös megtiszteltetést; 
hátha valami földije meg találja látni, hogy őt minő gondvise
lés alá helyezte a nemes vármegye; és az ilyen nagy város
ban ott is akad az ember ismerősre, a hol meg sem ál
modja . . .

— A holtak feltámadnak ! — ismétli gróf Mavmarossy 
Géza, — az öreg Csobó István.

Hirtelen visszavonja fejét. Még jobban a sarokba húzódik. 
Valami olyan különös kábulás száll agyára. Nem tud esz
mélni. Valami borzasztó gondolat kerülgeti és nem bírja fel
fogni. Egy iszonyú sejtés nyomul lelkére, mintha agyon akarná 
fojtani és ő nem bir ellenállani neki.j

A fogat még mindig áll.
Gróf Marigarossy nem tudja. Azt hiszi, hogy mennek.
A járókelők kíváncsian állanak meg és bámulják a hin- 

t ó t ; látják, hogy benne ül valaki. Ha kapu előtt állana, azt 
hihetnék, hogy vár valakire; de se jobbra, se balra nincsen 
kapu — ott áll az ut közepén és senki se tudja, hogy miért.

A kocsis is a bakon türelmetlenkedni kezd.
Az inas még egyszer leugrik és odalép a hágcsóhoz.
— Vagy úgy ! . . . mormogá gróf Marmarossy Gáza fel

ocsúdva, és intett a kezével, hogy tovább hajtsanak.
Tovább! Tovább ! . . .
Ki a tömkelegből 1 ki e kuszáit viszonyok elátkozott 

hállójából!
Gróf Marmarossy végig simít kezével verejték-kiverti 

homlokán. Merőn, sötéten, mozdulatlanul néz maga elé. Keres
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a fonalat, keresi az összefüggést, keresi a kapc sót, mely közte 
és ama fantom közt létezik és hamarjába meg se találja.

— Megijedt — reszket —
Most először érzi, hogy vannak idegei, de akarata nincs, 

mely ez idegeknek parancsolhatna.
— Mórt hogy épen most kellett e kísértetnek felütni

fejét ?
Nem saját fülével hallotta-e, hogy Csobó István a Tiszába 

veszett ? Nem kaczagtak-e együtt a selejközi kocsmárossal, mi
kor ez elmagyarázta, hogy az öregnek most már ingyen mérik 
az italt ? Micsoda ördög űzött akkor játékot az emberekkel, 
hogy valamennyi elhitte és hiresztelte azt, amit saját szemmel 
senki sem látott ? Az ő vesztére süket, vak és könnyenhivo lett 
az egész emberiség ?

Vagy az elemek esküdtek össze ellene ? Maga a természet 
kohol boszut fejére ?

A Tiza vize kivetette, mert nem akarta elnyelni az egyet
len tanút, ki homlokára rásüthette a gyilkos-bélyeget ?

A sötét nyomasztó köd, mely Marmarossy Géza gondol
kozását oly hirtelen befellegezte, lassan-lassan oszolni kezdett. 
Kietlen, szomorú világosság áradt el lelkén, valami olyan fél- 
homályszerü, mint amikor álmodjuk, hogy nappal van és a 
szürke fényre, melyet az éji lámpa hint álmaink közé, ráfogja 
öntudatlanul működő képzeletünk, hogy az a napsugár!

Gróf Marmarossy csak akkor tért egészeu magához, mi
kor fogatja a muzeum kapuján behajtott.

És az első ijedtségre következett a második. Eszébe 
jutott, hogy neki ma ide be kell lépnie a törvényhozók közé. 
Már rég túleshetett volna e lépésen! és nem tette. Elvégre 
— itt a helye. Minden embernek megvan a maga rendeltetése. 
A kör, melyben született, szabja meg kötelességeit. Gróf Mar- 
marossynak törvényt kell alkotnia a nép számára, ő született 
törvényhozé. Apja is ezt csinálta, ő reá is ez vár. E lőre! 
Csak előre !

Képes Begénytár VIII. i5t. 2



— Nem, nem ! ő ma oda semmi áron nem mehet, l e 
szakadna a terem boltja! Ha szóra nyitná ajkát, torkában 
rekedne a hang. Arcza elárulná az elárulhatlant. Nem, ő ma 
oda nem mehet.

Gróf Marmarossy bosszúsan nyomja meg a jelzősipot.
Az inas ismét ott terem a hágcsó előtt.
— Vissza! — parancsolja a gróf és arcza ijesztőleg 

kikelt magából.
Az inas nem érti meg mindjárt, hogy hova és bátorsá

got vesz a kérdés ismétlésére.
— Haza! — szól a gróf tompa, élettelen hangon és 

fáradtan csukja le szempilláit.
A fogat a sujtásos perémes portás nagy ámulatára ismét 

visszafordul.
Egy óra múlva a gróf ismerősei mindnyájan tudják, 

hogy mi történt; hogy a gróf itt járt és ismét visszatért. 
Gróf Serlinszky, báró Rizi váltig rázogatják fejüket, ők sejtik 
az összefüggést — kétséget nem szenved, hogy a gróf titkos 
ellensége utolsó pillanatban ismét jelentkezett.

Gróf Marmarossy pedig bezárkózott dolgozó-termébe és 
szigorun ráparancsolta Frangoisra, hogy senkit hozzá be ne 
bocsásson; ő maga is csak akkor jöjjön, ha hivni fogja.

— Valami rendkívüli történt, — szólt Frangois Jaque- 
márhoz, ki páratlan kitartással még mindig ott ült az inas 
nyakán.

— Tudom, — mondá Jaquemár. — Tudtam, hogy vissza
jön, azért vártam be.

—  18 —
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Harmadik fejezet.

Gróf Marmarossy Géza egyedül.

( j ró f  Marmarossy Géza egyedül kívánt lenni — most 
egyedül volt.

Leült egy székre és próbálta rendbe szedni gondolatait.
— Hogy elzsibbasztotta e véletlen találkozás minden 

erőmet — gondold. Soha sem hittem volna, hogy oly gyenge 
vagyok. És mégis — jobb hogy láttam, sőt szerencse ! Én biz
tonságom érzetében ringattam volna magamat, mig fejem fö
lött láttatlanul, titkosan a sötét vihar gyűl és a halálos villám 
fogamzik. oobb igy. Most legalább tudom: a villám minden 
pillanatban lesújthat.

— Él és fogva van.
Mi okból fogták el ?
— Áz mindegy! — folytatá fennszóval, de mintha saját 

hangjától megijedt volna, csak gondolatban fejező be a 
mondatot.

— Az mindegy, akármi okból fogták el. Vallatni fogják 
ős ő vallani fog. Elmond mindent, amit életében csak vétett, 
a mi vele történt, a mi jót roszat tapasztalt. Semmi sem marad 
titokban. Miért is titkolódznők sokat? Mit veszíthet? Egybün-

2 *



tettel több, egygyel kevesebb — a börtönt úgy sem hagyja 
el élve.

Gróf Marmarossy vonásain görcsös rángás futott át.
Mit gondolt?
Sátáni gondolat czikázott keresztül agyán.
— Ha azt a vén embert örökre el lehetne némitani, mie

lőtt ajkait szóra nyithatta volna! Ez lenne a legegyszerűbb. A 
mely csomót feloldani nem lehet, azt legjobb ketté vágni.

Gróf Marmarossy sokáig időzött e gondolatnál, de mégis 
el hagyta siklani.

— Ez lehetetlen, — mormoga— lehetlen! Magam nem 
koczkáztathato m ; mást meg nem bizhatok.

Kis vártatva ismét nyugodtabb lön.
— A veszély elvégre is nem olyan nagy — gondolá.— 

Nem tudja nevemet . . .  Ki fog éppen reám gondolni, kinek 
semmi bebizonyítható czélja és érdeke nem lehetett az egész 
dologban. B ah! kár volt úgy megijednem. Milyen gyáva is 
vagyok.

Gróf Marmarossy hirtelen a csengetyü után nyúlt.
— Francois, fogasson rögtön.
Az inas kiment és gróf Marmarossy egy operarészletet 

dúdolván fel-alá járt a teremben.
— Megyek, elfoglalom helyemet köztök; jobb ma, mint 

holnap, senki sem fogja leolvasni arczomról az átélt keserű 
pillanat nyomait. Talán vannak, akik várnak . . . Igaz, 
Ilona! . . .

Gróf Marmarossy homlokához ütött tenyerével.
— Kóla feledkezhettem meg . .  . ró la!
És a gróf ismét fáradtan hanyatlott egy karszékbe.
Nehány pillanatig úgy látszott, mintha derültebb képek 

látszottak volna leikével; mintha képzelete, a midőn Ilonához  ̂
fordult, megszabadult volna azon sötét rémtől, mely egyszerre 
felvetődött előtte.

Valóban szerette Marmarossy Géza Ilonát ?
Komoly szándéka volt őt nejévé tenni?

—  2 0  —
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S igazán atyai érzelmeket keltett volna gyermeke képe 
rideg elfásult keblében?

S összeegyezhető-é e szelidebb hajlam e nagyon is em
beri, de mégis bizonyos gyöngéd húrok hangképességét felté
telező érzés e vad, minden kedélyességet nélkülöző termé
szettel ?

Miért ne?
Nem tapasztaljuk-e százszor, ezerszer lépten-nyomon az 

életben ?
Nem a legerősebb szokott-e egyúttal a leggyöngédebb is lenni ?

Gróf Marmarossy Géza a romboló erőnek megtestesülése 
volt. A hova lépett, elhervadt a fü lába nyomán, leheletétől 
elfonyadt a virág és előtte, utána pusztulás járt mindenütt.

Ö érezte ezt, és azzal védte magát, hogy róla nem tehet.
Bizonyos tekintetben igaza volt. De a társadalom — 

melynek törvényei épp oly szentek, mint a természetéi — ezt 
metségül nem fogadhatja el

Gróf Marmarossy szabadon hagyta működni az ösztönt; 
ez vétek; de miért ne lehettek volna nemesebb ösztönei is ?

Atyja, az öreg Tibold gróf, ez a gyámoltalan, tehetetlen 
aggastyán szembe mert szállani pokollal és kárhozattal, kiját
szotta egy jezsuita legkörmönfontabb terveit; szakitott a tár
sasággal ; kitette eddig szennytelen nevét a gúnynak, rágalomnak; 
meghazudtolta eddigi életét; szembe szállt pártja előítéletével 
— és mindezt azért, hogy fiát, kit életében csak egyszer lá
tott, behelyezze jogaiba; hogy lerójja tartozását saját vére 
iránt.

Ezt tette az apa, ki szintén nem volt példánya az erénynek.
Ezt akarta tenni a fiú is. Komolyan akarta.
Ebben az egyben apja fia volt Cserni — illetőleg gróf 

Marmarossy Géza.
Ez az ösztön tán végesvégig működött fajának ködös ho

mályba vesző hosszú lánczolatán.
Talán e nemesebb, tisztább gondolat fénye szelidité meg 

arczát e pillanatban, csakhogy ez nem tartott soká.
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Gondolatait egy csekélység, egy semmi, egy véletlen más 
irányba terelte.

A fegyverfogasról egy egycsövű kis salonfegyver, melyet 
a szolga nem jól akaszthatott fel, minden külső ok nélkül le
esett.

— Nem volt megtöltve, és igy sem sülhetett.
Hanem nagyot koppantott a mint a parkethez ütődött.
Gróf Marmarossy Géza felijedt, körültekintett, felállt és

a fogashoz lépett.
Akármint vélekedjünk az előérzetekről, mégis alig vau 

ember, akinek életében legalább egyszer elé ne fordult volna 
valami, a mit a bekövetkezendő események előre vetett árnyé
kául tekintett. Mindnyájan hajlandók vagyunk a babonára, a 
tiilboldog ember tán még nagyobb mértékben, mint a szeren
csétlen.

— Ez rósz előjel! — mormogd gróf Marmarossy Géza 
és sorba vizsgálta a fegyvereket.

Nekem a fegyver mindig szerencsétlenséget jelent.
Eszébe jutott az a jelenet, mikor Alpáry Ödön itt e he

lyen számon kérte tőle revolverét.
— Ez az ember lesz a megrontóm! — kiáltott fel 

hangosan.
— A fogat előállt — jelenté a lábujjhegyen belépő inas.
Gróf Marmarossy ijedten az ajtó felé fordult.
— Mit akarsz gazember ? — ordított fel lábaival top

pantva.
Frangois meghökkent.
— Hogy mersz belépni, mikor nem hit talak ?
— Monsieur le comte méltóztatott parancsolni, hogy fo

gassak.
— Miért jársz lábujjhegyen? Mért nem kopogtatsz? Mért 

nem köhécselsz ?
Frangois egész testében remegett. Nagy ideje, hogy li

bériát visel, de ilyesmit még nem tapasztalt.
— Nos ? Nem mersz a szemem közé nézni ?
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Francois összeszedte minpen kurázsiját és a gróf szeme 
közé tekintett.

— Mehetsz — mormogá gróf Marmarossy halkan lecsen
desedve és ismét a fegyverfogas felé fordult.

Frangoisnak volt esze he nem várni, hogy ő méltósága 
ismételje parancsát, és lábujjhegyen elkotródott.

— Alpáry — fogá fel ismét a gróf az elejtett [fonalat, 
-  ha ez a nyomorult föl merne lépni ellenem! Föl nem 
foghatom.Eszem ágaskodik ellene. Hisz, amit tettem, ővégette, 
5 érette, az ő tudtán kívül tevém. És barátomnak hazudta 
magát! Eh, az oroszlán és az egér közt nem állhat fenn ba
ráti viszony.

Kis vártatva gondolatai ismét más irányba terelődtek.
— Újra magamhoz csatolom. Szolgámmá, udvarouczommá 

fogom tenni, hogy csizmám talpát nyalja és a mikor a veszély 
el lesz hárítva, agyon taposom, újra hátha rugóm. Nem ter
mészetem az alattomosság, de ez egyszer a józanság és a szük
ség parancsolja igy . . . Frangois!

Az inas megjelent.
— Fogasson.
— Már be van fogva.
— Vagy úgy . . . mormogá a gróf és lassan felhúzta 

keztytiit.
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Negyedik fejezet.

A felsőház karzatán

(jóczy Ilona nehány perez alatt elkészült az öltözködéssel. 
Egyszerű sötét selyem ruhát öltött és bársonykalapot sürü 
fekete fátyollal.

— Hova megyünk? — kérdó Marika, kinek gyermekies 
szép arcza újra felüdült és rózsapiros lett, mióta Ilona véd- 
szárnyai alatt kissé magához kezdett térni azon rázkódások 
után, miket átélt.

— Sohse kérdezd, kedvesem. Téged is érdekelni fog — 
mondá Ilona.

Lesiettek az udvaron várakozó fogathoz és beszálltak.
Marika nem is kérdezte másodszor. Nagyon is egy volt rá 

nézve akárhova mennek. Azt tudta, hogy falujába nem mehet, 
Pimpi nénihez nem térhet vissza csak bizonyos idő múlva, 
melyre Ilona biztatta. Az ő egyszerű gyermekkedélyére ki- 
mondhatlaul kínosan, zavarólag hatottak Szádelői fölfedezései. 
Cserni Viktor boszuja keresztülvitelére nem rettent vissza a 
kegyetlen eszköztől, hogy ez ifjú kedélybe a kétely és megha- 
sonlás magvát elhintse.
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Leontine grófnő az ő édes anyja ! Pöl nem foghatta. Te
hát az ő imádott gyámanyját, Pimpi nénit megcsalták ás ő szol
gált eszközül, ügy rémlett neki, mintha Pimpinek ezer oka 
lett volna reá neheztelni, ki álnokul befurta magát szerete- 
tébe, anyai gondjaiba, mi őt — az idegent — soha nem il
lethető. Hogyan fog ő szeme közé nézni, ha újra találko
zik vele?

Egy benső szózat azt súgta neki, hogy ő Pimpi nénit 
elvesztette — de helyette más támaszt nem talált.

Anyja ? Leontine grófnő ?
Olykor álmában megjelent neki a szörnyű asszony és ki- 

mondhatlan félelem vett rajta erőt. Látta kínok közt vergődve, 
mondhatlan megaláztatást szenvedve, látta dühtől tajtékozva, 
tehetetlenségében a porban fetrengve és még álmában sem ér
zett iránta mást iszonynál, határtalan félelemnél.

Tehetett ő róla ?
Az anya vonakodott elismerni gyermekét s a gyermek 

nem látott benne mást, mint ellenét, aki feldúlta élete boldog
ságát, kizaklatta csöndes nyugalmából és idegenné tette a 
világban.

És volt még egy ok, súlyosabb mindannyinál, mi gyűlö
letre hangolhatta volna e tiszta, harmonikus kedélyt, ha szi
vében megférhetett volna gyűlölet.

— Mit fog mondani Jenő ?
Kora gyermeksége óta legmagasabb eszmény gyanánt 

hordta szivében az ő képét; felruházta mindazon erényekkel, 
melyekkel a költők hőseiket kiszínezni szokták. Minden a mi 
jó, minden a mi szép, az ő képével egyesült lelkében. Mint 
kis leányka órahosszant tudta elnézni arczképét, mint felser
dülő hajadon egyetlen titkon ápolt óhajtása az volt, hegy Jenőt 
újra láthassa, folyton, mindég. Azt a tenger vádat, mely Jenő 
családjában ellene kelt, ő nemcsak hogy nem osztotta, de 
nem is értette.

Miért nem jön Jenő haza ? Miért nem él Jenő itthon 2
Hogy jöhetne Jenő haza, mikor neki világverő csatákon

Kéjes Kegénvlár VIII. k i t .  3
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hirt ás dicsőséget kell szereznie ? Hisz ő nem a hétköznapiasság 
embere, hogy szántson, vessen, küzködjék mint a többi! ö  egy 
magasabb lény, kinek magasabb kötelmei vannak és egy ma
gasabb ösztön sugalmaira hallgat.

— Mit fog Jenő mondani ?
E gondolat soha egy pillanatra sem hagyta el magányá

ban, melyet Ilona mindenképpen kellemessé iparkodott tenni 
reá nézve. Ő világosan nem adhatott számot magának arról, 
hogy az átélt változtatás mennyiben csökkenthétté értékét 
mások szemében, de egy benső ösztön azt súgta neki, hogy 
mint Leontine grófnő gyermeke kevésbbé tiszteletre méltó 
mint azelőtt, mikor Pimpi néni árvája volt.

És hogy újra viszont fogja látni abban nem kételkedett.
Amit a s z í v  forrón eseng, azt el is hiszi. De vájjon oly 

barátságos, nyájas lesz-e most is hozzá, mint volt hajdanán?
És mit szóljon hozzá majd ő, ha kérdi, hogy miért hagyta oda 
faluját, Pimpi nénit?

És most is, midőn Marika a szokatlan hintó ruganyos 
párnáin hintázta magát, most is e gondolatok foglalkoztatták.
A nagyvárosi zaj, zsibongás kellemetlenül érintette. A hányszor 
együtt elhagyták a soroksárutczai remetelakot, mindig élénkebb 
lett szivében a vágy a messze otthon után.

— Te nem vágyődol haza kedves Ilonám? — kérdé 
ilyenkor.

Ilona fejét rázta.
— Én nem mehetek haza, kedvesem.
És nem vihetnéd magaddal kis növendékedet ?
Marika elhitte a mesét, hogy Ilona egy főur gyermekét 

neveli, kinek anyja meghalt és apja folyvást külföldön tartóz
kodik. Előtte ez igen plausibilis volt. Mért ne lehetne ez igy? j

— Majd ha idősebb lesz — szokta ilyenkor biztatni 
társnőjét.

És Marika ebbe is beleegyezett.
A mostani kocsizás nem tartott soká. Egy tiz perez alatt



—  27 -

ott voltak a muzeum folyosóin és fönn a szolgák egyike elve
zette őket a karzatra.

A karzatot gyér közönség foglalta el.
Ilona és Marika kényelmes helyet kaptak az első sorban, 

honnan az egész termet beláthatták.
Az elnök fenn ült az emelvényen; egy aristokratikus képű 

öreg ur, ki maga a megtestesült nyugalom és méltóság; jobbra 
balra a jegyzők, kik egyebet nem csináltak, mint folyvást a 
plajbászt hegyezték.

Hosszú sorokban ott ültek a kopasz és nem kopasz fejű 
méltóságok, ma tömöttebb gomolyokban, mint szokásosan; 
bizonyosan valami nagyon fontos törvényjavaslat került sző
nyegre — talán a vadászjogról vagy a kutya-adóról szóló — 
vagy valami katholikus demonstráczió van készülőben; talán 
a polgári házasság behozatalát kell kissé elodázni, vagy más 
ok, csakhogy ma szép számmal vannak jelen.

Tagadhatlanul, érdekes férfiarczokat lehet itt látni. Egyes 
családok hűségesen megőrizték a „race“-t és ma ugyanazon 
vonások képviselik itten, melyek már két-három század előtt 
domináltak a diaetákon. Egy-egy patriarchalis arcz, mintha 
valamely családi képtár szúette rámájából lépett volna ki uj 
életre, uj actióra! És mégis 1 Ha egy-egy berámázott kép 
ledobva a halál zsibbadását ma, két-három század után, ide 
beléphetne, alig ismerne rá e környezetben azok utódaira, kik 
hajdan kortársai voltak. A képek ugyanazok - -  a szellem más. 
Hajdan ők jártak elől, az ő szavok döntött, ők idézték elő és 
ők viselték az eszme csatáit. Ma — nem ők indítják az ország 
szekerét, hanem inkább olyan dörzsfék gyanánt szerepelnek, 
hogy egy kis akadály is legyen. Mások fogták fel a lobogót, 
izmosabb karok,, akik megtanulták a munkát és őseiktől nem 
örököltek hét-és kilenczágu koronákat, hanem az emberi verej
ték magas tiszteletét!

Egy szónok nevét olvassa a jegyző s feláll egy fiatal 
ultra gróf; az atyja is az volt, hanem a fia még távolabb 
hegy mögül kékellik, megsimogatja a barkóját, mintha a fő-

3*
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méltóságú rendek figyelmét különösen ez országos hirü barkóra 
akarná irányozni, egyet sandít (bocsánat a triviális kitételért!) 
a karzat szépei felé, és unalmas, álmos hangon kezdi lemor
zsolni azon szalmára csépelt beszédek egyikét, melyek kellemes 
nyugpontúl szolgálnak a tagoknak, kik kényekedvük szerint hasz
nálják a lorgnont és zavartalanul megtehetik észrevételeiket és 
közölhetik egymással napi programmjukat, épp úgy, mint a 
hallgatóságnak, mely belőle egy szót se hall.

Góczy Ilona félig főllebbentette fátyolát és remegő kí
váncsisággal jártatja szemeit körül a teremben. Az akit ő ke
res, még nincsen sehol.

— Majd jőni fog — gondolja magában — jőnie kell.
A nagy szárnyajtót elfedő zöld függöny meg-meglebbent.

Jöttek, mentek. Az akit ő várt, az nem jelentkezett.

— Hol is marad, — töprankedék magában — hol is 
marad ?

A lorgnonok odalentről az unalmas álmos beszéd alatt 
egyre sűrűbben ostromolták a feltűnő vidéki szépséget, kit a 
méltóságok közül senki sem ismert; már pedig ha nem vidék
ről került volna fel, lehetetlen, hogy az ő szemeik elől eddig 
rejtve maradhatott volna.

Marika nem merte felütni szemeit, Ilona pedig mind
egyre az ajtóra nézett és nem igen vette észre, hogy mennyire 
fölkeltette az ifjú törvényhozók figyelmét.

A szónok háboritlanul simogatta ezalatt barkóját és gyö
nyörű non chalenc-szal fejtegette nézeteit — itt-ott meg is 
akadt — egy-két másodperczig kereste a helyes kifejezést, s 
ha meg nem találta is éppen, azzal sem látszott sokat törődni, 
használta azt, ami éppen nyelvére jö tt; nem zavarta senki 
nem kiáltották, hogy eláll; nem sürgették, hogy a tárgyhoz 
szóljon; a követ urak közt az alsóházban olykor sietni is 
szoktak, olykor eszükbe jut, hogy az idő drága. I tt  ilyesmi 
nem fordul elő. Hisz épp ez különbözteti meg a föurat a plebs-
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tői. A főurcak nem dukál sietni sohasem. Csak akkor siet, 
mikor valakivel en canaille bánik el.

Az e c h-es szónok után következett másik; a másik 
után harmadik, negyedik; hanem az, akire Góczy Ilona vára
kozott, még mindig nem lépett be.

Homlokán kiült az a névtelen mély aggodalom, melyet 
onnan bárkinek is leolvasni olyan könnyű, de elrejteni oly nehéz.

Már nem a várakozás, a reménykedés minden pillanatban 
el oszolható borongó párája volt. Többé nem várta, nem hitte, 
hogy eljövend; hanem azon évődött. hogy micsoda baj érhette 
Marmarossy grófot; mert hisz kétségtelen, hogy csak vala
mely közbejött rendkivüli akadály, tán valami nagy szeren
csétlenség tarthatta vissza.

Ilona képzelete a legképtelenebb eszmékkel vívódott. 
Annyira nem hitt már a gróf eljövetelében, hogy távozni 
készült.

A fiatalabb törvényhozók odalenn egyetlen mozdulatát 
sem tévesztették el. Valamennyien megegyeztek abban, hogy 
nagyon szép és hogy vár valakire.

— Vájjon ki lehet az a boldog ?
Találgattak erre, arra. X. bárónak mondják, hogy rend

kívül szép maitresse van, Pista gróf egy svajczi gouvernanteot 
souteniroz, kit óvatosan rejteget — hátha ez az?

Nem tudtak rájönni.
Egyszerre meglebbent a zöld függöny, és belépett rajt3 

egy délczeg, parancsoló, minden izében előkelő alak. Gróf 
Marmarossy Géza volt.

E pillanatban halk sikoltás hangzott el a karzaton.
Minden szem oda fordult.
De ott nem történt semmi nevezetes. Még csak el sem 

ájult senki.
Gróf Marmarossy Géza elfoglalta helyét.
Ilona feledkezett meg tán annyira magáról, hogy a gróf 

váratlan belépésére el nem nyomhatta örömét?
Nem. Nem Ilona volt.
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Abban a pillanatban, a mikor a gróf belépett, Marika 
görcsösen megszorította Ilona karját és az ő ajkairól lebbent 
el a sikoj.

Marika a karzat túlsó szóién egy férfit pillantott meg, 
ki minden várét arczába űzte.

— Jen ő ! — susogá elsápadva Ilona, amint e férfit ma
gához közeledni látta, — én istenem, miért is kellett ide
jönnünk.
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Ötödik fejezet.

Számadás.

E g y  negyed óra múlva Ilona lakásán találjuk őket.
Góczy Jenő meghatottan, könyeit visszafojtva ült Ilona és 

Marika között.
Ilona szabad folyást engedett könyeiaek, Marika szeml*- 

sütve, keblére kulcsolt kezekkel, mint egy kőbálvány ült he
lyén. Még egyetlen szót sem intézett Jenőhöz. Ez volt a pilla
nat, melytől annyira rettegett.

Hosszú, hangtalan szünet után Ilona volt az első, ki kissé 
összeszedte magát. Fölállt , odalépett Marikához, megölelte 
és gyöngéd csókot lehelve tiszta homlokára, fülébe súgott:

— Hagyj kissé magunkra, kedvesem. Majd később hívni 
foglak.

Marika föllélegzett.
Már gondolt is rá, hogy magukra hagyja a testvéreket, 

de nem volt bátorsága kivinni szándékát, mozgást hozni a 
merev csoportba. Most hirtelen felszökött és távozott.

— Elküldtem Marikát, hogy tartózkodás nélkül beszél
hessünk együtt, mondá Ilona.
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— Értelek, Iloa. Szemrehányásokat akarsz tenni és meg
kímélsz egy harmadik jelenlététől.

— Nem, Jenő. Nem fogok szemedrehányni sem
mit sem.

— De tedd, akarom, hogy tedd. Azt hiszem mázsányi 
teher gördül le lelkemről, ha ajkaidról hallom mindazt, amit 
három év óta naponta ön magam ismételtem magamnak. Én na
gyot vétkeztem ellened, megboldogult anyánk, egész családunk 
ellen. Én vagyok az oka, hogy tönkre jutottunk. Nekem nem 
lett volna szabad rólatok megfeledkeznem. A természet olda
latok mellé rendelt, hogy megvédjelek, oltalmazzalak titeket. 
De én ábrándokat űztem.

— Ne beszélj arról, Jenő. Ami elmúlt, azon nem változ
tathatunk.

— Jóvá akarom tenni, Ilon, mindent jóvá akarok tenni. 
Három éve csaknem, hogy nyomodat keresem. Kiléptem a szol
gálatból, búcsút mondtam a katonai pályának, hogy kizárólag 
neked szentelhessem életemet.

— Milyen jó vagy te, Jenő! — susogá Ilona oly halkan, 
mintha magában mondta volna.

— De szólj, Ilon, beszólj ; hol tartózkodtál, hol éltél az
óta? Mondj el mindent, Ilon. *

— Minek megújítani a régi sebeket? — viszonzá Ilona 
bánatosan. •— Szenvedtem ; nem mindegy, akárhol, akár 
miként?

— De most jólétben látlak. A szenvedés nyomát eltörülte 
az idő . . .

— A külszin meg ne csaljon, Jenő. Én most is szenvedek, 
de van ami vigasztal; remélek is . . .

Góczy Jenő egy kérdést forgatott nyelvén, amely szivét 
Ősszeszoritotta, de nem volt bátorsága kimondani. Ilona érezte, 
hogy micsoda dolog az, amit Jenő kerülget, és zavarban volt.

Jenő minden áron tisztába akart jönni, kivett tárnájából 
egy gondosan összehajtogatott iratot és kibontván oda tartotta 
Ilona szemei elé:
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— Ismered ezt? — kérdé.
— Az én írásom, saját levelem — viszonzá Ilona— hogy 

ne ismerném ?
— Nos? — kérdé Jenő alig hallhatóan.
— Él — felelt Ilona fülig elpirulva és szemeit lesütve,
— Él ? — ismétlé Jenő a kétségbeesés hangján.
Kis szünet múlva Ilona félénken megszólalt :
— Akarod látni, Jenő?
— Isten őrizz’ ! kiáltott fel Jenő elszörnyükődve.
— Annyira irtózol húgod gyermekétől ? — szólt bizonyos 

sértődéssel Ilona.
— Mikor ez az ő gyermeke — mormogá fogait össze- 

szoritva Jenő.
Azután felállt és nagy léptekkel mérte végig a szobát, 

hatalmas melle dagadt, dobogott; meglátszott rajta, hogy erő
nek erejével le akarja küzdeni indulatát.

— Ilona, — szólt nehány perez múlva megállva előtte 
— ne hidd, hogy legalább kísérletet nem tettem megboszulá- 
sodra. Késre mentem vele, de ő nyomorult és gyáva; kisik
lott kezeim közöl. De azért ne félj. Meg leszesz bőszülva, es
küszöm neked —

— Az egekre, ne esküdjél, Jenő 1 — vágott hirtelen sza
vába Hona.

— De esküszöm az élő istenre, hogy megölöm —
— Akkor megölsz engemet is, — m ondá Ilona hidegen,
Góczy Jenő, nugy szemekkel mérte nővérét.
— Hogy értsem ezt, Ilona?
— Majd később megtudsz mindent; csak arra az egyre 

kérlek, ne vesd magad az ő útjába; hidd el, ő sokkal jobb, 
mint a külszin mutatja —

— ő  jobb volna, Ilona ? Ugyan kérlek, ismételd ezt a 
szót — ah, az nem lehet! Hiszen ha ő jobb — akkor te — 
te roszabb vagy . . .

— Jenő!
— Te véded azt, akit halálosan gyűlölnöd kellene! Ne-
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kém megáll az eszem. Ilona! egy kis világosságot ebbe az esz
telen rejtélybe. Én fel nem foghatom.

Ilona hallgatagán ült és maga elé nézett; el volt tökélve, 
hogy csak végső esetben fogja megadni azt a felvilágosítást, 
melyet fivére sürgetett. Talán még élt szivében egy kétkedő 
hang, hogy gróf Marmarossy beváltja-e amit Ígért, vagy an
nak idején meg akarta lepni bátyját : elég az ahoz, tartózko
dott kimondani, hogy ma-holnap annak neje lesz, kit előtte mos
tan ócsárolnak.

Góczy Jenő köröskörül hordozta szemeit a kiváló elegan, 
cziával bútorozott szobában. Megbecsülte magában, hogy 9 
talajszönyegek, e csaknem a plafonéig érő óriás tükör, szóval 
minden, amit itt látott, nagy összegekbe kerülhetett. A hintó, 
mely távolról sem hasonlított bérkocsihoz; a ház, mely amint 
első pillanatra észrevette, meglehetős magányosnak látszott: 
minden arra mutatott, hogy oly talajon áll, ahol a szegénysé
get nem ismerik.

A mint kimondta a végzetes kemény szavakat: „Ha ő jobb 
— te roszabb vagy“, szinte maga is megijedt attól, amit mon
dott ; és amint most körültekintett, olyasvalamit érzett, amire 
szó nincsen, ami borzasztóbb a pokol minden borzalmainál; egy 
gondolat marta meg agyát, melyhez képest a kígyó marása 
Bzellőlegyintés; gondolt olyat, amitől az ép eszű megőrülhet, 
és a felforranó vért jéggé dermesztheti.

És újra Ilonához fordult. Ajkai remegtek, szava oly ide
gennek hangzott:

— Mi vagy te itt — e házban ?
— Vendég, úgy a mint te, — válaszolt Ilona kitérőleg.
— Vendég ? És Marika ?
— Marika szintén az.
— Szabad tudnom annak a vendégszerető urnák a nevét, 

ki számotokra ily pompás lakosztályt berendezett? A ki hintóbán 
hordoztat és minden kényelemmel környez? — kérdé Jenő ki
hívó fagyos gunynyal; — hisz ha jól tudom, Ilon, neked nin-
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csenek sem gazdag rokonaid, sem rajtam kívül senkid, akitől 
ily gondoskodást elfogadnod szabad volna?

Ilona elsápadt.
— Hallgass meg, Jenő. E sártö hang és még sértőbb 

tekintet nem illetnek téged. Ha az egész világ megvetését 
érdemelném, te még akkor sem lehetnél bírám nekem ; az 
a vád, a mely reám sulyosodnók, téged is büntetne : ha tévedtem, 
te részese volnál tévedésemnek. Én gyámoltalan, gyönge terem
tés vagyok és a más oltalmára szorultam. Hol késett a te ol
talmad, a te gondoskodásod ?

Jenő közbeszólni akart, Ilona hallgatást parancsolt kezével, 
tekintetével.

— Ne félj. Nincs okod tartani, hogy megfeledkeztem 
arról, amivel nevünknek, családunk becsületének és női mél
tóságomnak tartozom. Vajha te is mindig úgy át lettél volna 
hatva kötelességed érzetétől, mint én ! Isten látja lelkemet, én 
mindig féltem e találkozásunktól, nem mintha szabadon nem 
nézhetnék a szemed közé, de sejtettem, hogy nem fogjuk meg
érteni egymást.

— Bocsáss meg, Ilona. Heves voltam. De látod, engem
itt minden megzavar; nem igazodhatom el semmiben, te pedig 
állhatatosan hallgatsz. Nincs bizalmad irántam, Ilona, testvéred 
iránt, ki mindenek fölött aggódva félt tégedet? Ha kemény 
szót használtam, ez is csak az én mély és igaz testvéri szere
tetem mellett tanuskodhatik--------

— Ide s tova három éve lesz — folytató Ilona halkan, 
mintha Jenő szavait nem is hallotta volna, hogy egy végtele
nül nagylelkű, nemes férfi a legiszonyúbb helyzetből kimentett. 
Gonosz emberek körmei közé jutottam, akik viszaéltek tudat
lanságommal és szégyenérzetemmel. Karomon hordoztam alig egy 
hónapos gyermekemet és nem volt hely, ahova fejemet lehajt
sam. Ki voltam dobva a társaságból, messze sodorva körömből. 
Megirigyeltem a koldusnőt, aki daróczba pólyázott gyermeke 
számára alamizsnáért könyörögni megtanult. Én azt se tudtam. 
Egyedül állottam a kietlen világban, hol senki sem ismert, és

K i .  ■
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mégis mindenki megvetésre méltó teremtésnek tartott volna, 
ha segélyét kérni eszembe jut. Egy utálatos asszony fel akart 
használni undok czéljaira. Én hittem neki. Ellen tudtam volna-e 
állani? Nem állítom. Nem akarok jobbnak látszani, mint a 
minő vagyok. Nekem nem volt szabad meghalnom a szegény 
kis féreg miatt. Azt nem veszíthettem volna el. Ahoz nem lett 
volna erőm. Inkább elhiszem, hogy feneketlen gyalázatba sülyed- 
tem volna, semhogy gyermekemet elveszni hagyjam. És már 
útban valék a gyalázat felé; ekkor jött az a férfi, kinek nevét 

neveznem nem szabad és védő szárnyait kiterjesztette mind
kettőnk felett.

Hona mintegy emlékeitől meghatva, nehány pillanatra 
elhallgatott.

Góczy Jenő kezeit egymásba kulcsolva félig nyílt ajkak
kal leste húga elbeszélését.

— Rabnője akartam lenni, — folytatá Ilona — de ő azt 
kivánta, hogy fejedelemasszony legyek. Körülvett minden fény
nyel, minden pompával. Gondoskodott rólam és szerette gyér. 
mekemet. Elmondtam neki szerencsétlenségem történetét és ő 
nem kételkedett szavaimban. Konstantinápoly legszebb palotá
jában éltünk együtt, egy fedél alatt, de ő soha más jogot nem 
formált irányomban, mint azt, hogy velem és gyermekemmel 
jót tehessen. Pedig e férfi engem szeretett és szeret mostan is.

Jenő arcza e beszéd folyamában egyre derültebb, világo
sabb lett.

— Ha van valaki e földön, kitől kemény szavakat el
tűrhetnék, úgy ő az, és senki más. Egy év előtt igy szólt hoz
zám : Ilona, ön kizökkent a társadalmi kerékvágásból, én is 
kizökkentem: legyünk mi egyek, legyen ön nőmmé; ön szép, 
én gazdag vagyok; gazdagság és szépség természetes szövetsé
gesek, mi boldogok fogunk lenni. Én Ígéretet tettem és utóbb 
megbántam. Ő nem kényszeritett, nem gyötört, és csak újabb 
jókkal halmozott el.

Szerettem volna magamat elvonni jótéteményei elől, de 
ezzel — éreztem — csak fájdalmat okozok neki. „ígérje meg,
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hogy a mig sorsa eldül, mindvégig az én oltalmam alatt ma* 
rád!“ rimánkodott előttem. És én felfogadtam, hogy nála ma - 
radok. Ez az egyetlen hála, melylyel bebizonyíthatom nek i 
becsülésemet.

— És miért utasítottad vissza kezét? — kérdé Góczy 
Jenő. — Ha becsülöd, mi kell még egyéb?

— És ezt Góczy Jenő kérdheti? — válaszolt Ilon büsz
kén hátravetve fejét.

— Igen, kérdem, Ilona.
— Azért mert én csak egy embernek a neje lehetek —
— És ez ?
— Cserni Viktor!
— Soha, Ilona! Soha — kiáltott felszökve Jenő.
— Gróf Marmarossy elvál nejétől; a pápai dispensatió 

már útban van . . .
— Soha, Ilona! A grófi czim ne vakítson el.Ha herczegi 

sarj volna, ha uradalmak helyett országok felett rendelkeznék, 
ha kényétől függne életem és becsületem, akkor sem egyezhet
ném bele, hogy neje légy. Ilona, semhogy nyíltan családi ro
konságra lépjek ehez a szörnyeteghez, készebb vagyok egy golyót 
röpíteni agyamba. Tudod-e te, hogy kicsoda ez a Cserni Vik
tor vagy uj nevével, mely az előbbi névre ragadt szennyet és 
piszkot soha sem moshatja le, tudod-e te, hogy kicsoda tulaj
donkép ez az ember ?

— Az én jövendőbeli férjem, kinek cselekedetei fölött 
soha sem fogok Ítéletet mondani, — felelt Ilona habozás 
nélkül.

— Ez egy nyomorult áruló! — kiáltott fel Góczy Jenő 
dühösen. — Nézd ezt a levelet, melyről azt hiszi, hogy 
sajátkezüleg megsemmisítette, holott csak másolat volt, 
amit megsemmisített; ézzel a levéllel a halál torkába dobott 
engem, melyből csak csoda által menekültem; ezzel a levéllel 
tömlöczbe vitte kenyéradó urát, gróf Korláthnoky Dénest, ki 
csak egy évi rabság után legfelsőbb kegyelem következtében 
szabadulhatott ki. Nem árulta-e el már akkor a barátságot,
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“midőn téged — az én nővéremet megbecstelenitett ? Nem gaz
ság volt-e nősülése? Ah, és micsoda mindez, amit tudunk, 
ahoz képest, mit elrejtenie, eltitkolnia sikerült a világ előtt? 
Ilona, te nem gondolhatsz arra komolyan, hogy e hazaárulónak, 
kit én még ma le fogok álczázni; nejévé légy. Ó ! oh ! Ilon! 
Ha felfoghatnád az én fájdalmam mélységét, ha egy szikra 
könyörület lakik szivedben, ha valaha szerettél engem, Ilona! 
gyermekjátékainkra, az ártatlanság éveinek örök szép emlékeire 
megboldogult anyánk siri álmára, mindenre, a mi szent előtted, 
kérlek, esedezem, tégy le e szerencsétlen szándékról!

Ilona sápadtan, megrendülve állt fivére előtt. Két orczá- 
ján alágördültek a könyek, ajkai meg-megremegtek és csak azt 
a pár szót volt képes elétördelni:

— Én nem értelek, Jenő, ón nem értelek ! . . .
— Kívánj áldozatot tőlem, Ilon, mely a te áldozatod 

nagyságát fölülmúlja: én megteszem. Kívánd, hogy mondjak le 
legszebb reményeimről, kívánd, hogy megtagadjam szerelmemet-, 
követelj tőlem emberi erőt meghaladó munkát: nem követel
hetsz olyat, mit szives örömest meg ne tennék, csak e csapás
tól kímélj meg, Ilon !

Ilona szomorúan, némán rázta fejét.
— Én nem hihetem, fel nem foghatom, hogy szerethetnéd 

ezt az embert. A világ kedvéért határoztad el magad e lépesre. 
Ki akarod engesztelni a közvéleményt. Ilona! hallgass rám. Én 
fogom rehabilitálni a te becsületed, mely egyúttal az én be
csületem is. Együtt fogunk élni. El nem válunk többé. És a 
ki téged csak egy szemhunyoritással meg mer sérteni, aki csak 
gondolatban is kételkedni mer tisztaságodban, annak jaj lesz, 
Ilona ! Dolgozni fogok érted, nem fogom tűrni, hogy a legki
sebb csekélységet is nélkülözd abból, mit ő nyújthatna neked,
és kibékülök a te gyermeked mindennapi látásával I lo n ------
felelj, az istenre kérlek, felelj!

— Cserni Viktor gyermekem atyja ás én Cserni Viktor 
neje leszek — szólt Ilona. Arcza még sápadtabb lett, de hangja 
nem reszketett.
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Akkor tagadj meg engem! tagadd meg, hogy testvéred 
vagyok

— Az én helyem ott van az ő oldala mellett — mondd 
Ilona halkan. — é, minek is kellett nekünk most találkoznunk 
Jenő? Nem jobb lett volna, ha viszont se látjuk egymást?

— Nem, Ilon, jobb igy. Most még megakadályozhatom a 
boldogtalan viszonyt, pár hónappal utóbb tán késő is lett volna.

— Mit akarsz tenni, Jenő ? — kérdé Ilona összerezzenve.
— Azt, a mit a kötelesség rám parancsol, — mondá Góczy 

Jenő hidegen és az ajtónak fordult.
— Egy pillanatra még Jenő! Ne váljunk el igy egymás

tól. Ne tégy boldogtalanná, Jenő !
E pilanatban megnyilt az az ajtó — mely irányába Jenő 

tartott és teljes gravitással belépett rajta Jaquemár kissé pot- 
rohosodni készülő alakja, rőt fején ott volt a piros fez szemén 
a csiptető, ajkán a maliciosus mosoly, mely ritkán hagyta el.

— Brávó, fiatal ember ! — kiáltott Jenőre és drága 
aranylánczába akasztotta gyűrűs hüvelykujját — bravó!
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Hatodik fejezet.

Jaquemár szeszélyei.

Cfóczy Jenő elképpedve bámult a belépőre.
Jaquemár külső megjelenésében valam imponáló volt, és 

hetyke megszólítása hasonlított a nyilt sértéshez.
— Kihez legyen szerencsém? — kórdé Jenő szeműidéit 

összevonva.
— Én Korai effendi vagyok, a magas porta első tolmácsa, 

a persa sah hivatalos korán-olvasója, az elefánt- és Medzsidje- 
rend lovagja.

És Jaquemár egyet rántott hüvelykujjával az óralánczán 
és felső kabátján, és a nevezett rendjelek csakugyan előtűntek 
széles mellén. A brillantok egész vakitó sugáresőt hintettek széj
jel, mintegy demonstrálva Jaquemár ur magas méltóságának 
igaz voltát.

Góczy Jenő e bemutatásnál mindjárt észrevette, hogy itt 
egy különczczel áll szemben, kinek bogarait tanulmányozni ér
demes, de nevetséges lenne súlyt fektetni szavaira és még ne
vetségesebb akadékoskodni modorát illetőleg.

Meghajtotta magát e nálunk szokatlan czimek tekintélyes 
tulajdonosa előtt.

— Fogadja ön mély hódolatomat, u ram ; ha ennyi ékes 
ezim nem diszitené is önt: mint húgom önzőstelen nemes ol«
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talmazója mindenha számot tarthatna nagyrabecsülésemre és 
hálámra.

Jaquemár odalépett Ilonához és kezet csókolt neki.
— Heléne kisasszony tudja, hogy én érzem magam le

kötelezettjének. Azonban a hálálkodást mindig igen unalmas 
dolognak tartottam. Sapristi! Helyemben mindenki ugyanígy cse
lekedett volna.

— Nem uram — fordult hozzá Jenő, — ily jellemmel 
mint az öné ritkán találkozunk az életben.

— Hein, ön tetszik nekem, fiatal ember — ah, pardon. 
Ön quietalt főhadnagy — ön Veronában anno — az évszámot 
elfelejtettem — Monti grófnő névjegyzékén vörös plajbászszal 
volt kijegyezve — ami nagy kitüntetés. Néha kártyázni is szo
kott — akkor történetesen vesztett — hadd lám, kétezer hat
száz forintot — bagatelle! —

— Hónán tudja ön ezt, uram ? — lobbant fel Jenő és 
arcza kissé elhalványodott.

— Sohse kutassa. Én tudok egyet-mást, amit más nem 
tud. Hanem én önt nagyrabecsülöm, ön hős, jellemes férfi. Nem 
akarna nekem egy pillanatot szentelni appartementomban ?

Góczy Jenő szó nélkül követte ezt a furcsa embert, kiről 
egyszerre más véleményt kezdett táplálni ; ez a korán-olvasó 
nemcsak különcz, de — azt a kis szemtelenségét leszámítva — 
okos embernek is látszik, Ugyan mit akarhat tőle ?

Öt-hat üres szobán áthaladva egy kis középnagyságú szo
bába jutottak, melynek kárpitajtaját a legélesebb szem sem 
birta volna fölfedezni, úgy beleillett az a falba. Sajátságos 
rendetlenség uralkodott itt, és a berendezése is ily polyglott 
jellemű volt, mint maga a háziúr.

Mindenek előtt ablaka nem volt e privát kabinetnek, 
amint Jaquemár ur nevező, — az egész úgy nézett ki, mint egy 
siólaszin szövettel kipárnázott, nagy, négyszögü láda belseje. 
Violaszin szövet volt a piafond és a talap. Egyetlen fülke, 
egyetlen ajtó sem hozott változatosságot az egyformaságba.

Képes Eegénytár. VIII. két. 4



A plafond közepéről egyetlen óriási golyó tejszinü üveg
ből világította be a sötétes helyiséget.

Török kerevetek és franczia longuchaisek húzódtak a fal 
körül. Egyik sarokban nagy márvány vizmedencze állt külön
féle douche-csövekkel, a másikban egy vaságy, egyetlen bőr- 
vánkossal és durva pokrócz-takaróval. Az ágy fejénél egy kis 
vas ládikó vas fogantyúkkal.

A szoba közepét apróbb nagyobb asztalok foglalták el 
mint a színészek öltöző-szobáiban.

Egy toilette-asztalkán mindenféle festék, paróka, álorr és 
száz apró haszontalanság hevert. A többi asztalok tele voltak 
rakva mindennemű öltöny-darabokkal, a koldus toldott-fódott 
daróczától kezdve a tábornoki egyenruháig mindenféle eostume 
egybe volt itt halmozva. Az asztalok alatt mindenütt a meg
felelő lábbelik és kalapok, bakancsok, sarktopánok, magyar- és 
lovagló-csizmák, csákók, kalpagok, köcsögök *. egész vásár, 
egész bolt.

Góczy Jenő álmélkodva hordozta körül tekintetét ezen 
a csudálatos, ezer meg ezer limlommal kibélelt helyiségben.

— Ez az én műhelyem — mondá Jaquemár — foglaljon 
ön helyet, ide uram, ide — a h ! most kicsibe múlt, hogy erre 
a rubint késmarkolatra rá nem hágott. Sapristi! Vigyázzon ön, 
főhadnagy ur, most meg ebbe a gyémánt melltübe akart bele 
ülni — igy, monsieur de Góczy!

Jaquemár csakugyan a mondott tárgyakat hárította el 
Góczy lábai alól, kit a szokatlan világítás kissé kápráztatott.

— Csodálatos egy műhely — viszonzá Jenő; — csak 
egyet nélkülözök benne.

— Ugyan mi volna az? — kérdé Jaquemár.
— Az a Korán, melyből ön a persa sahnak olvasott.
— Nem rósz, hahahah! nem rósz! — kaczagott Jaquemár 

oly jóízűen, mintha legalább is a persa sah lett volna. — 
Bégen volt az — mondá, hanem ahelyett mutatok önnek valamit, 
ami talán szintén érdekelni fogja.

Jaquemár odament az ágyhoz és a súlyosnak látszó kis
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vasládát Góczy Jenő elé czipelte a kerevethez, melyen ez he
lyet foglalt volt.

— Ide nézzen, főhadnagy u r ! — szólt intrikus mosolyá
val és hirtelen felcsapta a ládikó fedelét.

A meglepetés felkiáltása lebbent el Jenő ajkairól.
— Ez Korái effendi kincses szekrénye — mondá empha- 

sissal — és hadnagy uron kívül nincs halandó, a ki dicseked
hetnék vele, hogy ennyi bizalomra méltattam volna. E kincseket 
még nem látta senki. Szemlélje meg — darabonként, ha tet
szik. Ez a tolforgó a padisah ajándéka. Ez az opál a hírhedt 
braunschweigi herczgg gyűjteményéből való. Mit szól ön e sar
kantyúhoz? Ez az antique broche hajdan Pompadour asszony 
keblén sugárzott. Ezt a jáspis nyelű csiptetőt Pompéji romjai 
között ásták ki — lássa, a binocli már akkor is divatban volt. 
Ez a türkizekkel kirakott öv a hires Thurző család birtokában 
volt; történeti ereklye, hanem amúgy is megér egy kis jószá
got. Mit szól e tőr markolatához? Hehe! Az embernek szinte- 
kedve kerül egy kicsit megpróbálni. Nos főhadnagy ur, mennyire 
becsüli ezt a kis lim-lomot, hadd lám, úgy hozzávetőleg ko- 
nyit-e értékéhez ? . . .

— Megvallom, uram, — válaszolt Góczy Jenő gyönyörre 1 
legeltetve szemeit a rendkívüli .becses és ritka művészettel dol
gozott tárgyakon, — megvallom uram, hogy soha ennyi kin
cset ily szűk helyen együtt még nem láttam, és hogy képtelen 
vagyok még csak megközelítőleg is hozzászólni, hogy mily 
értéket képviselhet.

Jaquemár egymásba ölté karjait és kéjelegve ringatta 
fejét előre-hátra.

— Két millióval nincs megfizetve; én háromnál többet 
adtam érte. Szeszély volt tőlem, egyéb semmi. Drágakövekbe 
kívántam fektetni tőkéimet. Ez a legbiztosabb. Az emher ma
gával viheti ide-oda. Nem sok helyet foglal el és mindenkor 
értékesíthető. Eleinte a tényleges értéket fizettem meg az 
egyes darabokért, utóbb már az ideális értéket is megadtam

4*
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és ez kidobott pénz. Ezt királyok tehetik és én csak egy sze
gény tolmács vagyok.

— Én perczről perezre jobban bámulom önt, — moudá 
Góczy Jenő.

— Ah bah! Mondok önnek valamit. Ezek itt ritka, 
gyöngyök, ritka drágakövek, de a legszebb és legritkább drá
gagyöngy nem ezek közt van. A z— Ilona. Per dió! Azért az 
egyért oda adnám valamennyit! Pardon, főhadnagy ur. Beszél
jünk; másról. Ma szeszélyes kedvemben vagyok. Örülök, hogy 
Ilona bátyjával megismerkedhettem. Főhadnagy ur, nem iszik 
velem egy pohár bort ?

— Szivesen, effendi ur.
Jaquemár egy második vasládikát hozott elő a szoba 

túlsó sarkából. Abba négy nagy sötét palaczk volt: azetiquette 
mindegyiken egy kis elsárgult papirlemezkéből állt, melyen 
ódivatú számokkal talán kissé reszketeg írással oda volt bi- 
gyesztve: 1811.

Jaquemár kivette a lepecsételt dugót az egyikből é3 az 
aranyos nedvet kristálypoharakba öntötte.

Koczintottak.
Jaquemár le nem vette szemeit Jenő arczáról.
— Nos főhadnagy ur, Ízlelt már ilyen bort valaha.
— Ez tokaji.

— 1811-iki tokaji. Biztos statistikai adatok nyomán, 
Európa összes fejedelmeinek pinezéiben ma már csak tiz ily 
üveg bort őriznek, az utolsó tiz üveget. A többi — hamisít
vány, humbug! Én egymagám tulteszek valamennyin; nekem 
ezen kívül, amit most Ilona egészségére fogunk üríteni, még 
három megmarad. Egyet örököseimnek kívánok hátrahagyni, 
vigadjanak az ón borom mellett.

— E gyöngéd gondoskodásért örökösei önt majd sokáig 
éltetik — mondá Jenő nevetve.

— Köszönöm, — kaczagott Jaquemár.
— Ha kérdésemmel indiseretiót nem követnék el — szólt
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Góczy a második pohár után — e tömérdek costume históriai 
ereklyék talán ?

— Igen, históriai ereklyék — válaszolt Jaquemár komolyan 
— amennyiben valaha én viseltem ezeket. Lássa, főhadnagy ur, 
én valamikor igen jeles színész voltam, sok oldalú színész 
és ezek itt trophaeumaim. Olybá 'tekintem, mint önök a 
zászlót, mely alatt fényes diadalokat kiküzdöttek. Szeszély, 
uram, merő szeszély és nem egyéb. Az én garderobe-om- 
bél nem hiányzik egy pityke sem. Hallotta ön, uram, az egy
szeri király meséjét, aki pásztorfiuból emelkedett a trónra 
és király korában is naponta egy-egy órára felöltötte haj
dani pásztorhabitusát, zsubáját, bocskorát és egy nótát fújt ív 

tillinkoján? Lássa, uram, én ennek a mesének élő illustracziója 
vagyok. Felöltöm olykor ezt a costumeot, olykor azt. Ma a sötét 
bandita-köpenyt, holnap a carbonári-kalapot a hozzátartozókkal. 
Leülök öltöző-asztalomhoz és meg-megkisértem, hogy a frap
páns maszkirozáshoz értek-e még úgy, amint hajdan értettem. 
És ön elhiheti nekem, uram, hogy különösen az utóbbiban rit
kítottam páromat.

— Nem vonom kétségbe, effendi ur.
— Ez a garderobe-gyüjtemény. bármily silánynak lát

szik is, nekem óriási összegekbe került. És tulajdonkép semmi 
hasznom belőle. Ez is csak szeszély, mint a többi, de az 
én boldogságom épp abban áll, hogy szeszélyeim lehetnek, 
és hogy azokat kielégíthetem. Ön például, főhadnagy ur, ne
kem tetszik, kiválóan tetszik; először is, mert ezt a gróf Mar- 
marossyt poltronnak tartja, másodszor a mért Ilona bátyja, és 
harmadszor — negyedszer — ötödször — mert tetszik. No már 
most, ha ön engem példáuljabba a helyzetbe juttatna, hogy is 
mondjam csak? — ha ön nekem szabad kezet engedne, hogy 
sorsát a kezembe vehetném és ön önkényt meghajolna akara
tom előtt, mit gondol, mit kezdenék önnel ? Találja ki, Góczy ur ?

És Jaquemár hangos hahotával tódta meg furfangos 
kérdését.
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Góczy Jenőnek, ha udvariatlan nem akart lenni, szintén 
nevetésre kellett fogni a dolgot.

— Kiváncsi vagyok, effendi ur, hogy ön mit tenne ve
lem? — váloszolá.

— Megházasitanám önt, Góczy ur.
— A h '
— A mint mondom. Még pedig saját kölcségemre. Le

olvasnék önnek egy negyed millió forintot és azt mondanám: 
váltsa ön vissza ősei birtokát, menjen haza falujába, vigasztalja 
az öreg Pimpi nénit és gyarapodjon, éljen, úgy mint atyja élt. 
ügy-e furcsa egy gondolat ? Hahaha! Ugyan kérem, nevessen 
ön is Góczy ur. ön az imént azt pengette, hogy nagy hálával 
van irántam, amiért kedves húgának lovagja voltam; bizonyítsa 
be azzal, hogy komolyan gondolt ajánlatomat hóbortnak te
kinti.

— És vájjon kit szánt volna ön menyasszonyomul? — 
kérdé Góczy Jenő.

— Egy szegény, szép gyermeket, kit ön igen jól ismer, 
— felelt Jaquemár és most már nem nevetett.

— Ön újabb ámulatba ejt, effendi u r !
— Meghiszem azt. Ön kiváncsi tudni nevét, ugy-e

bár?
— Azt hiszem , ezt csak természetesnek találja — 

effendi ur.
— Kétségkívül. Hanem előbb még egy quaterkát, löhad- 

nagy ur.
— A mint tetszik.
— Hát ön a nevét kívánja tudni? Vájjon hús és vérből 

van-e az illető és nem az én csapongó fantáziám szülötte-e? 
Marinak hijják. Nos, sejti már hova czélozok ? Pimpi néni fo
gadott lánya.

— Hogy jutott ön e gondolatra? — szólt megle
petve Jenő.

— Mondtam önnek főhadnagy ur, szeszély. Néha aludni 
nem tudok éjjel s akkor mindenfélét összevissza gondolok.
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Mióta egy véletlen által Mari kisasszonyt megismerni tanultam, 
folyvást férjet keresek számára. Minthogy életembe ily sajátsá
gosán belejátszik az ön családja, boldoggá szeretném tenni 
minden egyes tagját. Ilonát maholnap elvesztem, akkor kit hal
mozzak el gondoskodásommal? Lássa, nekem pénzem van, van
nak gyémántjaim, drágaságaim, de egyebem aztán nincsen is. 
Se családom, se gyermekem. Eufin csak kell valakit felhaj- 
hásznom, a ki ajándékaimat elfogadja! Nos, nem igaz ?

Góczy Jenő sem nevetett többé, elkomorodott.
Mindaketten hallgattak.
Jaquemári feszülten várt a feleletre, de várokozását ügye

sen elpalástolta.
— Sapristi! mily szórakozott is vagyok ma. Még csak 

szivarral sem kínáltam meg önt. Kérem, valódi havannah ! . . .  
Jenő elfogadta a szivart, de elfelejtett rágyújtani.

— Minél tovább hallgatom önt, effendi ur, annál kevésbbé 
birom megérteni. Az ön messze kiható gondoskodása ép any- 
nyira rejtély előttem, mint minden, amit itt látok, amit ma e 
házban tapasztaltam. Ön tud komoly is lenni és a pajzán hang 
csak az életbölcs álarcza.

— Biztosítom önt, főhadnagy ur, hogy csalódik. Ha néha 
komolynak látszom, ez is csak szeszély — nos ön még nem 
válaszolt ?

— Már el vagyok jegyezve — mondá Góczy Jenő köny- 
nyedén, mint a ki semmi súlyt sem fektet a szőnyegen forgó 
ügyre és lelkében egészen mással foglalkozik.

Jaquemár elkaczagta magát. Nála minden effektus ilyfor- 
mán szokott nyilatkozni.

— No most ugyan felsültem — mondá. — Még egy po
hárkával, főhadnagy ur. — Én nem is kérdem, hogy kicsoda a 
boldog menyasszony !

— Steinreich bankár leánya.
— Gratulálok. Ez minden tekintetben előnyösebb parthie.
Góczy Jenő semmiképpen sem tud ott az előbbi hangulatba

visszagázolni. Alikor is csak erőltetett volt az, mint a hogy m
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Ilonával történt összekocczanás után máskép nem is képzel
hető; Jaquemár éles szemei azonnal észrevették.

— Önnek az a poltron ki nem megy a fejéből, főhad
nagy ur!

— Valóban nem.
— Mit szándékozik ön tenni?
— Kompromittálni fogom.
— És ő boszuból cserben hagyja majd Ilonát?
— Azt akarom. Én úgy sem hiszek szándéka komolysá

gában — mondá Jenő.
— Yes. Én tökéletesen osztom nézetét — szólt Jaquemár 

és csillogd drágaságait sorba visszahelyezte a vasládába. — 
Egy szívességre akarnám önt felkérni, főhadnagy ur.

— Parancsoljon velem.
— Én féltve őrzöm kincseimet.
— Könnyen felfogható.
— Nem mintha valami rendkívüli becset tulajdonítanék 

ezeknek; mert előttem a pénz semmi. De hát históriai 
ereklyék.

— Értem.
— Az ember nem lehet eléggé óvatos.
— Igaz.
— Azonkívül ólálkodnak reám.
Góczy Jenő szórakozottan nézett a kalandorra.
— Kérem önt, hogy találkozásunkról, kincseimről senki 

előtt említést ne tegyen.
— Ön nyugodt lehet, uram. Tehát a viszontlátásra.
— Főhadnagy ur, ajánlom magamat jóindulatába, — 

mondá Jaquemár.
— Ha ön alkalmat szolgáltat, hogy húgom tartozását

valami módon leróhassam -------
— Ah bah ! Szót sem érdemel.
— Ön minden áldozatra késznek fog találni, effendi ur.
Jaqueigár fejét rázta, mintha azt akarta volna mondani:

elégszer hallotta m már e frázist, nem sokat adok rá.
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Azután elváltak.
Jaquemár még sokáig időzött műhelyében.
— Kár, nagy k á r ! — mormogá — Szép egy pár lett 

volna. No, de mindegy!
Leült toilette-asztalához és felpróbált egynéhány parókát, 

álorrt — azután ismét félretette.
— Semmi, semmi sem sikerül! Megbabonázott valaki, 

Jaquemár! A hol asszony van a játékban, ott semmi, de semmi 
sem sikerülhet. A te átkod az asszonyok Jaquemár, mindenütt 
és mindenkor az asszonyok !

Jaquemár felállt és gondolkozva, fejét tenyerébe hajtva 
járkált fel alá

Hadi tervet főzött ki.
Hanem Jaquemár sokáig nem állhatta szó nélkül és kü

lönféle szebbnél szebb áriákat kezdett dudolgatni, azután még 
egyszer megketyegtette a boros üveget.

Üres volt.
Jaquemar nagyot sóhajtott és újra leült a toilette asz

talhoz.
Most készen volt tervével.
A kivitelt pedig nem szokta sokára halasztani.
Csakhamar eltűnt a veres haj egy paróka a la tt; a fez 

sarokba vándorolt; a szemöldök az uj parókákoz idomult színre 
és alakra.

Lassan egymásután lehámlott róla a modern kabát, az 
elegáns pantalló, a kifogástalan fehérségű mellény és pótoltatott 
más kevésbbé ékes surrogátumokkal.

Csodálatraméltó metamorphozis volt ez !
Az előbbi alakból semmi, de semmi sem m aradt.
Nem csak az alak volt más, de a tartás, a mozgás, a 

járás, a nézés minden megváltozott.
Mikor Jaquemár jó két óra múlva privát kabinetjét el- 

hagyá, úgy hasonlított a német professorhoz mint egyik tojás a 
másikhoz. Rövid deróku, hátul négygombos hosszú kabát volt
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rajta, ezüst fogantyus, vörösre politirozott akadémikus botra 
támaszkodott és előre görbedt, galambősz fejét oly ártatlanul 
és annyi pedantériával dugta ki a világba, hogy akármely szín
művésznek becsületére vált volna. Hóna alatt egy elkopott 
ócska portefeuilt szorongatott.

— En avant — mormogó — így talán menni fog!
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Hatodik fejeseet.

Hogyan támadt fel Csobó Estvány uram halottaiból.

Csobó Estvány uramat ott hagytuk el, mikor isten valahára 
felvivén a dolgát, a földi jókban, melyek legfő,bbika a bor, 
kényekedvére duslakodhatolt. Ott hagytuk a magányos csárdá
ban, melynek gondviselője és korlátlan uraként oly jól érezte 
magát, mint soha azelőtt.

Hanem nincsen olyan hosszú a világon semmi, a minek 
elébb-utóbb vége ne szakadna, Csobó Estvány uram dicsőségé
nek is bekövetkezett a hanyatlása.

A bor a kantából, szalona, kenyér a tarisznyából fogyott, 
fogyott mint a holdvilág, mig egyszer csak arra ébredt az öreg, 
hogy szomjas is, éhes is.

Nem is csoda! Annak az elhagyatott, százszorosán elha
gyatott csárdának heteken keresztül nem volt több egyetlen egy 
Vendégénél, az se fizetett .soha mással mint biztatással és a hi
telt még sem lehetett felmondani neki, mivelhogy a vendég és 
a csapiár ugyanegy személy volt : szegény eltörődőtt Csobó 
Estvány uram maga.
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A farkast is kiűzi az éhség odújából, csapiáros uramnak 
sem volt más választása, el kellett hagynia a magányos csöndes 
tanyát, hol oly örömest eliddogált volna holta napjáig, vagy 

akár feltámadásig.
Feltápászkodott tehát keserű szívvel és újra nekiindult to

rony irányának. Az a legjobb útmutató •— gondold hivő lélekkel, 
— az az isten jóságos ujja.

A kinek sehol sincs otthonja, az mindenütt otthon van. 
Mindazonáltal Csobó Estvány uram csak a szegényebb emberek 
ajtain mert koczogtatni egy kis zugolykáért éjjeli szállásra, és 
a mi az éjjeli szállással együtt jár, egy kis harapni valóért, egy 

italka lőréért.
Elmondta mindenütt, hogy kicsoda ő, micsoda ő : telkes 

gazda telek hijával, tönkrejutott csapiáros, a kinek különben 
még igen szép kilátásai vaunak, mert világlátott, sokat próbált 
ember, kit az ország fővárosában is igen előnyösen ismernek.

Az emberek megmosolyogták a jámbor öreget és nem en
gedték, hogy szükséget lásson.

Hanem Panna lányáról — mióta az a gonoszlelkü asszony 
azt a kegyetlen szót ejtette előtte — még idegennek sem tett 
emlitést egy szóval sem.

Ilyformán az öreg elballagott szépen Erdély határáig, 
egész odáig, hol az oláhság kezdődik.

Erdély belsejében közel rokonait vélte feltalálhatni, a kik 
bizonyára jómódú emberek lehetnek, ha azóta el nem szegé
nyedtek.

Hanem a végzet nem akarta, hogy Csobó Estvány uram 
azokat ebben az életben még egyszer meglássa.

Az oláhság útját állta.
Oly régióba jutott, hol megszűnik minden kedélyesség. A 

kukoricza-málé régióiban nem tudják, hogy mi a vendéglátás. 
Csobó Estvány uram körülbelül úgy járt, mint az utazó, kit az 
őserdők áttörbetlen sűrűsége és veszedelme megállítanak.

A hol a vendéglátás megszűnik, ott kezdődik az éhhalál!
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gondolá Csobó Estvány uram és szépen visszafordult nagy 
Magyarországnak.

Hanem az önkénytelen hátrálás annyira kedvét szegte 
minden további vándorláshoz, hogy a pesti útról is lemondott 
és nagy reménytelenségében szörnyen elbusulta magát.

— Legeslegjobb lenne már nekem ott — gondolá a sze
gény öreg — a hol magátul megszakad minden út, és nincsen 
visszatérés többé : a más világon. Uram teremtőm! Mitévő 
legyek én itt már e földön, hol az öreg emberből csúfot űz
nek, terhére van másnak és magának.

Eszébe jutottak néha a piktor szavai, aki olyan szépen 
biztatta őket. Eszébe jutott fogadása, hogy inkább a Kőrösnek 
megy, semhogy rósz cselekedetre vetemedjék.

Bizon, bizon, neki nem volt már bátorsága sem az egyik
hez, sem a másikhoz.

Felcsapni utonállónak, ahoz vakmerőség kell.
Az öngyilkossághoz elszántság kell.
Csobó Estvány uram pedig csak búsulni tudott és egye

bet nem.
És a nagy búsulás közepett egyszer csak azon vette é3zre 

magát, hogy egészen ismerős határba tévedt. Ott a falu alatt 
a gémes kút, a kúnhalmok, a kiszáradt vizmeder, a cserjés, a
káposztaföld, kenderföld------- akármi legyen, ha ez nem az ő
faluja!

Leült egy barna tilalomfa tövébe, a földhányás tetejébe és 
elvivódott magában: bemenjen-e, ne menjen ? Ha bemegy is 
rósz, ha nem megy is rósz. Mindenképpen rósz. Eljár a falu 
szája újra. Kinevetik, megcsufolják.

Hanem azért mégis csak bement.
A fél falu összecsődült a hirére.
Mindenki látni és saját szemével meggyőződni akart, 

hogy csakugyan ő az, ugyanaz a Csobó Estvány, akit elnyelt 
a Tisza és újra kivetett, nem is harmadnapra, hanem |hónapok 
múltával; nem is halva, hanem élőelevenen. No mondja még 
valaki, hogy mai napság nem esnek csodák!
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Selejkőz anynyira háborgott, mintha kiütött volna a 
ribiliő !

A nagy korcsmáros, ki hajdanán annyit vétett ellene, az 
is eljött és rá tette ujját Csobó Estvány uram sebére, mint 
a hitetlen Tamás hajdanán, és azt kérdezte:

— Megcsappant-e már a kend szomjúsága?
A szomszédok meg váltig obégattak, váltig csak azon vol

tak, hogy:
— Ugyan hol is kódorgott kend annyi idő óta ?
Hanem a biró félrehitta egy szóra.
— Jó, hogy hazajött kend; tegnap este érkezett egy pecsétes 

levél a pandurkomiszárustól, hogy tartóztassuk le kendet; a 
nemes vármegye számon kéri. Rósz fát tett a tűzre. Ránk 
parancsolja, hogy élve halva, de előkeritsük. Lám, lám, micsoda 
veszedelembe keríthetett volna kend, ha haza nem jön. Mi 
adtuk volna meg az árát. Mi öntöttük volna ki a levét.

Csobó Estvány uram váltig szabódott, hogy ő olyan ár
tatlan, mint a ma született csecsemő: mégis csak betették őt 
akóíerbe, a kóterböl felrakták a póznás szekérre, közbe fogta 
két keményszívű pandúr és megtétették vele azt a nagy utat, 
mely Selejkőz és Budapest közt fekszik.

Ünnepélyes bevonulásának szemtanúi valánk mi magunk.
Kissé megtörve, kissé lejebb hangolva, de azért ép, jé 

egészségben érkezett Csobó Estvány uram Pestre.
Útközben úgy eltöprenkedett magában, hogy minemii oka 

is lehet a vármegyének őt bizgatni, hisz ő nem emlékszik, 
hogy csak egy légynek is ártott volna teljes életében. Nem 
bírta kifundálni és végre is azon ultimátumban állapodott meg, 
hogy bizonyosan az a rósz lány cse lekedett olyasvalamit, ami nem 
dukált volna.

És csakugyan kisült, hogy Csobó Estvány uram hozzá- 
konyitása nem volt alaptalan, mert az, akivel először is szem
besítették, nem vala más mint az ö édes lánya Panna.

Czingár ur vezette a vallatást.
Panna lányom elismerte, hogy ez az ő édes apja, de az
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öreg Csobó Estvány nagy szemeket meresztett arra a selyem- 
suhogós , bársonykalapos, kopogós sarkú delnőre, ki előtte állt 
és vagy igazán nem ismert rá, vagy nem akart rá ismerni és 
csak annyit mondott, hogy :

— Megkövetem a téns, nemes vármegyét, de ez nem az 
én Panna lányom; mert az sokkal módosabb volt és nem ilyen
úri kisasszony.

Erre aztáü Pannának bőségesen ' hullani kezdtek könyei 
és keserves panaszai, melyeket faluja styljében hangoztatott 
mégis meglágyították végre az öreg szivét.

Czingár ur tanúja volt a jelenetnek.
— Hát édes anyád hol merre van ?
Panna bambán nézett apjára:
— Édes anyám asszonyt kérdi kend?
— Azt hát, Panna.
— Honnan tudjam én azt ?
— Hisz együtt mentetek, fiam.
Panna fejét rázta.
— Én magam mentem apám; ő kenddel maradt a Név

telenben.
— Én a z  éjszakától fogva nem láttam többet — sopán- 

kodék az öreg.
— Én se, mondá Panna és a vizsgáló bíróra tekintett.
Ozingár ur már akkor igen jól tudta, hogy mi történt

Csobó Erzsók asszonyommal, de nem tartotta szükségesnek a 
felvilágosítást. Jobb, ha tudatlanságban hagyja őket.

Csonka Marczi a legkisebb külső pressió nélkül beval
lott mindent, élete összes bűneit. Irtózatos életpálya volt az, 
melynek adatai a Czingár kezébe összefutottak.

Most az egyszer nem gondolt sem szabadulásra, sem szö
késre. Hiába is gondolt volna. A félelmes haramia meg volt 
törve, meg volt alázva.

— Hogy egy hitvány asszony miatt kellett elvesznem! — 
váltig csak e fölött sopánkodott. Ez fájt neki legjobban. Most
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már mindegy, mindennek vége. Elmondott mindent, amit csak 
akartak tőle. Inkább gyónás volt, mint vallomás.

Ő volt Eebér Máli gyilkosa. Ó merítette gyilkát Csobó 
Erzsók szivébe.

Tudta, hogy mi vár re á : élethossziglani börtön, de nem 
bánta. Beleunt a bujdosásba. így legalább megpihen.

Rávallott a lány apjára is — tudta, hogy Pannának 
nagyobb fájdalmat nem okozhat semmivel.

— Kend részt vett a Krantz Ignácznál történt betörésnél ? 
— vallattá Czingár ur Csobó Estvány uramat.

— Nem én, kegyelmes uram, nem vettem én részt ab
ban — könyörgött az öreg.

— De tudott felőle?
— Tudtam, könyörgöm, már azt el nem tagadhatom.
— Kitől tudta meg ?
— Csonka Marczitól meg a Muszáj űrtől — vallá Csobó 

Estvány uram.
—- Hogy került kend abba a czimboraságba ?
Csobó Estvány uram elmondott mindent az igazságnak 

megfelelően: miként kerültek a Névtelenbe, hogy vette rá a 
Marczi, hogy álljon be hetesnek Krantz nagyságos úrhoz. 0 
mindjárt roszat sejtett, de nem tudta, hogy kihez forduljon, hogy 
neki magának baja ne legyen valahogy. Ezért ő el is mondta 
mindjárt a piktor urnák, ki mint tanult ember jobban ismer
hető vala az efféle dolog csinját-binját.

— Kicsoda az a piktor? — kérdé Czingár ur e fordulat 
áltat meglepetve.

— A piktor — piktor! Mit tudott arról a vén paraszt ? 
Ö kezeit és lelkiismeretét ártatlanságban mosta, ő  megtette a 
magáét. 0  elmondta neki s az megnyugtatta, hogy minden jóra 
fordul és hogy Krantz nagyságos urnák nem lesz semmi bán- 
tódása.

Megmondták neki, hogy Krantz akkor éjjel meggyil
koltatott.

A vén paraszt térdei összekoczódtak ijedtében.
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— Könyörülő istenem! Hogy lehet az ? — tördelő az 
öreg, — hiszen a piktor ott volt, magam nyitottam ki neki a 
kaput, magam adtam kezébe a kis szobakulcsot . . .

— Ki ismeri még a piktort, ki látta ? — vallatá Czingár 
ur tovább.

— Panna lányom — hangzott a válasz.
Hanem Panna lányomtól sem lehetett semminemű ada

tokra szert tenni, melyek a piktor kilétét földeríthették volna.
Panna leírta ugyan külsejét, mert ő ezer ember között is 

rögtön ráismerne, de száz meg száz ember van, kire e leírás 
vonásról vonásra ráillik.

A piktor lakását a paraszt elfelejtette.
A hét bagolyban hiába nyomozták Ott nem emlékezett 

rá senki. Fiatal ember ott nagyon sok megfordul, olyan 
is van közte elég, aki rajzol, aki fest. Ki igazodjék el 
azok közt.

Bármily meseszerünek hangzott is az egész történet, és 
bár hiányzott minden objectiv támpont és minden valószínűség 
ellene szólt: volt a paraszt előadásában valami, mi Czingár urat 
megvesztegette, hogy szorul szóra elhigye azt.

— Néhány heti fogság után Csobó Estvány uram hirtelen 
megbetegedett. Betegsége nem volt súlyos és aggodalomra sem 
szolgáltatott okot, de Czingár uram ráijesztetett az öregre, el
küldte hozzá a papot a haldoklók szentségével.

Csobó Estvány uram meggyónt.
A képzelt halállal szemben sem mondhatott egyebet, mint 

a mit előbb vallott. Az ő öntudata tiszta volt. Ő legjobb meg
győződése szerint cselekedett. Ő előmozdította a gyilkosságot, 
de sejtelme sem volt róla, hogy tette. Lelkiismerete nyugodt 
volt és örökös refrainképpen mindig csak egyet hangoztatott: 
Isten látja a lelkét, de ő nem oka semminek, ott volt a 
piktor!

Ég ő a piktor ártatlanságáról is meg volt győződve, mert
Képes Regénytár. VIII. két. 5
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az nagy ur és igen becsületes ember, visszaváltotta neki telkét, 
az isten áldja meg, a bol csak egyet lép.

Ily körülmények közt Czingár urban mindinkább erősebb 
gjökeret vert a meggyőződés, hogy az a rejtelmes alak a tettes. 
Minden egyes részlet, minden vonás arra mutatott ás most 
csak az volt a kérdés:

— Kicsoda a piktor ? Hol a piktor ?
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Hetedik fejezet.

Cherchez la fémmé !

Czingár ur egy rejtélylyel állott szemben.
Minden rejtély vonz és ingerel.
Eddig egyszerű betörésnek tekintette aKraatz-ügyet, mely 

szerencsetlenül gyilkossággal végződött. Most más vélemény- 
nyél volt.

Elhitte, hogy az az ember, ki az együgyü parasztot esz
közül használta czéljaira, nem a gazdag nyárspolgár pénzkész
letére számított, hanem egyenesen és czélzatosan életére.

Boszu vezérelte-e az ismeretlent, vagy egyéb megfejthet- 
len indok ? Arra nézve a rendőr véleményt uem formál
hatott.

És e bizonytalanság teljes munkálkodásra ösztönözte szel
lemét. Ez az egy eset foglalkoztatta éjjel nappal.

A Krantz-affaire egyszerre előtérbe, felszínre jutott.
Ha behatóbban vizsgáljuk a mozgatót, mely a rendőr 

mohó, csaknem lázas munkálkodása s kutatásai alapjául szóigáit, 
becsvágya, hiúsága és kötelességérzete helyett most az egy
szer egy sokkal hatalmasabb erőt fedezünk fel lelkében.

5*
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Czingár urat rendőri lelkiismerete háborította.
Bármily alakot öltsön a lelkiismeret, mindig a kísértet 

szerepét játszsza. Suhanva jár, rémesen ólálkodik s ha nem lát
juk is szemmel, de érezteti velünk közelségét mindig és min
denütt.

Czingár ur egy rendőri szempontból megbocsáthatlan, 
menthetetlen hibát követett el.

Krantz Etelkának kiszolgáltatta a corpus delictit, a re
volvert és az elveszett! . . .

Etelka sietett bejelenteni az esetet. Ama látományos éj 
után, melyre olvasóink talán még emlékezni fognak, könyezve, 
jajgatva jelent meg Czingár ur előtt és töredelmes lélekkel 
eléadta neki a fegyver-rablás zűrzavaros, a hihetetlenséggel ha
táros esetét.

Czingár urat mélyen meghatotta az ifjú nő gyásza és 
— szemrehányások helyett — minden módon megnyugtatni 
akarta őt.

— Hisz ezt az ügyet aligha lesz alkalma újra felvenni. 
Miért zaklatná a szegény asszonyt? Ö úgy sem tehet róla.

És ime, a nem remélt eset bekövetkezett. Száz rése nyílt 
a képzeletnek. A vén Krantz nem nyughatott pihenő földében 
megtorlatlanul és felzaklatta a boszu szellemeit, hogy száljának 
föl a föld színére és korbácsolják az igazság kezére a gyilkost.

Czingár ur lelkében egy vádoló hang ébredt föl. ügy te
kintette magát mintha bűnrészessé vált volna az által, hogy a 
revolvert kiadta kezéből; mintha az ismeretlen tettes érdekének 
szolgált volna.

Rendőri pályáján ez volt az első könnyelműségen, melyet 
magának szemére lobbanthatott.

És ez fúrta oldalát Czingár urnák.
Hírnév, kincs, tekintély reménye nem sarkalhatta volna 

annyira, mint a vádoló hang, mely szivében minduntalan meg- 
megkondult, mint a félrevert harang.



61

— Mily esztelen voltam ! Egy pár könyezőszép szem el-
kábitotta eszemet — töprenkedett Czingár ur egy este, midőn 
a hivatalszobában megkésett a nevezetes pörcsomag mellett. 
Minél tovább töprenkedett, annál kinosabb eszmék merültek 
fel agyában. Mint mikor szalmaszállal piszkálják a szundikáló 
ember orrát, hogy álmában hozzá hozzá kap : úgy volt Czingár 
ur egy gondolattal, mely föl-fölütötte magát lelkében: hátha 
Krantz Etelkának érdekében volt azt a fegyvert eltüntetni 
hátha ő egy kézre dolgozott azzal az ismeretlen rejtélyes alak
kal ? ------------ Czingár ur elborzadt saját vérengző irtózatos
eszméjétől. Hogy ember ilyet gondolhat! És mégis — újra és 
mindig újra gondolta.

— Cherchez la fémmé! — mormogá. — Az asszony, igen 
az asszony! Ő maga fogja az utat mutatni.

Másnap elment Etelkához.
Etelka megijedt a rendőr láttára.
Czingár ur észrevette.
— Asszonyom, — kezdé Czingár. — Ön kétségkívül el

találja, hogy mi hozott ide.
— Ön nyomra akadt! — szólt Etelka hévvel.
— Bár úgy volna — gondolá Czingár, de fennhangon 

egészen mást mondott.
— Nyomra akadtam, és ha a revolver kezeim közt volna, 

teljes bizonyosságot szerezhetnék magamnak általa.
Krantz Etelka elkezdett könyezni.
— Mennyire rendelkezésére állanak a könyek — gondolá 

Czingár ur. Hanem nem hiszek neki. A revolvert maga sik
kasztotta el.

— Ó mily boldogtalan vagyok — zokogá Etelka.
— Tehát ebből a szobából tűnt el? — kérdé Czingár.
— E szobából, ott ama kis asztalkáról . . .
— Ágya, mellett ?
— Igen ágyam mellett.
— És őn asszonyom, e szobában hált?
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— Ott abban az ágyban.
— Talán az ajtó nyitva maradt ?
— Nem, uram, az ajtó zárva volt.
— Bizonyosan tudja ön ?
— Saját kezemmel fordítottam rá a kulcsot és e szek

rénykébe tettem; az az ajtó kölönben is mindig csukva szokott 
lenni.

— Egyedül volt ön szobájában ?
—■ Komornám és a szobalány az oldalszobábau háltak.
— Azok sem hallottak semmi neszt ?
— Semmit. Egy óra lehetett, mikor ijedten felébredtem, 

becsengetem őket . . .
— És?
— Az ajtó nyitva volt.
— És a kapu ?
— Zárva.
— Nem parancsolná ön be cselédeit, asszonyom ; hátha 

én szerencsésebb leszek ?
— Örömmel.
A komorna és a szobaleány bátran kiállották Czingár ur 

kérdéseinek kereszttüzét, de e kihallgatás semmi újat nem ered
ményezett. A rendőr elbocsátotta a cselédeket és újra az úrnőt 
vette tüzbe.

— Kik laknak még e házban?
— Egy miniszteri tanácsos és egy kéményseprő.
— Ön ismeri ezeket.
— Ismerem.
— Nem hasonlítanak valamiben azon beburkolt alakhoz, 

melyet ön felébredve látni vé lt.
— Nem hasonlítanak. Mindkettő sokkal alacsonyabb.
— Tehát az délczeg, szép alak volt ?
— Igen.
— Vállas ? Izmos ?
— Igen.
—  A-tczáből mit sem látott ‘t
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— Álcza födte.
— Szemeire sem emlékezik.
— Emlékszem. Villogó fekete szemek voltak.
— És járása?
— ügy tetszett, mintha csúszott volna.
— Níecs ismerősei közt valaki, kire ráfoghatná, hogy ez 

alakhoz hasonlit ? — kérdá Czingár ur és Krantz Etelka arczán 
rajta felejtette szemeit.

— Nem akarom ráfogni senkire — válaszolt Etelka alig 
észrevehető remegéssel.

— Ha több lenne ráfogásnál?
— Akkor sem, ha bizonyosat nem tudnék.
— Lássa asszonyom, nem következés, hogy én azt azonnal 

kérdőre vonnám, szerencsétlenné tenném, isten őrizzen attól; 
de ha ön gjanakszik talán valakire avagy többekre, én rendőri 
felügyelet alá helyezem az illetőket és szigorúan ellenőriztetem 
cselekvéseiket . . .

— Nem gyanakszom senkire — viszonzá Etelka, de nem 
állotta ki a íendőr vizsga tekintetét és lesütötte szemeit.

A rendőr figyelmét ez sem kerülte ki.
A propos — szólalt meg Czingár ur egyszerre ; — ami

ről egészen megfeledkeztem: nem költötte fel ön akkor éjjel 
férjét ?

— Nem.
— S miért nem ? — kérdé Czingár ur nyugtalanul.
Férjem nem volt hon ?
— Hol volt? — faggatódzék a rendőr tovább.
— Nem tudom — válaszolt Etelka. És e kérdések igen

igen nyomasztók lehettek reá nézve, mert akadozva, szorongva 
felelt, mintha titkolódznék, mintha félne, hogy a rendőr felfe
dezheti legrejtettebb gondolatait.

Czingár ur természetesen még jobban szorította.
Elmondta ön férjének az esetet?
— Nem.
— Ne—e—em ? . . .  Ez különös !
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A rendőr oly sajátságos, talán kissé sértő tekintettel mérte 
végig a szegény nőt, ki habozott földeríteni házaséleti viszonyát 
az idegen ember előtt.

— Ha indiscretiót nem követnék e l: szeretném tudni 
asszonyom, hogy ön mi okból hallgatta el ez esetet férje előtt.

— Mi nem élünk együtt — mondá Etelka leküzdve ha
bozását és abban a reményben, hogy e vallomással minden 
további kérdezősködésnek útját elvágja.

— ü g y ! az m ás! — mondá a rendőr és fejővel sokáig 
bólogatott. — Az egészen más !

Czingár ur fejében uj világosság kezdett derengeni.
— Önök törvényesen elváltak?
— Még nem. De válóperünk folyamatban van.
- ü g y !
— Igen.
— Férje tehát meg sem fordult e házban, mióta ön 

asszonyom újra itt lakik ?
— Az az hogy, igen. Itt volt egyszer.
— Mikor volt az ?
— Közvetlenül visszatértem után.
— Látta önnél a fegyvert ?
Krantz Etelka egy pillanatig gondolkozott.
Ez az ember gondolatait nyomozza és most olyan közel 

őrt a féltve őrzött titokhoz, az ő fájdalmas, életét megmér
gező titkához !

— Nem ju t eszembe.
— Emlékezzék ön csak vissza. Ez fontos.
— Fontos?
— Fölötte fontos.
— Azt hiszem, nem látta — mondá Etelka és szive 

hangosan dobogott.
— Bizonyosan tudja ön?
— Nem — nem lá t ta !
A szegény asszony úgy reszketett.

- Nem is említette ön előtte?
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— Úgy rémlik, hogy nem.
— De csak rémlik !
— Azaz, hogy — bizonyosan nem tudom.
— Czingár ur nem engedte Etelkát lélegzethez jutni.
— Asszonyom! — szólt sürü ránczokba szedve szemöl- 

deit. — Ön tudja, mily végtelenül kínos zavarba jutottam az 
által, hogy rendőri kötelességemről megfeledkezve, a fegyvert 
kiadtam kezemből.

— Ó uram, mily szívesen megtennék mindent, hogy önt 
e zavarból kimentsem.

— Azt ön nem teheti, de sokat tehet. Én csak egyet 
kérek öntől asszonyom, tekintsen ön barátjának és legyen biza
lommal irántam.

— Én egészen bízom önben — rebegé Etelka.
— Én tanúságát adtam ön iránti bizalmamnak, bizonyítsa 

be ön is, asszonyom, a maga részéről.
Mi által? — kérdé Etelka az űzőbe vett galambfélénk 

tekintetével.
— Avasson be ön engemet házassága körülményeibe 

mindazon részletekbe, melyek egybekelését Alpáry úrral meg
előzték; továbbá tudni óhajtanám az okokat, melyek házasságuk 
felbontására vezettek.

Krantz Etelka lesütötte szemeit és kinos zavarában ruhája 
fodrán babrált.

— Nem kíváncsiság, asszonyom, mely e kérdésre ösztönöz, 
hanem sokkal mélyebb érdek. A rendőr szeme élesebben lát, 
mint a másé. Olyan mint a pók, mely hálóját száz irányba 
kifesziti. Lehet, hogy a mi önnek közönyösnek látszik, reám

, nézve megbecsülhetlen fontossággal bir és viszont.
— Semmi kétség! — godolá Etelka. — Ő mindent tud 

és azt akarja, hogy én még jobban megerősítsem hitében.
Czingár ur várakozásteljesen nézett Etelkára.
Etelka még mindig nem felelt,

— Hm, — gondold Czingár ur — a galamb megszeppent.
Képes Regény 1,ár VIII. kőt. 0



Azután egyszerre megváltoztatott hangon, rendőri modorát fel
véve, protocollum-stilusra fogta a dolgot:

— Mikor kelt ön egybe Alpáry úrral ?
— 1864 február 22-én.
— Tehát atyja halála után . . . ?
— Három hónappal — viszonzá Etelka.
— Természetesen atyja beleegyezésével.
Etelka tőrszurást érzett szivében, elsápadt, reszketett.
— Atyja beleegyezésével? — kérdé másodszor is a ke

gyetlen ember.
— Atyám meghalt — feleié Etelka csendesen.
— És életében szó sem volt ez egybekelésről ? — fag- 

gatódzék Czingár ur tovább.
— Yolt — felelt tétovázva Etelka.
— Nos, beleegyezett atyja?

— Nem — tört ki Etelka fuldokló zokogás közt. Ez az 
ember lelkiismeretére hágott. Oly gyűlöletesnek tetszett e pil
lanatban a szegény asszony maga előtt. A rendőr minden szava 
arra látszott czélzani, hogy lépésének kegyeletien voltát mentői 
jobban szembeszökővé tegye.

■— Tehát határozottan ellenezte ? . . .
Etelka nem tudott felelni fuldoklása miatt és csak bó

lintott fejével.
— És azután megölték — — szólt a rendőr szárazon, 

mintha egyik tény a másikból folyna; mintha az előzmények
nek más megoldásuk sem lehetne.

— N em ; elébb ölték meg — susogá. Etelka, föl nem 
fogva egészen a rendőr czélzatát, de mintegy ösztönből tilta
kozva a homályos egymásután ellen.

— Ön tévedésben van, asszonyom — elébb ellenezte az 
egybekelést és azután ölték meg. Halva nem gátolhatta többé. 
A dolog egyszerű és világos . . .

— Isten legyen irgalmas lelkének! - -  gondolá Etelka. — 
De én nem tanuskodhatom ellene, én nem veszthetem el. Ne
kem férjem volt, én hűséget esküdtem neki —
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Czingár ur egyre sűrűbb redőkbe vonta homlokát; neki 
sejtelme sem lehetett arról, hogy a fiatal nő lelkében micsoda 
tusa foly; Czingár ur erősen meg volt győződve, hogy nyomon 
van, és, hogy most csak szorítani kell.

— Asszonyom — kezdé felállva és néhány lépést előre 
téve — még csak egyet óhajtanék tudni: elválásuk okát.

Etelka kicsibe múlt, hogy el nem sikoltotta magát.
— Azt nem mondhatom el önnek, uram — rebegé.
— Megfogtalak, — gondolá Czingár és egész tekintélyét 

súlyba fektetve, leirhatlan gúnyos hanghordozással kérdé:
— És miért, ha szabad kérnem ?
— Miért? Mert nem lehet. Mert a valódi okot meg nem 

mondom senkinek.
A törvény előtt sem?
— A törvény előtt sem.
— És ha ön ez által saját és még egy más valaki fejé

ről nagy szerencsétlenséget, nehéz gyanút háríthatna el, ak
kor sem?

Etelka nem válaszolhatott, mert e pillanatban az ajtó 
feltárult és egy feketébe öltözött nő rohant be rajta és egye
nesen a nyakába vetette magát:

— E telka!
— H ilda! Kedves Hilda !

6*
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Kilenczedik fejezőt.

Krickeböck Hildegard küldetése.

Igen , ő maga volt, Krickeböck Hildegard, testestől lelkes
től, lenge alakjának egész ijesztő soványságában. Szúnyog 
derekához uszályos ruha simult, mi még magasabbnak tünteté 
fel. Arczán a könyörtelen évek nyomai tüntetőleg elő-elő kan
dikáltak a művészi tökélyt! kendőzés mögül.

— Ma chére Etelka!
— Kedves Hilda!
Ismételt ölelés, újra kézszoritás. Azután egy csomó ösz- 

szevissza beszéd mindkét részről, se eleje, se vége; se nem kér. 
dés, se nem válasz, mint mikor két szerelmes virággal dobálja 
egymást.

Krickeböck Hildegard tért először magához elragadta
tásából.

— A h, vendéged van, édesem ? — susogá Czingár urat 
meglátva, ki még mindig hivatalos gravitással állt a szoba 
közepén.

— Czingár ur, alkapitány — mutatá be Etelka.
— Báró Grinzingné — mondá Krickeböck önmagát bemu

tatva, leereszkedő fejbólintás kíséretében.
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— Az ördög hozta, — mormogá Czingár ur magában. 
Most már nem tudom: menjek-e, maradjak ?

— Hol a férjed, kedvesem? — kérdé Krickeböck édes 
mosolylyal.

Etelka zavarba jött. Hisz a barátnőnek csak nem mond
hatta azt el rövid pár szóban. Egy egész estét akart betölteni 
annak elbeszélésével, ami szivét nyomta.

— Nincs itthon ; — felelt Etelka kitárőleg, egy jelentős 
pillantást cserélve Czingár úrral.

—- Ó azok a férfiak! — tört ki Hildogard asszonyból a pa
nasz. — Az enyém sincs honn. Régen, nagyon régen. A mexicói 
expeditió óta. Alig pár hónapig éltünk együtt. Ah, boldog 
házasság volt. Ha a mexicói háború közbe nem jön, máig 
sem zavarodott volna meg boldogságunk. De Roland rajongott 
Miksa császárért és egy siralmas napon arra ébredtem, hogy 
volt — nincs. Róland elment Mexicóba, hogy a császárnak 
kardját és e r s z é n y ü n k e t  felajánlja.

•— És azóta mit se hallottál felőle ?
Krickeböck szemeihez emelte zsebkendőjét.
— Nem — szólt egy feneketlen sóhajjal. — Fatum ül

döz engem, kedvesem. Első udvarlóm, Tsatsikoff herczeg — em
lékszel ? — golyóval vetett véget' életének, és szegény Rolandot 
bizonyosan valami rézbőrü indián nyilazta agyon. Mon dieu 
mon dieu ! Mily szerencsétlen nő vagyok én.

Czingár ur türelmetleuül emelgette az egyik lábát. E g y  
fiatal, szép<"3«grencsétleE nő — még hagyján! De mikor hozzá 
még második szerencsétlen nő is csatlakozik, a ki sem nem 
szép, sem nem fiatal: az aztán kemény próba! Czingár ur ab- 
zugot csinált.

— Ya banque! *— mormogá, mikor a kis sárga ház ka
puja mögötte bezárult, megállva és tétova körültekintve. — 
Az elővigyázattal itt nem sokra fogok menni. A férjet kell 
megszorítanom. Az az ismeretlen piktor ki nem megy a fejem
ből. Alpárynak volt leginkább érdekében, hogy az öreg be
hunyja szemét. Egy kísérlet az egész. Próbáljuk meg. Szem-
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besitsük a paraszttal. Ha ráismer . . .  ö is, a leánya is, akkor 
tisztában vagyunk az egészszel. Annyi bizonyosnak látszik, 
hogy az az ismeretlen nem Krantz pénzére vadászott, hanem 
életére. Felhasználta a betörők által nyújtott alkalmat, hogy 
a gyilkosságot azokra háríthassa. Pokoli számítás. És ez a 
nő ? . . .

Czingár ur homlokát vakarta és tovább ment.
— Csak a fegyvert, a corpus delictit ne adtam volna ki 

kezemből — gondolá. — Ezt soha meg nem bocsáthatóm ma
gamnak, soha!

Krickeböck Hildegard — illetőleg, hogy rangját, melyre 
kétségkivül igen sokat tart, tekintetbe vegyük : báró Grin- 
zingné — leoldta strutztollas kalapját és még egyszer karjaiba 
zárta egykori növendékét.

— Mennyire megváltoztál, édesem ! Mily sápadt, mily 
szomorú vagy.

Krantz Etelka sírva fakadt.
— Boldogtalan vagyok, Hilda. Nincs oly elhagyatott te

remtés több a föld a kerekén.
— Panaszold el bánatodat, gyermekem ; könnyits a tel

keden. Mondj el mindent. Hisz én a te leghívebb barátnőd 
vagyok. Én neveltelek fel. Én áldoztam érted ifjú éveimet, 
hogy méltó nevelésben részesítselek. Örömest tettem, Etel, 
tudod és önzetlenül. Ha titkod van, temesd az én lelkembe; 
híven megőrzőm, gyermekem, úgy mintha saját magam titka 
lenne. Hisz köztünk soha sem létezett titok. Én voltam tanúja 
gyermeteg szived első fö.llobbanásának . . .

— Ó bár soha se , szerettem volna, Hilda! — zokogá 
Etelka.

— Hogyan ? Beszély. Mi történt?

*Ilda , haján Hilda, kegyetlen Krim hilda.“
Mintha nem tudott volna mindent, ami Etelka és férje 

közt történt! Ő mindent tudott, még pedig biztos kutforrásból, 
magától Alpárytól.
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Mert tudnunk kell mindenek előtt, hogy Krickeböck meg
jelenéséhez a véletlennek — mely az életben nem kevésbbé 
fontos szerepet játszik, mint a regényekben — vajmi kevés 
köze volt.

A nemes bárónőnek — miután Yetter Eoland elvette ős 
csakhamar Mexicóba menekült — pogányul folyt a sora, de 
mindamellett Etelkának sohasem irt. Érezte, hogy növendéke 
iránt csak azon határpontig volt lelkiismeretes, hol az egyen
jogú barátság kezdődik. Talán ez tartotta vissza; talán egyéb ; 
talán a bárói rang — ez az ideális birtok, mit Eoland ur reá 
származtatott — tiltotta, hogy növendékéhez folyamodjék anyagi 
segélyért; elég az hozzá, hogy Krickeböck Hildegard egész idő 
alatt nem adott hirt magáról.

Bús szalmaözvegységének azonban vége nem akart szakadni 
és Krickeböck dolgai egyre roszabbúl folytak.

Mit volt tennie ? Újra kezdte nevelői pályafutását. Szigorú 
elveit ismerve, az olvasót nem is kell figy elmeztetnünk reá, 
hogy legalább is grófi családhoz szegődött. De szükségesnek 
tartjuk megjegyezni, hogy abból a szívós kitartásból, melylyel 
próbát nevelési rendszeréhez ragaszkodott, sokat veszíttett. Nem 
talált örömet többé választott pályáján és fölötte gyakran cse
rélte a helyeket.

így jutott Bécsbe.
IH találkozott Alpáryval.
AlpSry mentő angyalkéut 

nantot.
üdvözölte a kiszáradt gouver-

— Ahol az ördög maga nem boldogul, oda nagyanyját 
szokta küldeni — gondolá. - -  Hátha ez a Matuzsalemina 
kiviszi azt, amiben az ügyvéd hiába táradt, hátha ez békülésre 
hangolhatná hajdani növendékét.

Fényes jutalom ígéretével rábírta Krickeböck asszonyt, 
hogy állását feladva, rögtön Pestre siessen és munkához lásson.

Krickeböck épp annyira hitt a sikerben mint Alpáry.
— Őszinte jó hajlamból teszem az önök közös érdekében. 

Hisz én a szegény gyermekért tüzbe vízbe mennék — szólt
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Alpárihoz. — Öa bizonyosan rósz fát tett a tűzre, Herr von 
Alpáry, hogy az én szelíd Etelkám annyira felháborodott ön 
ellen. De ne féljen ön. Én újra összeboronálom önöket, hanem 
ígérje meg és tegyen szent fogadást, hogy nejét ezután meg
becsüli és csak fehér kesztyűsen közeledik hozzá . . .

Alpáry ur megfogadta, még ha tizenkét tuczat fehér Kez- 
tyűje bánja is meg egy év alatt.

íme, ily küldetésben fáradozott most a „kedves Hilda."
Azt meg kell hagyni, hogy Grinzing bárónő kitűnő fel

fogással látott az ügy megoldásához.
Etelka súlyos panaszokat töredezett elő könyzápor kí

séretében.
Krickeböck kontrázott.
Etelka hájdani nagy szerelméről zokogott el egy bús 

elégiát.
Krickeböck csatadalt zengett véres megtorlásról, engesztel- 

hetlen gyűlöletről !
Etelka egy férfi ellen kelt ki.
Krickeböck az egész férfinem ellen zúdította haragja tüz- 

kigyóit, kénköves esőt. Sodorna és Gomorrah pusztulását!
Mikor aztán a boszú ki volt merítve és a szerencsétlen 

férj testében nem hagyott egy ép porczikát, akkor a furfangos 
bárónő-gouvernante művészi átmenetet eszközölt és gyöngédebb 
húrokat kezdett pengetni.

Miután be van bizonyítva, hogy alapjában a legjobb férj 
is nem más, mint egy asszonyvérrel élő kapzsi tyrannus; 
minthogy továbbá a bölcsek által megállapított tény, hogy 
mindig jobb még egy rósz férj, mint semmi fé rj; és mivel 
végre az a gonosz csont, az az Alpáry mégis csak nagyon 
csinos egy kölyök, oly herczig pofaszakállal, oly elegáns tour- 
nurrel, hogy festeni sem lehetne szebbet, mindez okoknál 
fogva talán mégis észszerű lenne némi engedményeket kocz- 
káztatni és az elmérgesedett ügy kiegyenlítését gyöngédebb 
kezekre bízni.
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— Bizd magadat egészen én reám, gyermekem, — monda 
Grinzing bárónő. — Én magam fogok közbelépni és megpuhi- 
tom úgy, hogy térden csúszva fog tőled bocsánatot kérni. Csak 
bizd rám, m i pauvre amié ! Eclatans elégtételt fogunk neked 
szerezni. Halálos gyötrelmeket mérünk rá, véres kényeket fog 
sírni előtted és mikor magad is megelégled a vezeklést, még 
egyszer és utoljára megbocsátasz neki és újra magadhoz emeled-

— Soha, Hilda, soha ! Inkább mégha'ok ! — susogá Etelka.
Krickeböck e hangtól, ez arczkifejezéstől visszahökkent.
-— Itt valami lappang, amit én még nem tudok és bizo

nyosan Alpáry sem tud, — gondold. Hol veszi e gyönge nő, 
ki férjét még mindig szereti, ezt az erőt az ellenállásra, bo- 
szura? Krickeböck asszony lassan, finoman bakonjltott hajdani 
szerepébe; hízelgéssel, dédelgetéssel, könyekkel, saját szomorú 
sorsának elpanaszolásával, a régi bizalmas viszonyra való hivat
kozással, s mindazon finom lélektani ismeretre alapított csel- 
fogásokkal, miket női ravaszság párosulva magas műveltséggel 
nyújtanak, hosszú demonstratió után sikerült neki megtalálni 
Etelka ellenszegülésének nyitját.

És amikor Krickeböck Hildegard megtudta az iszonyatos 
gyanút, mely á szegény asszony lelkét összevissza marczangolá: 
nem vesztegette röbbe\a szót sem rábeszélésre, sem biztatásra. 
Kőszobor gyanánt, megmerevedve állt előtte ; az őszinte rész
vét melegével nyugtatá kezét Etelka vállára és végtelen szomo
rúsággal nézett a szeme közé.

— Gyermekem, — mondá halka . — Te mindenképen 
boldogtalan vagy. Akár igaz a vád, akár sem. Ha csak egyetlen 
pillanat volt is amikor elhitted — soha se nézhetsz többé nyíl
tan a szeme közé. Én meg vagyok győződve Alpáry ártatlan
ságáról és erősen hiszem, hogy elébb napfényre jövend a sötét 
titok; de hogy ezek után még egyszer egyesülhessetek azt nem 
hiszem.

Etelka zokogva vetette magát a barátnő keblére és hosszan, 
csendesen sirdogált.

Alpáry Ödön még az nap megtudott mindent.
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Kriekeböck a legcsekélyebb részletet sem hallgatta el 
előtte. Szentmihályi Béla szavaitól kezdve, melyek az átkos 
viszály magvát elvetették — a revolver-elsikkasztás történetéig, 
mely Etelka gyanúját csak növelte.

Alpáry Ödön megrázkódott, mintha leforrázták volna.
— És mit fog ön most tenni, Alpáry ur? — kérdé 

Kriekeböck Hildegard.
— Megölöm — mormogá Alpáry. Itt nincsen választás : 

megverekszem vele, megölöm!
— Az istenért! Kit fog ön megölni ? Szerencsétlen ember! 

Csak nem Etelkát!
— Szentmihályi Bélát ölöm meg. Ez lesz az első; azután 

majd vizsgálatot kérek enmagam ellen, — hörgé Alpáry ki
kelve színéből.

Hanem Czingár ur sem az egyikre, sem a másikra nem 
hagyott neki időt. Kora hajnalban rendőrök jelenjek meg Al
páry lakásán és a lehető legnagyobb kímélettel bekísérték 
Czingár ur elé; egyúttal egy kis házmotozást is rendezve a 
revolver kedvéért.

Alpáry csak akkor tudta meg befogatása okát, miután 
Csobó Estvány urammal és Panna lányával szembesittetett, kik 
határozottan visszautasították a föltevést, mintha ő volna a 
piktor.

Csobó Estvány uram csak annyit jegyzett meg még, hogy:
— A piktor embernyi emberebb !
Csobó Panna meg nem átallotta kijelenteni, hogy ezt az 

urat ö igen jól ismeri. A nevét is tudja. Mikor ő Pestre szár
mazott, ez az ur volt első ismeretsége. A piktor egészen más.

Alpáry Ödön agyában rémletes világosság kezdett de
rengeni.

Egy pillanatig habozott.
— A fegyver, melylyel az öreg Krantz meggyilkoltatott, 

az enyém, — vallá Czingár előtt. — Három nappal a szörnyű 
tett előtt Cserni Viktor — akkor benső barátom — kérte el 
tőlem. Cserni Viktor — ma gróf Marmarossy Géza — akkor
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vakmerő iparlovag volt. Bár fel nem foghatom, hogy mi vihette 
e lépésre, de meg vagyok győződve, hogy a legborzasztóbb 
cselekedettől sem riad vissza, ha érdeke megköveteli. Mikor nőm 
asztalán megláttam és megismertem fegyveremet és megtudtam, 
hogy e revolver micsoda ügyben szerepel, rögtön a grófhoz 
siettem, és számon kértem tőle. A gróf adós maradt a felelettel, 
de harmad napra virradóra a fegyver titkos utón eltűnt nőm 
asztaláról. Ez az eltüntetés is az ő műve. Vallomásomat — ha 
a törvény úgy kívánja — esküvel is megpecsételem.

— Én ezek után, amiket ön mondott, meg vagyok győ
ződve ártatlanságáról, de egyelőre mégis kénytelen vagyok itt 
tartóztatni önt.

— Örömmel bezáratom magam, csak az igazság derüljön 
ki — viszonzá Alpáry, ami más szavakkal körülbelül azt jelenti: 
csak a gróf veszszen el!

Czingár ur lesújtva, megrendülve lépett dolgozószobájába, 
miután a fogolyt elvezettette. Ott aktái közé temette magát és 
egész délelőtt nei^toíftdött a hivatallal.

D élfelé vetteNaotjáí,, felső kabátját :
— Hozzá — mormögá halkan — most menjünk hozzá !
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T ized ik  fejezet.

Oroszlán a ketreczben.

G róf Marmarossy Gézát árulónak bélyegezte a közvélemény.
Egy obscurus hirlap, minden külső ok nélkül, szellőztetni 

kezdte a magyar légió kissé homályos történetét. En passant 
azt is felemlítette, hogy a légió egyik küldöttét három év előtt 
miként árulta el egy fiatal főur, ki akkor még ismeretlen ka
landor volt.

Egy másik lap átvette a botrányos újdonságot.
Egy harmadik koholmánynak nyilvánította az egész 

históriát.
Erre aztán az az abscurus lap azzal felelt, hogy neveket 

és személyeket említett. Mi több, hiteles okmányokkal is szol
gált ! Államrendőrségi protocollumokból kivonatokat közölt, 
megczáfolhatlan bizonyítékokkal állott elé.

Gróf Marmarossy Géza mindent megtett a maga tisztá
zására, amit csak a helyzet megengedett, de az ő fellépése még 
jobban összebonyolitotta a csomót.

Az, aki ama lap árnyékából lövöldözte rá mérges nyilait 
meghiúsította önvédelmét.

Gróf Marmarossy Géza igen jól tudta, hogy ki tüzel ellene,
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de úgy tett, mintha nem tudta volna. Góczy Jenő meg lehe
tett elégedve a sikerrel.

— Fogat fogért, szemet szemért, becsületet becsületért!
A társaság felszíne sok olyat megbocsát hozzá tartozó 

tagjainak, mit a eanaillenak halálos bűnül róna fel. Az erköl
csök lazasága sans géné nyilatkozik az egyenrangú gazemberrel 
szemben. Egy főur még napjainkban is arczul vághatja a köz
véleményt és rangtársai kézszoritást váltanak vele.

Ha Marmarossy Gézát csak hazaárulással vádolták volna, 
a „créme“ tán szemet huny, ignorálja a szerencsétlen ügyet, 
daczára, hogy az ismeretlen bujtogatók már cause celebret 
csináltak belőle. S miért ne ? Ki vannak-e zárva híres muszka
vezetőink, a Camarilla agitátorai, a hazaárulás vádjában egy 
ország által elmarasztalt hét- és többágu ingyenélők a társa, 
dalomból ? . . .

De azok, akik gróf Marmarossy Géza megbuktatására ösz- 
szeesküdtek, ismerhették a főúri körök bibéjét, és azért nem 
egyszerű árulónak mutatták be a grófot, hanem nyomorult 
gyávának, ki egy életre-halálra menő párbaj meghiúsítása vé
gett tette, a mit tett.

És ez nem téve|zthhUe el hatását.
Gróf Marmarossy Gjéza egyszerre csak azon vette észre 

magát, hogy nem csak általánosan kerülik, mint valami ra
gályos beteget, de fányérnyalói, kik rangjuk révén rajta élős— 
ködtek — még azok is elszéledtek mellőle. Az a kör, mely 
első föllépésétől kezdve következetesen poussirozta, egyszerre 
lemondott róla, elejtette.

Közhelyen senki meg nem szólította, vagy ba igen: fu
tólagos üdvözléssel sietett el mellette. Ha a kaszinóban meg
jelent, fagyos hidegséggel találkozott.

A gróf büszkesége halálos döfést szenvedett. Lelke vonag- 
lott a csapás súlya alatt. Először érezte, hogy van egy ha
talom, egy láthatatlan hatalom, az erkölcsi közérzület, mely 
az erőset és nagyot épp úgy leteriti, mint a gyöngét és ala
csonyát.
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És néhány hét alatt a gróf pusztító változáson ment át, 
testileg úgy mint lelkileg.

Hallgatag, mogorva, félelmes ur lett, ki hét számra fel 
alá jár tág termeiben, nem érintkezik senkivel, nem bocsát ma
gához senkit és a szolgák a legkülső előszobában is lábujj
hegyen tipegnek ide-oda, nehogy a legcsekélyebb nesz fölverje 
a palota csöndjét.

Csak ritkán hagyta el palotáját, azt is csak éjjel; nap
pal soha.

Köpenybe burkolva, kalapját mélyen a szemébe huzva, úgy 
kalandozta be egyesegyedül a néptelen utczákat, vagy leült a 
rakpart egyik lépcsőfokára és nézte a hömpölygő Dunát, mint 
űzik egymást habjai és nézte a sötéten kavargó felhőket a 
Gellért felett.

Hova gondolt ? Mire gondolt ?
Talán visszasovárogta azt az időt, mikor csavargó életet 

élt, mint a felhő, mint a hullám; a mikor ismeretlen zérus 
volt a társadalom számvetésében; vagy mikor szilaj, kártya 
mellett töltött éj után, cynikus nyugalommal ült le egy utczai 
kőre és bevárta a reggelt, a napot, éhséggel és mely uj nyomorral 
kecsegtetett ?

Mennyivel boldogabb volt akkor mint m ost! . , .
És mikor a czéltalan hosszú kószálás után visszakerült 

palotájába, asztalhoz ült és dolgozott, irt.
Végrendeletét irta.
Miért ?
Talán egy titkos ösztön sugalmazta, hogy napjai meg- 

számlálvák — vagy öngyilkossági eszméket forgatott agyában ?
Ez mindvégig talány maradt.
Mikor a gróf halála után szekrényeit, fiókjait kikutatták, 

egyetlen levelet, egy Írott sort sem találtak. Mindent meg
semmisített, ami viszonyaira, összeköttetéseire czélzást foglalt 
magában.

Csak egy kis kép maradt íróasztalában, miniatűr olajfest
mény ; nyilván saját készítménye.
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Egy fiatal szép nőt ábrázolt, szőke hajjal, kék szemekkel.
Góczy Ilona arczképe volt.
Az egyetlen nö, akit valaha szeretett. Szerette még akkor 

is, mikor azt hivé, hogy gyűlöli. Épp oly kitartó, hajthatatlan 
makacs volt a szerelemben, mint a gonoszban!

Frangois az inas, ki hallatlan vakmerőséggel kémlelte a 
gróf minden mozdulatát, daczolva ura parancsával, néhányszor 
az előszobában várt, hogy a lefekvésnél komornoki kötelességét 
teljesítse; megvirradt és a gróf még mindig fel-alá járt a szo
bában, hol rohamosabb léptekkel, hol lassabban. Délben, mikor 
bátorságot vett magának belépni, azt hazudva, hogy ő méltó
sága csöngetett : teljesen felöltözve találta egy támlányban 
hanyatt fekve, azon a helyen, hol az álom elnyomta.

Egy ily gondleljes, nyomasztó éj után volt, hogy Czingár 
ur személyesen tiszteletét kívánta tenni ő méltóságánál.

Gróf Marmarossy merev tekintettel nézett az inasra, mintha 
nem értette volna tisztán, hogy kit jelentett be, vagy gondol
koznék, hogy elfogadja-e a látogatót ?

— Vezesse be — szólt végre és felállt.
Egy pillantást vetett a szemközti tükörbe; sápadt, nagyon 

sápadt volt. A kártyás arcza egy izgalmas éj után nem oly 
feldúlt mint gróf Marmarossy Gézáé e pillanatban.

— Kellemetlen ügy hozott méltóságodhoz — kezdé Czin
gár ur.

A gróf pár lépést tett előre és székkel kínálta a rendőrt. 
E pillanatban nyu^dtnak látszott, de nem a béke, hanem a 
letarolt sirkert ’öszij nyugalma volt.

— Beszéljen ön, uram.
— Ha azt mondanám, hogy kötelesség parancsának en

gedelmeskedem e lépésemmel, csak részben mondanék igazat. 
Méltóságod megboldogult édes atyja nagylelküleg emlékezett 
meg rólam, és én a hála kötelmét teljesítve, hivatalos tiszte
men ejtek csorbát, amidőn magánúton értesítem valamiről, 
minek, örömmel hiszem, komolyabb jelentősége nem is lehet.

Czingár ur kissé megállt a szavában; tán habozott, hogy
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miként adja elő kényes küldetését, nehogy az valamikép sértő 
legyen.

— Gróf ur negyedfél évvel ezelőtt Biharmagyében időzött 
Góczfalván, ha jól tudom ?

Marmarossy Géza meglepetve nézett a rendőrre :
— Nos, igen — válaszolt vontatva.
— Október elején feljött Pestre ? — inquirálta tovább 

Czingár ur.
Gróf Marmarossy megrázkódott.
Egy sejtés vonaglott lelkén keresztül. Megértette Czingár 

kérdésének czéízatát. Haját szerette volna tépni, hegy a kába- 
ság egy perezében megrontására vezethető feleletet adott.

— Talán korábban, szeptemberben — felelt elővigyázattal 
a második kérdésre.

— Lehet, hegy szeptemberben — szólt Czingár ur élén
kebben, kevesebb tiszteletadással és jóval több határozottsággal. 
Vérszemet kapott rendőri természete.

— A bajboncsi csárda közelében önt három útonálló meg
támadta ? . . .

Czingár ur ezt oly könnyedén vetette oda, mintha semmi 
fontosságot sem tulajdonítana kérdésének. Még csak a szeme 
közé sem nézett a grófnak, nehogy tekintetével elárulja, meny
nyi fontosságot tulajdonít neki.

— Nem emlékszem, hogy valamikor utonállók megtámad
tak volna, — viszonzá Marmarossy hidegen.

— Annál jobb — szólt Czingár ur, egyrészt lehűtve, s 
másrészt megörülve, hogy- rendőri lelkiismerete egy nehéz pró
bától -szabadul meg. — Ez esetben egészen rendén vagyunk. 
Valóbau kínos, nagyon kínos lett volna reám nézve, gróf ur 
— hanem hát így minden jól van.

— Nem értem önt — szólt gróf Marmarossy mogorván.
Hanem Czingár ur nem sokat látszott azzal törődni, hogy 

értik-e avagy sem. Kérdéseiben végig megőrzötte azt a bizonyos 
ezéizatos homályosságot, mely a rendőr-geniek egyik fogása szo
kott lenni.
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— Szabad tudnom, hogy gróf ur mintegy negyedfél év 
előtt Pestnek mely táján méltóztatott lakni?

— Nem emlékszem világosan. Gyakran cseréltem lakást
— szólt a gróf közönyösen, és szájára illesztette tenyerét, mintha 
ásitást akarna elnyomni.

Czingár urnák ezt okvetlenül észre kellett vennie.
— Még csak egy szerénytelen kérdést fogok koczkáztatni, 

gróf ur; azután megmagyarázom az összefüggést. Gróf ur va
lamikor, régebben bizonyos Alpáry Ödönnel bensőbb visszonyban 
méltóztatott állani.

Gróf Marmarossy fejét rázta.
— Én bensőbb viszonyban senkivel sem állottam. Erre az 

urra azonban emlékszem. Kávéházban a biliárdnál gyakran ta
lálkoztunk ; igen ügyes játékos.

— Nagyon örülök, hogy igy van, gróf ur, nagyon örülök,
— szólt Czingár ur kezeit dörzsölve. De mennél jobban örült 
annál hosszabb lett az orra és minél nyájasabban mosolygott, 
annál sötétebb árny vonult kedélyére. — Nos, ez az ur igen 
kellemetlen kriminális helyzetbe sodorta magát saját vallomása 
által.

Grt^L^Marmarossy nagyot ásitott és még csak szükségesnek 
sem tartottá válaszolni: Czingár ur elértette a jelt.

— Azoinal végeztem, gröl u r ; csak egy fél percznyi tü 
relmet, kérejk. Alpáry Ödön ur ugyanis azt vallotta, hogy a 
revolver, melylyel Krantz Ignátz urat mintegy negyedfél év 
előtt orvul agyonlőtték, az ő fegyvere. Ő felismerte. Hanem
— makacsul azt állítja, hogy — e fegyvert három nappal a 
gyilkosság előtt gróf ur tőle elvette — —

— Mint mondám — szólt Marmarossy nyugodtan — a 
kávéházon kívül alig érintkeztem ez úrral. Ami pedig utóbbi 
állítását illeti, az merőben alaptalan. Magával hozta ön tán 
azt a fegyvert ?

Czingár ur hosszan, komolyan nézett a grófra — azután 
azt felelte meglehetős szárazon, hogy:

— Nem.
Képes Regénytár. VIII. köfc, n



82

Körülbelül úgy hangzott, mintha azt mondta volna: mire 
való ez a kérdés, te tudod legjobban, hogy nem hozhattam el, 
ha akartam volna is.

— Alpáry Ödön ur le van tartóztatva — folytatá Czingár
—  egyre súlyosabb ellenmondásokba keveredik és aligha sike- 
rülend neki magát tisztáznia. Ebben az ügyben még egy más 
személy is elfogatott, egy hetvenéves paraszt, aki — —

Gróf Marmarossy a szék támlányán egy induló ütemeit 
verte ki ujjaival.

Czingár urnák úgy tetszett, hogy a gróf elhibázta a 
taktust.

— Egy hetven éves paraszt, ki bevallotta, hogy részt vett 
ama betörésnél, amennyiben ő nyitott ajtót társainak. E paraszt
— — megbocsát gróf ur, e tájkép — — itt az íróasztal 
felett — nemde saját müve ?

— Nem.
— Szabad tudnom, ki festette ? — kérdé Czingár jámbor 

együgyü képpel.
— Claude Lorrain.
— Azt hallottam, hogy gróf ur szintén nagy ügyességgel 

kezeli az ecsetet ?
Gróf Marmarossy ismét ásított egy nagyot.
— Ah, untatom méltóságodat ? Mindjárt végire járok a 

mondókámnak. E paraszt czinkostársai tudtán kívül, azok háta 
mögött mintegy, egy úri embert bocsátott be az öreg Krantz 
szobájába és — minden körülmény arra mutat, hogy ez az 
ismeretlen vitte véghez a gyilkosságot — méltóztatik most 
már érteni gróf u r?

— Most még kevásbbé é»tem, hogy nekem mi közöm az 
egészhez s hogy micsoda körülmény az, melynek ma becses 
látogatását köszönhetem ?

— Tüstént megmondom. Alpáry Ödön ur — nyilván rosz- 
akaratból azt kívánja, hogy gróf urat szembesítsük azzal a pa
raszttal —

— Nos, és azután ? — kérdé a gróf fagyos gúnynyal.
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■— És a paraszt leányával, ki szintén ismeri a tettest.
— És azután? — kérdé a gróf kitörő haraggal.
— E kis kellemetlenségről óhajtottam méltóságodat pri- 

vatim értesíteni, mielőtt a törvényes, hivatalos idézést meg- 
küldtem volna, — mondá Czingár.

— Ön roszul cselekedett, — förmedt rá a gróf. — Ön. 
kötelessége ellen vétett; küldje meg az idézést és én meg fo
gok jelenni.

Czingár ur a helyett hogy megijedt volna, csak még nyá
jasabban mosolygott, meghajtotta magát és nagy devotió- 
val felelt :

— Két óra múlva méltóságod kezei közt lesz az idézés.
— Két óra múlva ? És mikor kell megjelennem ?
— Huszonnégy óra alatt.
— Az kissé bajos lesz. Ez esetben valóban kellemetlen 

rám nézve. Pár napra Bécsbe akartam menni. És ez feltar
tóztatna.

— Jó, úgy mindjárt is végire járhatunk. Akar most kö
vetni grqfTtr^

-— Kern í halaszthatnók el inkább pár napra ? — kérdé 
gróf Marmarossy.

— Alpáry Ödön türelmetlenkedni fog — mondá a rendőr. 
-  Azonban, ha gróf ur úgy akarja, ám legyen. Mint mondám 
hálás lekötelezettje vagyok megboldogult édes atyja, ö excellen- 
cziájának és mindenkor örömest ragadom meg az alkalmat, ha 
oly szolgálatot tehetek, mely a becsülettel megfér. A szembe
sítés jelen esetben nem egyéb formalitásnál — — néhány nap
pal előbb vagy utóbb: nem dönt.

— Van még egyéb közlendője is talán ? — kérdé gróf 
Marmarossy Géza.

— Semmi egyéb, gróf ur.
Gróf Marmarossy felállt.
A rendőr követte példáját.
— Tehát a viszontlátásig! — mondá Marmarossy.
— Ismételve bocsánatot kérek — de a kötelesség. . . .

'i  *
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— Jó, jó — mormogd a gróf.
Czingár ur hajlongva, bókolva távozott. Hanem a kapunál 

még egyszer hátrafordult és egy félig fenyegető, félig diadal
mas tekintetet küldött az első emeletre fel.

— Nyitva hagytam az egérutat, menj! — mormogá. —
Vagy az uj világba vagy a másvilágra! Probatum e s t ! ------- -

Mikor a rendőr mögött az ajtó bezárult, gróf Marmarossy 
sokáig mereven nézett utána. Azután lassan megfordult és is
mét a támlányha hanyatlott.

— Megtörtént! — tördelő lassan és feje mellére csuklott. 
A kisértet torkomra feni fogát. Jó. Lássunk az önvédelemhez. 
Háborúban mindent szabad! Az élethalálharcz kezdődik, lás
suk ki lesz erősebb . . .

A gróf fölvetette fejét és arczán félelmes, kegyetlen ki
fejezés ü lt:

— Talán azt várta, hogy megvesztegetem, hogy nagy 
összeget ajánlok neki és akkor megpróbálta volna eltusolni a 
dolgot. 0  bár odaadhatnám neki fél vagyonomat! Pénz, va=> 
gyón : mi az ? Semmi! Agyrém. De tehettem- e ? Megalázhat
tam-e vashomlokomat e hitvány szolga előtt? Nem! Nem!..« 
Ez ajkra soha se jöjjön vallomás, önvád. Az a gyáváknak való. 
Nekem nincs szükségem czinkosokra. Saját árnyékomban sem 
bízom meg. Magam akarok elveszni, ha elvesznem kell. . .

Gróf Marmarossy fölkelt és heves léptekkel mérte a szo
bát. Azután ismét leült.

— H jajaj! — sohajtá, elmosolyodott és fütyörészni 
kezdett.

A fütty a kétségbeesés zenéje.
Mialatt fütyörészett, kivette parányi jegyzőkönyvét és 

lapozgatott benne.
Egyszerre felugrott:

— Hogy ez mindjárt eszembe nem ju to tt! Az ördög maga
jő segítségemre.
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íróasztalához lépett és a következő levelet i r ta :
— Kedves barátnőin! Azon kábulat hatása alatt, 

melyet nagy csapások idéznek elő, írom e sorokat. 
Jenő — mint tudja — kijátszotta ellenem utolsó 
kártyáját. Boszuja letiport, de meg nem semmisi- 
tett. De ez még nem minden. Hozzá járul még egy 
második s talán súlyosabb vád, mely fenyeget. A 
pokol minden ördögét uszítja ellenem és én egy 
időre kitérek a vész utjából. Junius 18-án — tehát 
három nap múlva megverekszem gróf Serlinszkyvel. 
A pisztoly-párbajok veszedelmesek szoktak lenni. 
Mindketten jé czéllövők vagyunk. Övé az első lövés. 
Ha szivén talál, életem tragédiája be lesz fejezve. 
Végrendeletemben gondoskodtam önről, Ilona, és 
gyermekünkről. Ha nevemet nem hagyhatom neki 
örökbe, legalább kárpótositom földi javakkal, ami az 
életben nem kevesebb sulylyal bir, mint a név. 
Nevelje fel ön atyja tiszteletében ; de ne tudja meg 
soha, hogy micsoda vérből származott. Minek ?

. Azon esetre, ha gráf Serlinszky agyon nem lő, én 
lövöm őt agyon, hogy ürügyem legyen a tisztességes 
szökésre, mely beállott viszonyaim közt egyetlen 
mentőeszköz gyanánt kínálkozik. Én Pesten semmi 
áron sem maradhatok; ha ön büszkeségéről letesz 
és önkényt követni akar—  én gyermekünk szere
tett fejére esküszöm, hogy azon pillanatban, midőn 
az egyház semmisnek nyilvánítja első házasságomat, 
akárhol leszünk, haladéktalanul oltárhoz vezetem önt.

Jobb lett volna tán személyesen elintéznünk ez ügyet’ 
de én nem akarom, hogy ön most lásson. Isten önnel, 
Ilona. Csókolja meg helyettem is gyermekünket. 
Válaszoljon ön rögtön. Hiszem, hogy ön elfogadja 
ajánlatomat. Tudassa velem, hol kívánja, hogy 
találkozzunk junius 18-án. Palotámba az nap nem
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fogok többé visszatérni, ha csak — halva nem visz
nek oda. ölelem önt. Mindvégig, nem csökkent hű
séggel V i k t o r .

U. i. Semmisítse meg ön e levelet.

Junius 17-én reggel gróf Marmarossy Géza a következő vá
laszt vette :

„Barátom! Sorai megdöbbentettek.Követem önt mind 
a sírig ; nincs az a hatalom, mely öntől elválaszthatna, 
még a halál sem, mert abba is fognám követni önt.

Junius 18-án esti 10 órakor zárt hintóbán a váczi-uti 
régi temetőhöz fogok hajtatni. Dzsagga a gyer
mekkel a kocsiban lesznek, teljesen útra készen, 
úgy hogy az én kocsimon akár mindjárt tovább is 
utazhatunk. Minden pillanat, melyet ön a vesze
delem körében időz, növeli aggodalmamat és én 
remegve várom a szabadulás óráját, mely valahára 
véget vetend a kinos helyzetnek, mely Jenő meg
jelenése óta egyre nyomasztóbb reám nézve. Min
dig körülöttem van és ha ő távozik is, de itt van 
Korái effendi láttatlanul, nem sejtve, száz alakban, 
ezer helyen. Mindig udvarias, mindig előzékeny és 
mindig éber !

Tartsa magát barátom ehhez: Várjon ön reám a 
Karvalyossy sírboltnál, mely az országuttól alig 
nehány lépésnyire esik. Nézze meg ön nappal a 
helyet, el nem tévesztheti. E sírboltba — melynek 
belseje hajdanán Korái effendinek tartózkodási helyül 
szolgált és igen comfort berendezéssel bir, titkos 
ru g ónak engedő csapda vezet. Én ismerem nyitját. 
Ott majd háboritlanul megbeszélhetjük a jövőt. A 
sírnál nagyobb biztonságot a földön egyetlen hely 
sem ád.

Ha addig öntől hirt nem kapok, Korái effendi
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ébergégét kijátszom és ott leszek. Ön élni fog Vik
tor ! Önnek élnie k e ll! Holtig az öné

G 6 c zy I l o n a

U. i. Óvakodjék ön személyesen fölkeresni enge 
met, ez meghiusithatná tervünket.

Gróf Marmarossy Géza háromszor is elolvasta a sovárogva 
várt levelet és elővigyázatbél mindjárt el is égette.

— Ne találják meg nálam, — mondá — hogy ha elesem !



Tizenegyedik fejezőt.

Egy különös megbízás.

G róf Marmarossy tehát tisztában volt magával.
A tisztességes szökés — ha ellenfelét elejti — kézen 

fekvő, egyszerű dolog volt.
Megmenekül és egyúttal lemosta magáról a gyávaság vád

ját. Évek múlva visszajő és akkor minden el lesz felejtve, 
kiegyenlítve. Hisz a világ a nagyok, hatalmasok bűneit oly 
hamar elfelejti Csak a szegény ördögök rovása nem tisz
tul soha.

Marmarossy tudta ezt, hisz valamikor maga is szegény 
ördög volt.

Milyen egyszerűen, szépen gombolyodik ki a fatális ügy, 
és ezt egyedül a párbajnak köszönheti. A párbaj a szabaditó. 
Ellenfele vérével fogja tisztára mosni minden bűnét. Szökik 
és szökése olyan természetes1 Kinek jutna eszébe ebben gán
csot keresni ? Hisz maga a törvény is szemet huny az ily 
esetekben.

Az öreg Csobó azalatt meghal; lehetetlen, hogy a börtön
ben addig kihúzza. Akkor aztán tessék szembesíteni!

Igen ám, de Csobó Estványnak van egy leánya is. Itt a
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Panna, aki szintén ismeri, ki atyja tanúvallomását megerősí
tette a törvény előtt. Az nem hal ám meg olyan hamar, olyan 
könnyen. Az nincsen is börtönben, hanem ellenkezőleg olyan 
helyen, hol nagyon sokan megfordulnak és önmaga is szanaszét 
járogat. Az a leány elél száz esztendeig is, az ráismerhet lép
ten nyomon és ha egyszer ráismert, nem is hallgatja el, neki 
nincs oka titkolódzni.

És ha ez a nő rám utat: im ez a piktor, aki bennünket 
Pestre hozott, aki apámnak visszaváltotta telkét — akkor gróf 
Marmarossy — még ha a törvény bizonyítékok hiányában föl
mentené is — mégis olyformán van kompromittálva, hogy e 
csapás után csakugyan nem emelhetné fel többé fejét.

— A hydrának ezer feje van ! —mormogá a gróf. — Ha elég 
erőm lettfTÖhm egy szorítással egyszerre agyon fojtani, most 
nem öltögéthetpé rám minden oldalról a nyelvét. Ha elvesztem 
az öregeti, a lányára tán rá sem került volna a sor. Most már 
mindegy! A lejtőn nincs megállapodás. Siessünk. Aminek meg 
kell történnie, jobb ha ma történik, mint holnap. Habozni annyi, 
mint elveszni!

A gróf a kis kézi csengetyü után nyúlt. Nehány másod- 
perczig forgatta kezében, azután csengetett.

Frangois belépett.
Gróf Marmarossy az Íróasztalon babrált valami aprósággal 

és háttal ült az ajtónak. Jói hallotta a belépő inas neszét, de 
úgy tett, mintha észre nem vette volna.

— Méltósága parancsolt ?
— Lépjen közelebb, Frangois — szólt a gróf, anélkül, 

hogy hátra fordult volna.
Frangois engedelmeskedett.
— Ismeri báró Eozványit, Frangois? — kérdé ő méltó

sága és egy irónnal, mely a kezébe akadt, nagy serényen torz
képeket rajzolt egy papirszelvényre.

— Szolgálatjára, gróf ur.
— Báró Rozványi igen jó véleménynyel van ön felöl, 

Frangois.
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Frangois meghajtotta magát a szék támlánya előtt.
Gróf Marmarossy még mindig nem akart felé fordulni.
— Figyelmeztetett, hogy ön nem csak ügyes, de csinos fin 

is egyúttal, és felkért, hogy engedjem önt át neki, majd ha,. 
Párizsból visszatér —

— Köszönöm, méltósága, d e -------
— Egyelőre egy kis megbízást hagyott az ön számára, és 

a douceurről sem feledkezett meg; fogja, Frangois!
Gróf Marmarossy egy erszényt nyújtott hátra, de most 

sem fordult meg.
Frangois mosolyogva tette zsebre a pénzt és várt, hogy 

micsoda teherrel jár ez az ajándék.
— A bárónak igen érdekes fénykép-gyűjteménye van — 

talán látta ?
— Nem, nem láttam, méltóságos ur.
— Csupa grisette!
— Hehehe!
— Mit nevet, Frangois ?
— Nem nevettem, könyörgöm.
— A londoni és párizsi grisettek fényképeit már bírja 

egytől egyig — -
— Hehehe!
— Ön ismét nevetett, Frangois —- szólt a gróf hirtelen 

megfordulva és egy lesújtó haragos pillantást vetve az inasra.
— Bocsánatot kérek; de meg nem állhattam nevetés 

nélkül.
— Most a pesti grisettek képeit akarja gyűjteményébe 

felvenni és megbizható embert keres, ki azokat összegyűjtse 
számára.

— Értem, méltóságos ur.
— A báró önre vetette szemeit. Bízik ön magába, 

Frangois ?
— Ha a gróf ur parancsolja--------
— Ön sorba veszi az első, másod- és harmadrangú helyi

ségeket —
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Frangois megint közel volt a nevetéshez, hanem szerencsé
sen mégis elharapta.

— És kivétel nélkül összevásárol minden fényképet.
— Értem, méltéságos ur.
— Hanem egyúttal saját szemeivel meg is győződik a 

fényképek természetküségéről, mert az lényeges.
Értem, méltóságos ur.
— Azután a fénykép hátára följegyzi az illető kisasszony

nevét és lakását. Például: Matild itt és itt. Karolina — itt és 
i t t ------- megértett Frangois ?

— Igen is kérem alássan.
— Ön természetesen el nem árulja, hogy kinek a számára 

vásárolja a képeket.
— Dehogy,! -
— A fényképek hátán megjegyzi az illető lakczimét 

és nevét.
— Értem, gróf ur.
— Mára és holnapra kimenője van. Én úgy sem leszek 

itthon.
Frangois kötelességszerüen bókolt, a mit a gráf természe

tesen nem vehetett észre, mivelhogy ismét hátat fordított az 
inasnak.

— Ne kíméljen ön semmi költséget. Vegyen Sakkért és vesse 
le e két napra a libériát. Iparkodjék mennél több fényképet 
összeszerezni. Holnap délután íróasztalomra fogja tenni gyűj
teményét. Most mehet.

Frangois megfordult és ment.
Már az ajtónál volt, midőn a gróf visszaparancsolta.
— Fogasson be számomra, Frangois . . . Megálljon . . .  az 

utazó kecsiba fogasson . . .  a négy p e jt . . .  az inas itthon ma
rad. Ha látogatók jőnek — Bécsbe mentem.

— Parancsol, méltóságos ur, még egyebet?
— Semmit . . . mehet, Frangois.
És Frangois kiment.
Fél óra múlva a gróf útban volt.
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Pestről mintegy három órányira egy kis falucska nádföde- 
les vendéglője előtt a kocsi megállóit.

— Itthon az uraság? — kérdé a gróf kihajolva a vaskos 
csapiárostól, ki egyúttal mészáros is volt.

— Igen, a gróf itthon van, mert reggel húst vitettek.
— Merre van a kastély ? — *
— Túl a falun — egy negyedórányira. Tulajdonképpen 

nem is kastély az kérem szépen, hajdan az erdészek laktak 
henne, hanem hát — tetszik tudni — nem futja nagyobbra. 
A gróf olyan szegény, mint a templom egere . . .

— Nem kérdeztem — vágott szavába a gróf és tovább 
hajtatott.

A faluból kiérve csinos kis mezei lak fehérlett a közel 
erdő szélen.

Tíz perez múlva a grófi fogat megállt kapuja előtt.
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Tizenkettedik fejedet.

I d y I I.

Hanyatlófélben volt a nap és a bükkös erdő felől üdítő 
balzsamos illat szárnyalta be a halmos, sárga ' mezei virággal 
behintett nyugodalmas tájat.

Nagy messziről estéli harangsző búgott bele az áhitatos 
csendbe és a harangszóval nehány utszéli tücsök versenyzett 
pajkos kedvteléssel.

A kis mezei lak udvarán azonban még másnemű, kevésbbé 
messzeható hangok is voltak hallhatók.

Négy-öt élemedett, ritka fajú, kotlós tyuk méltóságos had- 
vezéri léptekkel és fontos kotkodácsolással lépdelt az arany
sárga sipogó csibe-bataillonok élén, a kotlósok féltékenységével 
ügyelve minden ellenséges neszre és váltig mérgeskedve, cse
tepatézva. Az udvar hátsó részéről, a kocsiszín és béres ház 
mögül vonultak elé. Nyomban utánok egy sokkal hatalmasabb 
liba- és ruczaármadia csattogó trombitaszóval, fülhasgató gá
gogással lépett a placzra, mig a jelentéktelenebb számú, de 
annál tekintélyesebb anya-pulykák fokozatos duzzogásban és 
párbajléptekben adtak kifejezést fölényük érzetének.
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Az udvar közepén karcsú galambducz ágaskodott a ma
gasba. Fejét félig a vadgesztenyefák lombjai rejtegettek el.

Csupa febér galamb lakta a légi palotát, és ezek is szebb
nek találták most a földszintet és valamennyien leröpültek a 
zöld redőnyös házikö alacsony ajtaja elé, melyhez három lépcső 
vezetett.

Az alsó lépcsőfokon fiatal hölgy állt rózsaszínű pongyolá
ban, fején széleskarimáju szalmakalappal, kezében szakajtó-ko
sárral, a kellem istennője, ki leszállt magaslataiból, hogy a 
csirkék, ruczák, libák, pulykák és galambok fölött a védasszony 
szerepét elfogadja.

Ur isten ! Minő zenebona !
A fiatal nő, belenyúlt a kosárba és magasra emelte ke

zét ; pillanat alatt körülözönlik az éhes csapatok gágogva, 
hápogva, sipogva, csiripelve, berregve,! búgva: a legsajátságo
sabb hangverseny.

A parányi marok megnyílik, és szétszórja a magot.
Most hirtelen csönd áll be — hogy pillanatra rá annál 

siketitőbb lármába törjön ki a mohó étvágyú csapat.
Az ifjú nő serényen szórja a kosár tartalmát és ajkain 

gyermekes öröm mosolya játszik, és a mikor az utolsó szemet 
is kiszórta, fölforditja a kosarat, mintha mentegetődznék véden- 
czei előtt :

— Örömest adnék többet, de lássátok, elfogyott, nincs!
A fehér galambok közül egy pár íölrepül gömbölyű két 

vállára és az ifjú nő odanyajtja nekik piros ajkait.
Ebben a pillanatban volt, hogy a Marmarossy gróf fogatja 

megállt és ő kiszállva, a tárt kis kapuban megjelent.
Az ifjú nő egy sikoltással szökött le a lépcsőről és elébe 

az érkezőnek.
— Ah, Viktor, ön eljött!
— Eljöttem, grófné.
— Grófné ! Miért grófné és nem Ida ? Vagy azt akarja, 

hogy viszonozzam ? Jó, hát legyen. Gróf u r ! Isten hozta önt
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egyszerű tanyánkon. Kálmán szivéből örülni fog, hogy kedves 
rokonával kezet szoríthat.

És Ida, pár év előtt még a színpad királynője — most 
egy egyszerű, házias, takarékos kis gazd’asszony, férjének szeme- 
fénye,* boldogsága — barátságos melegen szorongatja hajdani 
pályatársa kezeit és könnyed grácziával karjába fűzi karját és 
bevezeti nyájas otthonába, „elfogadó-termébe" — amint mo
solyogva megjegyzi, mert ez elnevezésre szűk és egyszerű volta 
mellett alig tarthatna igényt.

Mert itt nincsenek ám velenczei tükrök, melyek a bájos 
tündér alakját életnagyságban visszaverjék, itt nincsenek perzsa 
szőnyegek, puha süppedékes talaj és kéjesen duzzadó török 
körevetek, nincsenek drága festmények, márvány-kandalló tele
rakva a miniature-szobrászat remekeivel, bronz-csodákkal, ez
reket érő csecsebecsékkel — a h , mindezekből itt semmi 
sincsen!

De van ami ezekkel fölér — bizonyos csin, meglepő tisz
taság és finom Ízlés a kevésbbé értékes bútorok csoportosításá
ban. A parányi causeuse-eken hófehérségü burok, a sálon- 
asztalon egy gyönyörű nagy bokréta mezei virágokból, melyeket 
nyilván azok a kecses puhaságu kacsók téptek és van mind
ezek mellett igaz szívélyesség és egy pár tiszta ragyogásu 
szem, melyeknek nem kell a sötét pillák árnyába rejtőzniük, mert 
azok sohasem rejtegettek egyetlen gondolatot, mely őszinte ne 
lett volna!

— Tehát a gróf nincs hon ? — kérdé Marmarossy Géza 
helyet foglalva a szép házi nő mellett.

— Kálmán kiment a munkásokhoz. Árkot ásatunk. Ta
valy is sok kárt szenvedtünk a tavaszi és őszi esőzés miatt. 
A töltéseket mind elhordta az ár. Kicsi kis folyam, alig több 
pataknál és mégis annyi bajt okoz. Hanem mindjárt megjő, 
egy jó negyedóra múlva bizonyosan. Addig engedje, hogy én 
szórakoztassam önt, Viktor.

— Ön még mindig a régi — grófnő.



96

— Ida, akarja ön mondani. Önnek igaza van. Az vagyok, 
és az maradok, hanem mégis más. Sokkal elégedettebb, sokkal 
boldogabb. Ó Viktor, ha én önnek — fogadott testvéremnek — 
azt agy elmondhatnám, hogy mi — én és Kálmán — milyen 
boldogok vagyunk! Télen nyáron itt lakunk ezen a kis tanyán 
és találunk itt annyi örömet, annyi szórakozást! Képzelje, már 
egyszer bált is adtunk a szomszédoknak — a télen — pompás 
volt ! — Kálmán vadásztársait, kik az ősz és tél unalmán át
esni segítették — mind meghitta, daczára, hogy egyetlen egy 
nemes ember sincs köztök. Ah, V iktor! Én a polgári nők 
társaságában igen jól találtam magamat, mig — az a kép, me
lyet egyszer Tibold gróf a „társaság" hölgyeiről festett, mindig 
oly fenyegető sötéten lebeg előttem. Ah, de ön engem csak cse
vegni hagy ! És én csak most veszem észre, hogy ön meny
nyire levert, komor, sőt — tudja, hogy mit mondok önnek, 
barátom? ön feltűnő rósz szinben van, ön beteg, Viktor, ugy-e 
bár ? Csak vallja be, hogy beteg!

— Beteg, nagy beteg ! — mormogá félhalkan Marmarossy 
Géza és'félre fordította fejét. Azután élénkebben hozzá tévé. Csak 
folytassa ön, Ida, beszéljen ön nekem saját magáról, boldogsá
gáról. Nekem minden boldogság fáj, de az önét szeretem. Ön 
legyen boldog, Ida, ön is oly vándormadár volt valamikor, mint 
én. Ön megérdemli, hogy boldog legyen. De mondja csak, Ida, 
nem neheztel Kálmán rám, nem gyűlöl engemet?

— Az istenért, Viktor ! Hol vette ezt a gondolatot ? Ah, 
én Önt ily gondolatra képesnek sem tartottam volna. Önt gyű
lölni — és miért ?

— Én raboltam el tőle mindazt, aminek reményével föl" 
nevekedett — mondá Marmarossy Géza. — Miattam vesztette 
el birtokait — —

— És ön, Viktor, fölnevekedett mindama remények nélkül, 
melyeket ő bitorolt öntől. Nem ön adósa Kálmánnak : ellenke
zőleg, Kálmán az öné. Ó, ön nem ismeri őt. Kálmán jó. Tibold 
gróf csak vagyonát hagyta önre, de Kálmán rokonának fogadta 
önt és mindig is rokoni szeretettel emlékszik meg önről. Nem
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Kálmán az oka, hogy feszes távolságban állunk egymástól, ha
nem ön, Viktor, egyedül csak ön! . . .

— Hagyjuk azt, Ida . . .
— Nem bánom, Viktor, ne beszéljünk e tárgyról, mely 

valahányszor eszembe jut, mindig elkomorit. És az én termé
szetem nagyon idegenkedik a komorságtól. Mióta itt lakunk, 
csak egyetlen egyszer sírtam —

— Mi bántotta önt, Ida ?
— Nem nélkülöz ön valakit, akinek a helye itt volna 

ebben a nagy zsölyében ? Elfelejtette ön Viktor ? . . . A nagy
mama . . . Most egy éve hagyott el bennünket. Nyolczvan há
rom éves volt, mikor meghalt. Utolsó időben kívülem már 
nem igen ismert rá senkire. Áldott jó lélek volt és önt is úgy 
szerette, Viktor. Ju t még eszébe, mikor . . .

Ida azokra a szenvedésteljes színészi évekre akarta em
lékeztetni, gróf Marmarossy Géza ezt a themát ki akarta ke
rülni és szavába vágott :

— Önök ritkán rándulnak Pestre ?
— Kálmán olykor-olykor nehány órára; én soha. Eddig 

nem lehetett. Az anyai gondok nagyon igénybe vettek; mert 
önnek tudnia kell, hogy gyönyörű, aranyhaju kis babynk is van 
— járni már rég megtanult de gagyogni még csak most kezd ; 
Kálmán egészen oda van azért a gyermekért — a h ! Kál
mán haza jött, hallom a szavát . . .

És Ida egyszerre oly türelmetlenül izgett-mozgott a 
helyén, oda-odapillantgatott az ajtóra, ablakra, mig végre az 
ajtó feltárult és keretében gróf Marmarossy Kálmán alakja 
megjelent.

Kálmán gróf külseje lényegesen megváltozott. A hajdani 
sugár, karcsú dandy megizmosodott. Még egyszer oly vállas 
lett, mint volt régen, és ami legnevezetesebb: nem is volt 
dandy többé, nem kötötte csokorra nyakkendőjét, nem viselt 
legújabb szabású kabátot, nem bodroztatta haját; egyszerű 
falusi gazda lett belőle, ki egész idejét künn tölti a szántón,

Képes Kegénytár. VIII. köt. 8 .
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az erdőn és kisebb gondja is nagyobb annál, hogy mint véle
kednek külsejéről a falu leányzói.

Napbarnitott arezán az egészség rózsái égnek és kóczos 
hajjal övezett domború homlokán a boldogság szelid fénye 
ragyog. Szívben, melynek ilyen arcz a czégére, irigység, gyű
lölet, engesztelhetlenség és mindazok a daemonok, mik az 
örvények legsötétebbjében, az emberi kebelben tusázni szoktak, 
soha sem üthetnek tanyát!

Kálmán gróf 1 ovid dolmányt, kissé kopottas'szarvasbőr nad
rágot és vadász-csizmát viselt; kezében lovagostort tartott, és 
karján egy csodaszép aranyhaju gyermeket, ki rózsaszínű kis 
gödrös kacséival nyakába kapaszkodott.

Ida grófné felszökött és egy halk sikoltással a belépő 
férfi ölelésére sietett.

Egy pillanatig néma gyönyörrel függött a vállán és Kál
mán oly forrón ölelte magához, mintha csak tegnap kerültek 
volna össze, vagy mintha hónapokig nem látták volna egymást.

— Nézd csak, ki van itt, Kálmán — szólt Ida átvéve a 
repeső gyermeket és Viktor felé mutatva.

— Ah, üstén hozta önt, rokon ! — fogadá Kálmán, és 
Viktorhoz lépve, ki komoran nézte az idylli jelenetet, barátsá
gosan kezet nyújtott neki.

Először állott szemben egymással a két rokon, a birtokaitól 
megfosztott és a megfosztó.

A milliomos szive kietlen sivár csatatér, hol a pokol vész
angyalai tüzes pallossal járnak ki-be; az elszegényedett főne
mes keble oly békés, oly boldog, a szerelem és a nyájas érzel
mek csöndes tanyája !

— Gyöjjön maga iczipiczi Anikó, adjon pát bátyjának — 
csicsergett Ida és Viktorhoz vezette a gyermeket.

Viktor lehajolt hozzá és megsimogatta fejét.
— Most magukra hagyom önöket, uraim, szólt 'Ida — 

háziasszonyi kötelmeim hívnak. Félóra múlva vacsorálunk. A 
vendégszoba rendben van . . .
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— Köszönöm grófné. Cáak kevés perez áll rendelkezé
semre ; egy negyedóra múlva útban akarok lenni, vissza 
Pestre . . .

— Ah, tudja, hogy ez nem szép öntől, gróf ur. így ön 
nem teheti jóvá az utolsó évek mulasztásait.

— E pillanatban nem, grófné ; de legyen meggyőződve, 
hogy megragadom az első alkalmat, a mikor tehetem, — vá
laszolt Marmarossy Géza gróf, mély bókkal üdvözölve a távozó 
hölgyet, ki most már találgatni kezdte magában, hogy vájjon 
Viktort mi hozta ide.

E kérdés Kálmán gróf előtt is csak oly homályos volt.
Gróf Marmarossy Géza nem sokáig hagyta kétségben.
— Lovagiasságában bízva, gróf ur, egy kéréssel jöttem 

önhöz . . .
— Parancsoljon velem, gróf.
— Most három éve mint ellenfelek állottunk szemközt — 

folytatá Viktor.
— Ön derekasan viselte magát.
— Gróf ur emlékezni fog rá, hogy a kettős párbaj csak 

részben lett kiegyenlitve.
— Ah, ja, igen! Gróf Serlinszky . . . tudom . . .
— Junius 18-án, mához harmadnapra van a határidő . . .
— A derék gróf! — Kebelbarátok voltunk — csevegett 

Kálmán — azóta nem láttam. Pesten van ?
— Hat hét óta. Azt hiszem, hogy épp a mi rencontreünk 

hozta Pestre.
— Na, annak örülök.
— Ha gróf urnák tán eszébe ju t : úgy határoztuk, hogy 

a második párbaj ugyanazon helyen, ugyanazon tanuk segéd- 
kezése mellett fog történni.

— Igen, igen!
— Egyik tanúm, a marquis, mint már hetek előtt tudatta 

velem, legjobb akarata mellett sem jöhet el, miután ágyban 
fekvő beteg.

8 *
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— Ah, a marquis beteg! Hol is időz mostan ?
— Párisban lakik. Megnősült.
— Mennyi meglepetés!
— Azért gróf urat akarom felkérni, hogy barátját he

lyettesítse ; legyen segédem ön.
— Megvallom, gróf, hogy barátaim közül akárki folya

modnék hozzám ily szívességért, kereken megtagadnám; mióta 
megnősültem, egészen letettem az effélékről, de ön iránt — 
mivelhogy már meg is verekedtünk , együtt, kötelezve érzem 
magamat e szolgálatra.

— Köszönöm, gróf ur.
— Hanem nőm előtt egy szót se, kérem! A nők az ily eset. 

ben nem értik el a tréfát. Hiába magyaráznék neki, hogy nem 
én vagyok a verekedő fél, ő ok nélkül halálra búsulná magát. 
Holnap berándulok Pestre ős felkeresem Serlinszkyt és segédeit. 
Ön nyugodt lehet, gróf.

Gróf Marmarossy Géza fogta kalapját.
A besiető Ida grófnő még néhány gyöngéd szemrehányást 

koczkáztatott, azután mindketten kikisérték a ritka vendéget 
a kapuig.

Gróf Marmarossy elbúcsúzott a szívélyes grófi pártól és 
kocsijába vetette magát.

Az alkonyat homálya növekedőben volt. Az esti csillag 
kiült a fellegtelen sötét kék égre. Szellő nem mozdult, falomb 
nem reszketett. Az országúton nagy messzire, a meddig a szem 
belátott, se szekér, se vándorlegény. A nagy természet némán 
ünnepelt és egy elkárhozott lélek mogorván fészkelődött a gyors 
hintó ruganyos vánkosain, és e nagy nyugalom mintha meg 
akarta volna fojtani!

— Ez is megvolna — mormogá a gróf magában. Kálmán 
rejtett magányában nyilván mitsem hallott felőle, hogy a töb
biek elejtettek, különben aligha fogadott volna oly előzé
kenyen.



101

Lelkének jól esett, hogy azon egyszerű emberek jóságá
nak értékét — kiknek boldogsága neki annyira fájt — valamivel 
csökkenthétté!

Gráf Marmarossy Géza elérte czélját. Azt akarta, hogy 
oly férfiak legyenek segédei, kiknek becsületére egyetlen szeny- 
folt sem ragadt soha. Annak a párbajnak minden tekintetben 
kifogástalannak kellett lennie, hogy a vele összekötött czélt tel
jesen elérhesse.

Ehhez a segédhez szerencsét kívánhatott magának.
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Tizenliarmadilí fejezet.

A c z i g a r e t t a .
T7
“ éső éj volt, mikor a gróf palotájába érkezett.

A cselédek vagy elszéledtek, vagy aludtak.
Gróf Marmarossy nem engedte, hogy a kocsis valakit fel- 

költaön. Maga gyújtott világot. Mint egy ijesztő sötét árnyék 
vonult át a termek hosszú során, mig'dolgozó-szobájába jutott. 
Ott fáradtan vetette le magát az íróasztal előtti támlányba.

Szemei lecsukódtak; ama bizonytalan szenderbe merült, 
mely az álomtalanságban szenvedőknél az alvást pótolja ; mely 
félig ébrenlét, félig kínos álomlátás.

Nem tartott tovább egy jó negyed óránál.
Kidörzsölte szeméből az álmot, közelebb húzta székét az 

asztalhoz és nyilván dolgozni akart.
Az asztal közepén egy kis csomag feküdt, melyet a gróf 

eddig észre nem vett. Kíváncsian megtapogatta és hirtelen ki
bontotta.

Fényképek voltak.
A csomag széthullt.
Egypár kép az asztal alá esett.
Gróf Marmarossy gyorsan lehajolt és felszedte.
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Mohón kezdte vizsgálni egyiket a másik után, de egy 
futó tekintettel nem jutott több egynek sem. Kedvetlenül, mo
gorván dobta ismét rendre az asztalra. Őt nyilván nem érde
kelték az elvirult szépségek, e kaczér, olykor frivol helyzetek : 
ő keresett valakit és azt hiába kereste!

Már csak három fénykép volt hátra.
És gróf Marmarossy ajkain sajátságos mosoly lebbent el. 

Fogta a három képet, melyek közül csak is a felsőt látta meg 
és nagy lelkinyugalmat erőszakolva magára, gusztálni kezdte 
az első kettőt, mint a kártyát, mikor nagy tételt rakott fel 
egy kártyára.

Lassan húzta le a harmadikat a másodikról: az sem volt 
az igazi.

Maradt még egy.
— Sláger! — kiáltott fel a gróf és magasra emelte az 

utolsó fotográfiát.
Az volt az igazi.
C s o b ó  P a n n a  a r c z k é p e .
A kép hátuljára fel volt jegyezve mostani neve, lakása.
Gróf Marmarossy Géza összeszedte á fényképeket, a már

ványkandallóhoz lépett és a gyertyával alája gyújtott. A fello
bogó láng verőfénye ott játszott daemoni arczán, de csak nehány 
pillanatig, csakhamar hamuvá vált valamennyi.

Csobó Panna képét utoljára hagyta.
Az autodafé be volt fejezve.
A gróf visszament az Íróasztalhoz és egyik titkos rejteké- 

ből két darab czigarettát vett ki.
Keze kissé remegett, amint a szivarkákat tárczájába tette.
— Ezer franc! — mormogá halkan — darabja ezer 

franc! Leontine grófnőnek megérte volna; Csobó Panna szá
mára túlhajtott luxus.

Azután bő fekete köpenyt és széles karimáju fekete kalapot 
öltött, egyik szemére széles fekete selyem köteléket kötött, 
mely fél arczát elfödte és gyalog hagyta el a palotát.
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A .kapusnak ez fel sem tűnt. Nem először és nem má
sodszor történt hogy a gróf éji kalandokra indult.

A kecskeméti utczából a barátok terére és onnan a grá
nátos utczán keresztül a keskeny, szűk sarkantyu-utezába haj
lott be. A sarkantyu-utcza egyik egyemeletes házán meghúzta a 
csengetyüt.

Szegháti Léri lakott ottan.
Nehány szót váltott a portással és a nélkül, hogy belépett 

volna, ismét távozott.
A sikátor túlsó vége az ujvilág-utczába torkollik.
Arra irányozta lépteit.
Egy unalmasan tova lépegető komfortábli jött szembe vele.
Gróf Marmarossy feltartóztatta és beült.
— A Singerbe! parancsoló elfátyolozott hangou.
A jármű viszhangot keltő robogással gördült végig a vá- 

czi utón.
Éjfél elmúlt.
A város kihalt.
Csak az éji- és boltőrök tipegtek lassan a trottoir-hosszá- 

ban, ő-conservativ helebárdjaikkal a hónuk alatt, vagy pihenőt 
tartva összezsugorodtak az utcza sarkán.

Hanem a Singer környékén nagy az élénkség. Egész sor 
fiakker és egy fogatú komfortábli áll a kivilágított helyiség 
előtt, Dunanan apó csiklandó dallamai messze kihangzanak 
az éjbe.

Ki ne hallotta volna hírét a Singernek, mely az időtájt 
élvezte hanyatló dicsőségének utolsó korszakát.

Akkoriban ez volt Pestnek legfényesebben felszerelt kávé
háza, notandum: éjjeli kávéháza; mert nappal falnagyságu tük
rei és egyéb dísze és kényelme daczára is kongott mint az 
üres hordó.

Éjfél felé kezdődött itt csak az igazi élet, a szem nem 
látott, fül nem hallott tömérdek csoda; ez volt az igazi Vé- 
nusz-barlang, melynek csábjairól a vidéki atyafi — ha olykor 
Pestre rándult, — el nem mulasztott meggyőződést szerezni,
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ha másért nem is, csakhogy legalább elmondhassa, hogy hát 
6 is látta, ő is megfordult benne. Sőt — ha igaz, mit váltig 

j bizonyítgattak — a kíváncsiság még tisztességes nőket is rá
bírta, hogy sűrűn elfátyolozva, biztos kisérő karjain egy sétára 

|  szánják el magukat e hírhedt csarnokban vagy egy zugolyba 
; megvonulva bámulják a nem mindennapi látványt, melynek 
. undok, erkölcstelen motívumai közé elég pikant vonás is vegyült.

A Singer előtt a bérkocsi megállapodott.
Gróf Marmarossy kiszállt.
Ember, ember hátán hullámzott a kávéházban. A grófnak 

nem volt oka, tartani attól, hogy közfigyelem tárgya leend.
— Servus, Sifi! — hangzott a gróf háta megett.
— Ah, Pástétom Titusz, Lengefi Mátyás? Te i t t ? Élsz?

: El nem nyeltek a tiszai potykák?
— Hogy vagy, Sifi!
— Élünk, barátom, élünk. Nos, hát neked hogy co-.-veniál 

a kosta-élet?
— Te még mindig a régi ingyenélő vagy, Sifi
— Kövesd meg magad. Én ügy védi irodát nyitottam. Rend

kívüli praxis ! . . . Tömérdek perpatvár. . . .
— Remélem, Sifi, a viszontlátás örömére meg fogsz trak-

í tálni.
— Na Titus Mátyás ! Látom, te is a régi vagy. Mindig 

; csakis én traktáljalak! Hanem, tudod mit Matyi, hogy lásd,
| hogy gavallér is tudok lenni még, nem bánom, majd theázunk

együtt. Ű j ide a sarokba, itt senki sem fog bizgatni. Theát 
rendelek mindkettőnk számára, körülsétálok egvet. azután 
visszajövök hozzád. Egy gyönyörű barnára vetettem a szeme
met . . . rendez-voust kérek tőle, aztán itt leszek.

Sifi rögtön pinczért is fogott, azzal kifogástalan nyakken
dője csokrát csipegetve, el vitorlázott abba az irányba, a merre 
gróf Marmarossy Géza utat tört volt magának a tömegben.

Sifi ur egy meghatározott pont felé indult, mint afféle 
praktikus ember, ki czéljával mindig tisztában van s az esz-

Képes Regény lár YIII. "kőt. g
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közökkel is csakhamar megalkuszik. Ennek okáért nem sokára 
rá is talált arra, akit gondolt,

Egy oldalasztalkánál, a zenekar közelében két tagadhatta- 
nul igen szép kisasszony ült azon fajból, mely a féríikisérőt 
mindenek felett nagyrabecsüli és kisebb-nagyobb áldozatokra 
is kész érette.

Csaknem minden asztalnál látható nehány ily hölgy. A 
mi a toiletteket illeti, azok méltán mondhatók fényeseknek 
Selyem és bársony az uralkodó kelmék és a drága ékszerek
ben sincs hiány, bár az utánzatok túlnyomók.

Sifi ur leült a két kisasszony mellé és tojásos puncsot ren
delt magának.

— Tegnap felültettél, P a u l a  — kezdé Sifi ur a sző
kéhez fordulva.

— Hihihi! — kaczagott jókedvűn Csobó Panna. — Én nem 
ültettem fel.

— Hiába tagadod, Paula. Most az egyszer még megbo
csátom és nagylelkűen kifizetem a puncsodat . . .

— Hát az enyémet nem ? — kérdó Csobó Panna társnője 
megütközve.

— Ha szépen kérsz, a tiedet is. Hogy is hinak téged?
— Azt nem kötjük minden bolondnak az orrára — felelt 

Vénusz papnője és legyezőjével kegyetlenül arczul legyintette 
Sifi urat.

— Hallod, ez nem volt tréfa !
— Nem is az akart lenni!
— Mérsékelje magát, kisasszony!
— Parancsolsz még egy puncsot ? Különben Paula ma 

újra felültet. Paulát én rám bízták és.én nem eresztem el, 
akárhogy rugkapálsz, verstebst ?

Sifi ur még egy puncs fizetésére szánta el magát.
Azalatt gróf Marmarossy Géza körüljárta a zsúfolt helyi- 

séget; széles karitnáju bandita-kalapja alól félszem ével (a 
másikat mint tudjuk széles szemköfcő fedezte) jobbra-balra für-
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készeit.' Kétszer is elment a Sifi ur kis társasága mellett, anél
kül hogy észrevette volna.

Harmadszorra meglátta a kit keresett.
Csobó Panna olyan édesen kaczagott, hogy szemét elfu

totta a köny.
Gróf Marmarossy hirtelen hátat fordított neki, meghúzó

dott egy homályosabb fülkébe, honnan a kis asztalkor minden 
mozdulatát kémlelhette anélkül, hogy saját személyét e ve
szélynek kitette volna.

Egy elsurrauó pinezért nyakon csípte.
— George!
— August, kérem szépen.

— August, nézzeu csak ide.
A gróf egy egyforintos bankót forgatott ujjai közt.
— Borravaló — mondá.
A pinczér vigyorgásra ferdítette arczát.
— Látja ott azokat a lányokat.
— Igenis, kérem alássan.
— Ketten vannak. Egy ur társaságában.
— Látom, kérem alássan.
— Ön oda fog menni a nagyobikhoz, a szőkét — 

látja ? -
— Igenis kérem.
— Tannak czigarettái, August ?

— Szolgál atjára.
— Adjon csak egypárt.
Az inas nagy készséggel zsebébe nyúlt.
Gróf Marmarossy átvette a czigarettákat, hanem akkor 

már ujjai közt tartott egyet azok közül, melyeket otthonról 
hozott.

— Ön odamegy és a szőkét megkínálja ezzel. Egy jóba
rátja küldi — — érti? ,

— Értem, — mondá August, a czigaretta után nyúlt, egyet 
perdült és már ott is volt.

9 *
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Gróf Marmarossynak ez a hirtelen szolgálat nem is volt 
egészen Ínyére, megijedt a gyorsaságtól.

Sietve elhagyta a fülkét és a zenekar emelvénye által 
födve a túlsó oldalra vonult, oly pontra, honnan a kis asztal 
körül történendőket láttatlanul megfigyelhető.

Csobó Panna elfogadta a czigarettát a pinczértől és minden 
jel arra mutatott, hogy az udvarias ismeretlenre éppen nem 
neheztel a figyelemért. Jobbra-balra tekintgetett és látszott, 
hogy a pinczért faggatta bővebb adatok után, mire ez ujjávil 
az irányt jelölte, honnan a megbízást nyerte volt. Hanem ott 
már akkor uj arczok merültek fel és a kis fülkét egy kalpagos, 
tollas, fekete bársonyba öltözött delnő foglalta el.

Gróf Marmarossy egy aszjal mellé könyökölt és le nem 
vette szemeit a kis csoportról.

A zene vidáman szólt. „Dunanan apó“ után jött a „Tiz 
lány és egy férj sem." A közönség, mely az asztaloknál helyet nem 
kapott, fel-alá' hullámzott a zsúfolt kávéházban, zajongva, zsi
bongva. Itt egy frivol dal végsorai hangzottak el, amott kaezaj 
tört át a zenén, hahota, zavart összevissza-beszéd, helylyel köz
zel eszeveszett kurjantás: szóval babiloni zűrzavar, pokoli 
egyveleg!

Csobó Panna szörpölte a puncsot és fülhegygyel hallgatta 
Sifi ur udvarlását, miután a kettő együtt járt éppen. Ujjai 
közt nagy negédesen forgatta a czigarettát, és halogatta a rá
gyújtást, hogy ürügye lehessen tovább tápelödni rajta, vájjon 
ki küldte ?

Egyszer aztán Sifi urnák eszébe jut megkérdezni, nogy 
nem prancsol-e tüzet ? Mire Csobó P„nna természetesen igen
nel válaszolt.

Mikor gróf Marmarossy látta, hogy Panna ajkaihoz 
emeli a czigarettát és Sifi ur szolgálatkészen odatartja neki az 
égő fidibuszt, fölkelt és sebtibe — a mennyire a tolongás en
gedte — távozott.

Nagy galléru köpenyét szorosabban összehúzta és a túlsó 
házsor egyik oldalsikátorában eltűnt.
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A zene hangjai sokáig és nagy távolban is fülébe cseng
tek még. Nem tudott szabadulni tőlök. Űzték, kergették. Á 
csiklandó, vérfel forrald hangok ostorrá fonódtak és korbácsolták 
az enyhe éji levegőn át.

A Singerben épp oly keveset törődtek távozásával, amily 
kevéssé tűnt fel megjelenése.

Száz meg száz bizarr alak fordul meg itt egy éjjel, ki 
győzné azt mind megjegyezni magának? Itt az emberek nem 
igen törődnek egymással. Követte kiki a saját útját.

Csak rendkívüli jelenetek — itt szintén nem ritkaság — 
képesek a száz utat kergető, éivsovár tömeget olykor egy-egy 
pillanatra megállítom, s a közérdekeltséget egy pontra irá
nyozni.

Ily jelenet fejlődött ki azon asztalkánál, hal Sifi ur tette 
a szépet Csobó Pannának.

Csobó Panna rágyújtott a czigarettára és mohón szitta 
be a szokatlan füstöt.

Nem esett jól neki, de röstelte letenni.
Csak nem kompromittálhatja magát azzal, hogy itt pa

lám et publice bevallja, hogy a czigaretta erős neki.
Kissé elsápadt, kissé roszul lett, de azért csak szitta 

tovább
Siti ur úgy találta, hogy annak a ezigarettának nagyon 

,erős az aromája.
Panna társnője váltig unszolta, hogy hozasson neki is.
Egyszerre Panna csak előre nyújtotta fejét, szivéhez szorí

totta kezét, üvegesedé merev tekintettel nézett Sifire, levegő 
után kapott és eszméletlenül az asztalra omiott.

Társnője rázogatni, hideg vízzel élesztgetni kezdte, nem 
használt.

A közönség odatódult az elalált lány köré, csakhamar 
akadt orvos is, ki segélyére sietett.

Késő volt.
Panna telipiros ajkairól elszállt az élet és azt semmiféle 

orvosi szer többé vissza nem hozhatta.
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Sifi urat ez a kis intermezzo igen kellemetlenül érintette. 
Egyszerre oda lett minden kedve.

— B rr ! Másodszor is felültetett — mormogá és el akart 
sompolyogni, de ekkor már a helyszínén itt volt a rendörkö- 
zeg, ki kötelessége szerint mindjárt azt fürkészte, hogy a sze
rencsétlen leány kinek a társaságában időzött a kávéházban ?

így került Sifi ur másodszor is a eredoba.
Az obductiónál az orvosok megállapították, hogy Csobó 

Panna mérgezés áldozatja, de sem a méreg nemét, sem pedig 
azt, hogy minő alakban vette be, nem határozhatták meg.

Egy fiatal orvos, ki az időtájt érkezett haza Párizsból 
egy-két hasonló esefről tudott, hol az áldozat hulláján ugyan
azon symptomákat észlelték.

0  váltig abban kapczáskodott, miért nem szerezték meg 
annak a czigarettának a maradékát; azt kellett volna vegy- 
elemezni.

Sifi urnák — akárhogy rugkapálózott, mégis csak má
sodszor is meg kellett jelennie a rendőrség előtt, melylyel 
hajdan már annyi baja volt. Szörnyen röstellte, hogy ilyen sze
rencsétlen affairebe keveredett, de azzal vigasztalhatta magát 
legalább, hogy nem tehet róla. A miniszteren is megeshetett 
volna — már t. i. ha a miniszter történetesen a Singerbe téved.

Harmadnapra e nem csekély feltűnést okozott esemény 
után, a Singer-kávéház európai hirti botrány-csarnoka hatósá
gilag bezáratott és többé meg sem nyílt.
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Tizennegyedik fej esc© t.

Dr. iáuslein ioachim.

íg y  talán menni fog !
E szavakkal hagyta el Jaquemár rejtett kincstárát, miu

tán Góczy Jenővel egy üveg tokajit kiürített és félig tréfából, 
félig komolyan a Marika kezével kínálta meg.

A szénatéren fiakkerbevetette magát.
-—• Váczra — parancsoló ; észrevehető volt kiejtésén az 

északnémet származás.
Váczon Jaquemár haladéktalanul bemutatta magát a fegy- 

ház igazgatóságának.
— Dr. Máuslein ‘Joacbim, a berlini íegyházak aligaz

gatója.
Jaquemár ur kibontotta fakó tárczáját és kezdte ajánló 

leveleit bemutatni. A jámbor váczi porkolábnak káprázott bele 
az esze. Ilyen nagy emberhez még soha sem volt szerencséje. 
Ajánló levelek minden nevezetesebb fegyház igazgatójától; ter
mészetesen csak a külföldiektől! A New-gate fegyház directora 
Londonból azt írja,, hogy dr. Máuslein Joachim a börtönügy 
önzetlen bajnoka és minden szolgálat, melylyel törekvéseit elő
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mozdítják, ez egész emberiség javára szolgál! A berlini Cha- 
rité vezetője égig magasztalja dr. Máuslein Joachim lángelmé
jét, tudományosságát. Az a könyv, melyet a börtönügy fejlődé
séről ír, égbe nyúló oszlopa lesz a szorgalomnak és kutatásnak. 
Mások az önzetlen philantropot, az á'dozatkész emberbarátot 
dicsérik benne, ki roppant kincsei egy részét a sze rencsétlen 
foglyok erkölcsi érzetének emelésére költi stb. stb.

Hogy dr. Máuslein Joachim valóban igen gazdag ember 
lehet, arra nem egy körülmény utalt. Mikor kézi tárczája tar- 
tslmát kiürítette az igazgató előtt, degez erszényébe is engedett 
egy kis bepillantást. Szegény ember bugyilárúa soha-incs annyira 
béllelve !

Dr. Máuslein Joachim azután tudomán$os küldetéséről tar
tott roppant tudományos előadást ; tömérdek szakismerettel 
birt és a különböző fogházak belső berendezését úgy ismerte, 
mintha csak bennők lakott volna.

Az igazgató nagy készséggel avatta be az intézet organis' 
musába és személyesen vezette körül a közös termekben és az 
egyesekben.

Dr. Máuslein Joachim kezéből sohsem fogyott ki az irón. 
Örökkön őrökké csak jegyezgetett.

— Az ön intézete, igazgató ur, tömérdek anyagot szolgál
tat nekem. És ne vegye bóknak ha azt mondom , hogy a kon
tinens legpéldányszerübb fogházai messze mögötte állanak. Ki' 
tűnő beosztás, példás rend, szigorú ellenőrzés, kitűnő éberség 
— itt mind együtt található. Ez intézetnek egy külön fejezetei 
szentelek könyvemben.

— Köszönöm, doktor ur. De ön még nem látott mindent. 
Ön műhelyeinket nem látta még.

— Ah a h ! Igaz. Szakférfiaktól hallottam is egyetmást e 
műhelyekről . . .

— Asztalos- és lakatos műhelyeink keresett czikkeket kül
denek a piaczra.

— Sze'p, nagyon szép.
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— Sőt van egypár dilettánsunk is, kik gyönyörű mütár 
gyakat készítenek, valóságos geniek.

— Ez érdekes,
— Van festőnk és szobrászunk.
— Engedje, direktor ur, hogy jegyzékbe vegyem. Ez igen ta

nulságos — mondá dr. Mauslein,
— Ön személyesen meg fog győződni — mondá az igaz

gató, és a porkolábnak, ki tiszteletteljesen utánuk sompolygott, 
intett, hogy egy keskeny kis ajtót, mely az egyes czellák so
rát kezdte meg, nyisson fel.

Ez ajtó fából volt és nem valami nagyon erősnek lát
szott lenni.

Dr. Mauslein el nem fojthatta az észrevételt, hogy az 
ajtó tán nem egészen megfelelő.

Az igazgató biztosította, hogy elég szilárd. Különben a 
czella lakója a legjámborabb ember, csaknem gyermek. Egész 
nap serényen, dolgozik, mintáz, vés, farag és örökké vidám. Tá
volról sem veszélyes; talán ha elkergetnék, megujra visszajőne.

Dr. Mauslein helyeslőleg bóiintótt' galambősz fejével.
— Művész, — mondá — igazi művész. Szabad tudnom, 

mit vétett ?
— Bankót hamisított.
— Szörnyűség ! És hány évre Ítéltetett,
— Nyolcz évre. Tekintettel voltak fiatal korára. Alig 

húsz éves volt.
— És most —
— Lehet huszonhárom.
— Semmi kétség — mormogá doktor Mauslein —• ez 6.
— Parancsolt doktor ? — kérdé az igazgató
— Nevét akartam kérdezni és eszembe jutott, hogy a fe- 

gyencznek csak száma van.
A porkoláb kétszer megfordította a kulcsot, azután egy kis 

négyszögletes pitarba és abból a fogoly czellájába léptek.
A magánfogságot rendesen a legsúlyosabbnak szokás te

kinteni és csak nagy gonosztevőket kárhoztatnak erre.



114

A fogoly, kihez beléptek, nem igen látszott ezt érzeni.
Agyagot gyúrt mintának és oly derült kinézésű volt, 

mintha csak jóbarátokat fogadna éppen.
Felső ajkain csak most sarjadzott a bajusz, különben üde 

leányarcznak lehetett volna tekinteni.
Szóval Angelo volt, Jaquemár kenyeres pajtása.
Minden sarok tele volt rakva faragványokkal, kisebb-na- 

gyobb szobrokkal, a falak telerajzolva szénnel. Papiros hiá
nyában ide vetette faragványainak első eszméit. Bizarr arczké- 
pek, karikatúrák, monstrumok, szárnyas angyalok és mephis- 
tophelesi gúnyt lehelő, lólábu daemonok néztek le a falakról; 
képek, minőket a génié teremt, mikor az unalom agyába me
ríti karmait.

Az ajtóval szemben, a vasrostélylyal ellátott ablak alatt 
Jaquemár életnagyságu arczképe vigyorgott a belépőre, kaczagni 
való egy kép volt.

Dr. Máuslein visszahökkent e képtől.
Az igazgató csaknem elmosolyodott rajta.
Angelo gyúrta az agyagot és alig látszott észrevenni a 

belépőket.
— Ön visszaél a szabadsággal, melyben részesítettem — 

kezdé az igazgató. — — Fogoly !
— Parancsol ? — szólt Angelo felütve tekintetét, mintha 

mély álomból tért volna magához.
— Ön tele firkálja a falakat, az nem járja !
— Már többször kértem, hogy adjanak papirost — hasz

talan volt. Mit tegyek ?
Dr. Máuslein Joachim mindez ideig nem szólt egy szót 

sem. Körüljártatta tekintetét a szűk czellában, figyelmesen meg
nézett ajtót, ablakot, és csak most kezdte a foglyot némi figye
lemben részesíteni.

— Humánus intézet — szólitá meg az igazgatót, merően 
fiiirozva a foglyot — rendkívül humánus. Ez az ifjú művész 
testileg, szellemileg tönkre jutna, ha hajlamának megfeleő fog
lalkozást nem engednének. A Nevgate sokkal keményebb; a fran-
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czia bagnok ördöggé aljasitják az emberek. A gályarab soha
sem javulhat; de ez intézet az emberiség legmagasabb érde
keit tartja szem előtt. Nem büntető, hanem javító intézet. En
gedje igazgató ur, hogy kezet szorítsak önnel.

Amint az ismerős hang Angelo fülét megütő, félbehagyta 
munkáját és megdöbbenve nézett az idegenre. Lelkét egy kínos 
édes érzelem remegteté meg. Ha ez az, akit ő gondol, ha ez 
Jaquemár, a hirtelen ; . . . Angelo szeméhez kapott és megtö
rülte, hogy jobban lásson.

Dr. Máuslein észrevette Angelo megindulását. Kivette 
jegyzőkönyvét és egy sor jegyzetet irt bele, mint csaknem min
den perczben tenni szokta — azután úgy forgatta, hogy a 
fogoly minden erőködés nélkül elolvashassa.

Csak egy szó volt :
— Jaquemár!
Á fogoly nagyot lélegzett és újra munkájához látott.
Dr. Máuslein ajtatos philantropiku3 beszéde után azzal az 

óhajtásával lepte meg az igazgatót, hogy a fiatal művész fa
ragványaiból nem volna-e szabad egyet-mást vásárolnia az ő 
magángyűjteménye számára ?

Az igazgató nem ellenezte.
Dr. Máuslein ismét egy szót irt jegyzőkönyvébe a fogoly 

számára:
— Légy résen.
E figyelmeztetés fölösleges volt, mert Angelo úgyis dobogó 

szivvel leste minden mozdulatát és fülelt minden szóra, melyet 
az igazgatóval váltott.

— Ön a régi mesterekhez hü m aradt?— kérdé dr. Máus
lein Angeloho2 fordulva.

— Mindig követni fogom — viszonzá a fogoly felfogva, 
hogy kit ért a m e s t  e r e k  alatt.

— S nincs az újabbak közt, a ki önt megvesztegetni 
tudná?

A „megvesztegetni" szónál szúrós tekintetével jelentőségtel
jesen nézett Angelora.
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Angelo megértette.
Szomorúan fejét rázta feleletül.
Itt nincsen senki, akit megvesztegetni lehetne. Innen 

csak két ut vezet, a szabadulásra : vagy csel, vagy erőszak.
Egyik olyan veszélyes mint a másik.
Jaquemárnak az a szomorú fejrázás mindent elmondott.
Megint jegyzőkönyvéhez nyúlt és ismét egy sort irt bele :
Remélj. Én minden áron megszabadítalak.
— A foglyok készítményeiből befolyó összegek egy része 

természetesen az ő javukra kamatozik ? — kérdé dr. Máuslein.
Az igazgató igennel felelt.
Jaquemár sorra vizsgálta a csecsebecséket és kiválasztott 

három nagyobb darabot : egy pompéji váza utánzatát és két 
Viktoria-íejet.

— Igazgató ur, ön szabja meg az árát. ?
— Egy külön árszabályzó bizottságunk van, de a jelen

esetben megengedem, hogy a fogoly maga szabja meg müvei 
értékét. *

— A javamra eső részt oda ajándékozom ez urnák, csak 
a fogházat illető részt fizesse ki.

— Gentleman ! — kiáltott fel a doktor és kezet nyújtott An 
gelonak, — tetőtől talpig gentleman!

Angelo hirtelen gjurmájáboz fordult, beleütötte összeszo- 
ritott markát a meglehetősen hig anyagba és ki se vette többé 
onnan.

Egy darabka papírt rejtegetett, melyet Jaquemár elragad
tatásában markába nyomott.

— Én a három darabért három száz forintot ajánlok — 
mondá dr. Máuslein és mindjárt is elővette tárczáját.

Mig az igazgató a pénzt — mit a doktor minden ellenzés 
daczára tüstén lefizetni óhajtott— általvette, azalatt Angelo időt 
nyert annak a nehány sornak az elolvasására, melyet Jaquemár 
kezébe nyomott.

Angelo elsápadt, mikor végig olvasta.
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Vakmerőbb tervet ember még soha sem koholt mint 
az volt.

Jaquemár kárelőleg meresztette szemeit a szerencsétlen 
fiatal művészre.

Angelo egy perczig gondolkozott, azután fogta a kalapá
csot és az egyik Viktóriáiét egyetlen csapással száz darabra 
zúzta össze!

— Mit jelentsen ez ? kérdé az igazgató haragra lobbanva.
— Kontár mü volt. Az a melyet ez agyagból mintázni 

fogok, mestermű lesz.
Tulajdonképpen pedig azt jelentette, hogy sem cseltől, sem 

erőszaktól nem retten vissza, csakhogy e helyről szabadulhasson.
— Engedje, igazgató ur, hogy kincseimet tüstént elvitet

hessem, különben a művész ur kalapácsával még mind agyon- 
birálja.

— A porkoláb majd ide szólít valakit — viszonzá a fog- 
házigazgató.

Jaquemár kinyitotta az ajtót és szerfelett nyájas kézintéssel, 
mely egy bankjegyet rejtegetett — beszólitá a porkolábot.

A porkoláb megértvén a dolog mibenlétét és a tudós dok
tor kívánságát, nagykészséggel ölbe kapta a Viktóriát és nyakon 
csípte a pompeji vázát.

Az utóbbit nem tehette a nélkül hogy kulcscsomóját ki ne 
adja kézből. A jámbor tudós, ki annyi aggodalmat tüntetett 
fel, nehogy szerzeményei megsérüljenek, által vette és a porko
láb előtt kinyitotta az ajtót.

Minthogy ez a kis intermezzo az igazgató jelenlétében tör
tént, a porkoláb nem gondolhatott egyebet, mint hogy ez helyesli 
a tudós intézkedéseit.

Kilépvén a folyosóra, mely e pillanatban egészen üres 
volt, intett neki, hogy csak vigye előre terhét, és a porkoláb 
jóhiszemben engedelmeskedett.

Eszébe nem juthatott bizalmatlankodui, hisz a vén német 
p^ofessor már egy hét óta vendége a főparancsnoknak.

Az amit itt leirtunk, egy másodpercz müve volt.
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A doktor azonnal befordult és az igazgatót szóváltásban 
találta Angélával.

— Ha nagyságod megengedné, hogy mellszobrát elkészít
sem, csak két-bárom ülésébe kerülne.

— Majd meglássuk, — mondá az igazgató, ki nem idegen
kedett az eszmétől.

Jaquemár befordulóban egyúttal a kulcsot is ráfordította 
a zárban. Amint belépett, az igazgató háttal állt felé és észre 
nem vehette azt a heves mozdulatot, mely a fogolynak szólt.

Jaquemár az ajtóra és a gyurmára mutatott.
Angeló nem habozott sokáig.
Felkapott egy öreg marékkai a gyurmából és az előtte álló 

igazgatónak — zupp! — egyenesen a képibe teremtette, úgy
hogy a ragadós anyag száját és orrát egészen betemette.

Jaquemár hátulról reá vetette magát és a rugkapálódzó 
ember karjait vasmarkába szorította.

— Kalapját, kabátját, Angelo, hamar! . . .
Perez alatt kihámozták az igazgatót öltözékéből és kezét, 

lábát összekötözték.
Angelo elővigyázatból, nehogy a szegény ember megfulni 

találjon, orráról leszedte a sarat ; de a száját annál jobban 
megtömte.

— Gyorsan, öltözködjél, Angelo —• kiáltott Jaquemár, — 
a porkoláb itt ne érjen, különben elvesztünk.

Az igazgató nyomorúságos állapotban hevert a talajon, egy 
porczikáját sem birta mozdítani és üvegesedé szemekkel, tehe
tetlenül nézte, mint végzi Angelo toilettejét, mint bitorolja 
szeme láttára tekintélyét.

— Allons ! Húzd be kissé a nyakadat. így, hátulról meg 
nem különböztethetnek igazgató úrtól. Most csak arra vigyáz
zunk, hogy szembe ne találjon valaki . . . Direktor ur, mille 
grace vendéglátásáért . . .  A műkincsek egyelőre birtokában 
maradnak — emlékül. A művésznek jobban szolgál a szabad 
levegő. Adieu, signor! Fahr ab, Angelo! Menjünk!

Jaquemár és a megszabadított fogoly kiléptek a folyosóra;
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gondosan becsukták a czelía ajtaját és elővigyázatból kivették 
az illető kulcsot a csomagból.

A folyosó végén föltűnt a porkoláb.
A tudós doktor elébe sietett és kézbesitette neki a kul

csokat, feledékenységböl még egy második douceurt is kezébe 
csúsztatott. Angelo pedig ezalatt megfordult és néhány lépést 
tett hátrafelé, mintha valamit akarna ott megvizsgálni.

— Direktor ur egész délután velem lesz elfoglalva. Ön 
egy pohárkával többet üríthet az én egészségemre. Rendelje 
ide fiakkeremet.

A porkoláb átvette a kulcsokat és ment a mindenható 
tudós parancsát teljesíteni.

Jaquemár és társa az igazgató lakásához közeledtek, min
den perczben meg-megállva és nagy mohón diskurálva egymással.

Dr. Máuslein fiakkere mindig befogva állt, mert neki az 
a jelszava, hogy többet észszel, mint erővel. Azért a porkoláb
nak csak inteni kellett és a fogat odahajtott az igazgatói lak elé.

— Küldje inasomat, parancsold a direktor a porkolábnak 
és megint úgy intézte, hogy tekintetét kikerülhette.

Míg a porkoláb az inast hívta, azalatt Angelo beült, 
Jaquemár bevárta mig az inas a bakra kapaszkodott. Azzal a 
fiakker megindult és akadálytalanul, fel nem tartóztatva sze
rencsésen kiért az örök rayonjából.

A fiakker Pest felé vette útját.
Egy negyedórái hajtás után az inast leszáiitották a bakról 

és ismét visszaküldték.
— H ajts! — kiáltott Jaquemár a kocsisra — háromszo

ros borravalót kapsz.
A fogat repült.
Angelo nyakába borult czinkos társának, hajdani kebel

barátjának.
— Mindig bíztam benned, Jaquemár. Ha újra elfognak, 

azt nem bánom; legalább tudni fogom, hogy nem csalódtam 
benned.

— Sapristi! Dehogy fognak el. Nesze itt az útiköltség.
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Százezer frank. Hamburgig meg sem állasz. Ott kérdezősködjél a 
kikötőben Szent János apostol után — minden matróz útba 
igazit. Az egy öreg kocsmáros. Csak annyit mondjál neki, hogy 
Jaquemár köszönteti, tartson készen szobát számomra. Azután 
ne tarts semmitől. O'y biztosságban vagy nála, mintha túl vol
nál az Oczeanon. Most isten áldjon, barátom. Vedd magadra 
alsó kabátomat. Nesze, egy sipkát is tartottam készletben. így. 
Most te fogsz kiszállani, természetesen úgy, hogy a kocsis észre 
ne vegye. Én majd köretem a példádat, de csak később . . .

És a két barát még egyszer megölelte egymást, még egy 
meleg kézszoritást váltottak, a fogat megállt és mialatt dr. Máus- 
lein a kocsissal néhány szót váltott, és összes járandóságát ki
fizette, azalatt Angelo észrevétlenül elhagyta a kocsit.

Mikor a fiakker sebes vágtatva a váczi utón behajtott, 
már akkor a derék doktor Máuslein is kereket oldott.

A fiakker üres volt.
A fogház igazgató kaputja és kalapja ott marad trophaum 

gyanánt.
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Tizenötödik fejezet.

A Lipótmezön.

-A. legkiesebb panorama közepett, a budai begyek festői cso- 
portozataitól körülvéve fekszik az országos tébolyda óriási 
palotája.

A sárgára festett impozáns homlokzatú épület külseje össz
hangban a bájoló természettel, azt a benyomást teszi az idegen 
szemlélőre, mintha ez nem lehetne más, mmt királyi resi- 
denczia.

Oly diszes, oly pompás itt minden!
És valóban úgy is van. Ezt azj épületet temérdek király 

és királyné, sok nagy ur, magas tisztviselő, milliomos, bankár 
és megannyi korlátlan hatalommal birő egyén lakja, a k i k n e k  
s e m m i  s e m l e h e t e t l e n !

A mértéktelen nagyravágyás, és a tetőpontjáról alázuhant, 
sarkaiból kifordult, világot átölelő ész itt megtalálják, amit künn 
a világ harczáu, annyi ellenkező áramlat közepett hiába, hasz
talan kergettek! Ez a hely a Cimborasso örök felhőkbe burkolt 
ködfátyolos teteje. Innen csak egy lépés a menny, csak egy 
lépés a pokol. Menny és pokol összeolvadtak. I tt ur az agyrém, 
isten és ördög a képzelet!

Képes Regényfcár. YIII. k$t. 11
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Ha végig íhéssz a szellős tornáczokon, füledbe csapkod az 
elkárhozotíak üvöltése, jajgatása, fogcsikorgatása.

Ha végig méssz a termeken, szemedbe vigyorog saját 
dicsvágyad, kabátod szárnyába fogódzik saját szenvedélyeid torz- 
képe és te jól cselekszel, ha kalapot emelsz külön mind
egyik előtt.

Ez a Vőrösmartyk, Bajzák és Lénau k végső menhelye!
Megfejthetlen talányoknak ez a megoldása.
Gróf Korláthnoky Leontine tragédiájának is itt játszódtak 

le utolsó jelenetei.
Jnnius 15-én, tehát három nappal a párbaj előtt, melyre 

gróf Marmarossy Géza utolsó tételét felrakta, egy sugaras dél
előtt a grófnő odalenn sétált a tébolyda kertjében.

A grófnő utolsó időkben feltűnő nyugodtan viselte magát 
és az elmeháborodottságnak semmi jelét sem adta. Orvosa meg 
volt lepve a javulási symptomák által és hinni kezdett teljes 
kigyógyulásában.

Hogy Korláthnoky grófnőt minden kitelhető gondoskodás
sal és figyelemmel vették körül, azt tán fölösleges is monda
nunk. A grófnő lakosztálya három szobából állt választékosán 
bebutorozva. Volt saját külön zongorája, cselédsége, külön 
ápolónője.

Első időkben természetesen szörnyen rugdalódzott a fölte
vés ellen, mintha ő beteg volna. Vádolta férjét, bátyját, az egész 
világot. Világosan kimutatta az orvosnak, hogy ő mily finoman 
szőtt, gálád cselszövény áldozata, hogy férje le akarja őt rázni a 
nyakáról, de fél tőle, hogy titkait elárulja, azért folyamodott ez 
eszközhöz, hogy egyszer mindenkorra ártalmatlanná tegye.

Az orvos óvakodott állításait kétségbevonni és ezáltal a 
szerencsétlen nőt még jobban ingerelni, ráhagyott mindent, 
elhitt mindent, és megkétszerezte az elővigyázati intézkedéseket. 
Eltávolíttatott minden eszközt, melylyel magának árthatott 
volna, szóval el nem mulasztott semmit, amit a tudomány 
legújabb állása szerint foganatosítani kötelességében állott.

Gróf Korláthnoky Leontine közel volt azon ponthoz, bőgj
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emmaga is elhigyje, amit mások felőle hittek, valóban közel 
állt az őrüléshez.

Egész nap nem tett egyebet, mint sirt, tombolt és le
velezett.

Irt minden barátnőjének, irt Dénesnek, sőt magának fér
jének is.

A levelekre természetesen soha sem érkezett válasz.
Az őrültek leveleit nem szokás kézbesíteni. Az kész ma. 

kulatura,. Annak is használták.
Hanem utóbb, mikor elméjének utolsó féltve őrzött maradé

kával felfogta, hogy neki más taktikát - kell követnie, ha a 
rémes helyről szabadulni akar, felhagyott az évődéssel, az erő
szakkal. Iparkodott roncsolt idegein uralkodni és jobb véle
ményt kelteni maga iránt.

Nem levelezett többé senkivel. Nem capacitálta orvosát. 
Nem utasította vissza az orvosságot és nem ágaskodott az ápo
lónő nyájas kérésbe burkolt parancsolata ellen.

Az üdülő betegek a nap legnagyobb részét a kertben 
szokták tölteni.

Gróf Korláthnoky Leontina a fent nevezett nap délelőttjét 
szintén a kertben töltötte.

Tizenegy óra lehetett, mikor az ápolónő felkereste és 
jelenté, hogy salonjában az orvos tudtával egy ur várako
zik reá.

Leontina grófnő kényes idegei megrendültek a várat
lan hitre.

— Ki az ? Mit akar ? Talán Viktor ? Talán Dénes ? — 
bebegé reszketve.

Az ápolónő maga is kiváncsi lett volna megtudni, hogy 
ki az, és mit akarhat. Hanem mitsem tudhatott meg. Az or
vos igen előzékenyen viselte magát iránta. Az igazgatónál is 
megfordult. Az irodában is volt és a grófnőért az illetékeket 
kifizette. Egyebet nem tudott.

Leontine grófnő visszafojtott lélegzettel sietett fel az első 
emeletre.

1 0 *
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Az ápolóuő tiszteletteljes távolban hátramaradt.
Leontine grófnő hevesen becsapta maga után az ajtót és 

szemben állott egy előtte egészen ismeretlen férfival, ki modora 
és külseje után Ítélve, ííyilván a felsőbb körökhöz tartozott.

Elegáns salonöltönyt viselt, deres haján meglátszott a 
fodrász művészete, sürü szemöldöke alá monoelit csiptetett, 
kissé vaskos orra emlékeztetett III. Napóleonra: szóval Jaque- 
már volt természetes alakjában, paróka nélkül, ál-bajusz, álarcz 
nélkül, costume nélkül, a czivilizált Jaquemár, ki néha napján 
salonhős is tudott lenni.

Most az egyszer kicsipte magát, amint dukál, mikor as 
ember főrangú delnőnél tesz látogatást, hogy e látogatás a té
bolydában történik, az mit sem változtat a dolgon.

— Grófnő — kezdé az idegen, mély bókkal.
— Ön férjemtől jő? — vágott szavába Leontine.
— Nincs szerencsém ő méltóságához —
— Vagy Dénestől?
— Dénes gróffal sem állok semminemű összeköttetésben.
— Hát kitől ? Mit akar ? Beszéljen gyorsan, kérem.
— Ha grófnő' szóhoz enged jutnom, azonnal elmondom. 

Mindenekelőtt arra kérem, grófnő, hogy minden hangos szótól 
óvakodjék és hogy minden érzelem-kifakadást nyomjon el, 
különben veszélyezteti és koczkáztatja saját érdekeit.

— Beszéljen, beszéljen, mi hozta önt ide?
— Eljöttem, hogy önnek visszaadjam szabadságát. Én 

mindent tudok, szórul-szóra mindent, ami ön és térje közt tör
tént. Tudom, hogy micsoda eszközöket használtak ön ellen 
grófnő, hogy ide juttassák, ahol most van. Előttem nincsen ti
tok, Én a vasfüvet birom, melytől minden zár felpattan, minden 
ajk megnyílik, és a legéberebb szem is lehuny; a pénz a 
vasfű, az olvasatlanul, marokszámra kiszórt a pénz. Ez nyi
totta meg grófnő az ön börtöne zárját is. Ne kérdezze, hogy 
mimódon eszközöltem, — vagy ha tudni akarja, el is mondha
tom, gróf Marmarossy Géza ur kezeirását utánoztam — itt azt 
hiszik, hogy az ő parancsából vagyok itten — egy szóval grófnöj
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ön szabad ! Ön egészséges! Jöjjön ön grófnő. Odalenn áll ko
csija. Semmi sem akadályozza önt többé abban, bogy boszuja 
áldozatává tegye azt a férfit, ki önt halálosan megsértette és 
Önre annyi szenvedést mért . . . szabad önnek karomat aján
lanom, grófnő ? . . .

Leontine kételkedve nézett az idegenre:
— Kicsoda ön, uram ? Nevezze meg magát. Találkoztunk 

mi már valaha ? Mi indította önt, hogy egy elhagyatott, sze
rencsétlen nő lovagjává vesse föl magát.

— Majd később azt is elmondom, mindent elmondok, 
grófnő, de most nem lehet. Az egekre kérem siessüuk. Nem 
szeretném, ha az orvos itt meglepne, mielőtt tisztába jöt
tünk volna.

A grófnő finom sovány ujjait végig húzta megritkult, itt- 
ott korai deres szálakat eláruló haján, fénytelen homlokán, 
Gondolkozott, egészen elmerüt a gondolkozásba.

— Nevét, uram, nevét akarom tudni! — szólt hévvel.
— Nevezzen grófnő, amint önnek tetszik, nevezzen Tank- 

red lovagnak, nevezzen világvándorának, vampyrnak, Sátánnak 
nevezzen aminek akar. A név nem teszi meg. Én szabaditója 
vagyok önnek és kezébe szolgáltatom a boszu fegyverét. Mi kell 
önnek még több : szabadság és boszu ! . . .

— Megyek önnel, megyek de várjon csak! . . .
Leontine grófnő elsikoltotta magát :
— Ismerem ö n t! Ismerlek! nyomorult vagy ! . . . Kar- 

valyossy . . . nyomorom, szenvedéseim kutforrása, egész életem 
megölője . . .

— Az egekre, grófnő, mérsékelje ön magát. Ön feledi, 
hogy hol van, asszonyom. Egy intésembe kerül csak és ön 
ismét a tébolyodott grófnő. Saját érdekében kérem, nyugtassa 
meg magát. Majd ha innen kijutottunk, ráérünk a leszámo
lásra. Ah, ah, grófnő mily kislelküség . Mit tettem én olyat, 
amit bárki más is meg nem tett volna az én helyemben ? Ön 
szép volt és fiatal; én szintén fiatal voltam — nos találkoztunk 
a zongora mellett. Ön szerelem után sóvárgott és nekem bevallotta
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. . .  mi van ebben? . . .  A következmények hamarabb mu
tatkoztak, mint várni lehetett . . .  ha önnel grófnő egyenrangú 
vagyok, nőül veszem, s minthogy alapos okaim voltak hinni, 
hogy az ön magas családja nem áhítozik az én rokonságomra 
— sőt talán még brutális módon találják megtorolni magukat 
a szegény ördögön : legtanácsosabban tartottam kereket oldani 
. . . így volt, asszonyom ?

Leontina grótnő egy székre roskadva hallgatta végig a 
kalandor szavait és nem talált e szavakra választ.

— Én nem vagyok barátja a családi jeleneteknek, grófnő. 
Végezzünk röviden. Én sokat koczkáztattam, a midőn a me
rényletre vállalkoztam, hogy önt megszabadítom. Jogot véltem 
formálhatni az ön hálájára. Ön úgy látom, más nézeten van. 
Felfogás dolga. Hein ! Én arról nem tehetek. Akar ön követni, 
madame ?

Leontine grófnő fölkelt. Nagyon sápadt volt.
— Önnek igaza van, uram. Ha atyámat és anyámat ölte 

volna meg akkor is meg kellene bccsátanom önnek és 
hálára kötelezne, amidőn e rémes helyről megszabadít. Önnek 
igaza van. Engem mindenki elhagyott. Nekem már nincs sen
kim, aki törődnék velem. Mindenki tébolyodottnak tart, élő 
halottnak és ön eljött, hogy sirom ajtaját megnyissa és vissza
adjon az életnek. Még többet akar tenni értem. Idekölcsönzi 
nekem karját és támogatni fog véres, szörnyű boszumban . . . 
Nem kérdem, hogy mi czéljai vannak, hogy mit kíván ön ezért 
tőlem . . .  itt a kezem, Karvalyossy ur, én elfogadom segít
ségét.

— Sapristi, ez már mindjárt más hang! Ez értelmes, 
okos beszéd volt. így megértjük egymást. Én akár el is mond
hatom önnek grófnő, hogy mit akarok, mi czélom volt az ön 
megszabadításával. Annak a szerencsétlen gyermeknek érdeké- 
ben, akinek egyéb bűne nincs, mint hogy véletlenül az ön 
leánya, grófnő . . .

— Őrültté akar tenni? Megint az a lány? . . .
— Ön grófnő fel fogja világosítani, hogy nekem bizonyos



127

jogaim vannak hozzá, hogy ne tekintsen idegennek. Szóval, hogy 
atyja — én vagyok. Én szivemből szeretem. Marit és nincs 
forróbb óhajtásom mint az, hogy jogczimem legyen őt atyai 
szeretetem jótéteményeivel elhalmozni. Az ember vénül, grófnő( 
s a magamféle vándormadarak is megáhitják vénségökre a ba
rátságos fészket. Hanem — tudj’ isten — én magam nem 
mondhatom el azt Marikának — talán el sem hinné nekem 
— és azt se tudom, hogy fogjak hozzá, mimódon magyaráz
zam azt meg neki. Mert hisz igy csak nem kezdhetem, hogy: 
Kedves Mari kisasszony ezennel van szerencsém magamat be
mutatni — én az ön édes atyja vagyok. Adjon pát és puszit. 
. . . Nemde, grófnő, ön szintén osztja nézetemet ? Mennyivé, 
jobban veszi ki magát, ha ön különben is termószetietlen ellen
szenvét leküzdve, egy bizalmas órában, midőn a gyermeket 
hizelgéssel magához édesgette, megsúgja neki a nagy titkotl 
Az az ur — az a Jaquemár, ki annyi gondos figyelmet tanu- 
sit irántad, az a te atyád.

Leontina grófnő megrázkódott, mintha egy darab jeget 
csúsztatott, volna valaki keblébe.

Jaquemár nyugodtan folytatá:
— Mi azután, én és leányom tovább nem leszünk önnek ter

hére. Marikát ön soha többé látni nem fogja, mert én nem 
akarom, hogy szende ábrázatát csak egyetlen szeretet nélküli 
te kintet is érintse ez életben, legalább, amig én élni fogok. 
Mint látja grófnő, én távolról sem vagyok követelő. A szolgá
lat olyan egyszerű és némileg ön kötelezve is van reá. Ön 
anyja neki. Da másrészről mily nagy a szolgálat, melyet én 
önnek, grófnő viszonzás fejében teszek. Eltekintve attól, hogy 
sikerült önt innen megszabadítanom, hol a bejutás sokkal köny- 
nyebb, mint a szabadulás — eltekintve attól, én önnek gróf 
Marmarossy Gézát, hajdani nevével Cserni Viktort, kezébe szol
gáltatom, hogy térden fog ön előtt csúszni és ön ítéletet tart 
fölötte úgy amint ő tett . . . kezébe adom önnek életét — 
ön játszhat majd vele mint a labdával ás Cserni Viktornak nem 
lesz választása csak a halál és az ön kegyelme közt, grófnő-
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— Elgázolom, összetiprom, megölöm! — kiáltott fel Leon_ 
tinó grófnő magánkivül. — Menjünk! Siessünk! Égek a vágy. 
tói viszontláthatni kedves férjemet!

Jaquemár elég bátor gyerek volt máskülönben, hanem 
Leontine grófnőnek ez ideges kifakadósáva! szemben mégis meg
szeppent kissé.

Elhagyták a termet.
A folyosón szembe jött az orvos és az igazgató.
Mindkettő igen udvarias, finom modora férfi, kik a gróf- 

nénak gratuláltak viruló kinézéséhez, daczára, hogy a roppant 
izgatottságot szemeiből lehetett kiolvasni.

A grófnő nyájasan elbúcsúzott tőlük.
Már a lépcsőn voltak, midőn eszébe jutott, hogy a föá- 

polónétól — ki iránt bizonyos rokonszenvet érzett — nem válhat 
el búcsú nélkül.

Jaquemár kíséretében a kertbe sietett.
Jaquemár leült a kertajtónál egy fapadra és ott várta be 

a grófnő visszajövetelét.
— Ha még meg nem őrült — gondolá — de semmi esetre 

sincs messze tőle. Hála az én jó csillagomnak, hogy megőrzött 
az ilyen feleségtől.

A grófnő visszajött.
— Allons, asszonyom, ha úgy tetszik, fogatom várakozik- 

Ideje hogy elhagyjuk ezt a kelletlen tanyát.
Egy negyedóra múlva az országúton robogott a fogat, mely 

btn Jaquemár a boszut lihegő Krimhildát szerencsésen meg. 
szöktető.

Egy háromnegyed óra múlva pedig ugyané fogat megál
ló tt  a London városához czimzett szálloda előtt az államvas
pálya szomszédságában.

Jaquemár kisegítette a grófnőt a fiakkerből és fölvezette 
a lépcsőkön.

A grófnő érdeke úgy kívánta, hogy visszatérése a világba 
egyelőre titok maradjon, ezért Jaquemár sem tartotta taná
csosnak, hogy szülei házánál, a budavári ősi palotában zörgés-
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sen, ami egyúttal közlekedését Jaquemárral is nehezítette 
volna.

A Hőtel London különben is olyan szálloda, hol száz 
meg száz idegen megfordul és oly távol esik a központtél, hogy 
kellemetlen rencontre-eknek is kovésbbé van itt az ember ki
téve, mint más vendéglőben.

Mind ezt bölcsen megfontolta Jaquemár és a grófnő előtt 
is plausibilissé tette, hanem egyről mégis megfeledkezett és 
pedig oly körülményről, mely minden másnál súlyosabban nyo
mott a latba: megfeledkezett arról, hogy ez a tájék, az indó- 
ház környéke kiváló mértékben birja a rendőrség protectióját 
Ez Budapestnek talán egyetlen pontja, hol aluszékony rendőr
ségünk — talán saját reputatiója érdekében — kissé kinyitja 
szemeit és füleit.

Mikor Jaquemár kiszállott, egy négy láb magas emberke 
mintegy véletlenül odagurult a kocsi elé és-keményen a szeme 
közé nézett.

Jaquemár kicsibe múlt, hogy el nem kaczagta magáti 
olyan furcsa volt ez a pygmáus-utód.

Egyébként azonban nem méltatta tovább semmi figyelemre 
és — mint mondtuk — felvezette a grófnőt az első emeletre.

A négy lábnyi emberke pedig el nem mozdult többé a hő
tel kapujából, hanem ott leste várta, hogy még egyszer meg
láthassa.

— Hajszálra hasonlít a képhez! . . .  Ez nem véletlen. A 
kettő közt van valami nexus — mormogá a kis emberke, ki 
nem volt más mint a mi régi jő ismerősünk, a finom szaglászi 
tehetséggel megáldott Máté Máté, ki megunván a számfölötti 
tiszttartóság dicsőségét, odahagyta a Marmarossy erdélyi fészkét 
és feljött Pestre, hogy végleg a rendőrség szolgálatába soroz- 
tassa magát.

Az a kép, a melyre Máté Máté ur czélzott: Angelo szén
rajza volt börtöne falán, az ajtóval szemben.

Máté Máté ur emlékébe az a kép bevésődött, midőn a
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fogoly elillanása hírére a pesti rendőrség is a helyszínén ter
mett, hogy kutatásaihoz némi támpontot szerezzen.

Czingár ur Máté Mátét is odarendelte és egyúttal őt 
bízta meg a fogoly üldözésével.

Máté Máté a vasút környékét választá observatoriumául- 
Most pedig a szálloda kapujában várta a jó szerencsét, de 

nem várta — tétlenül.
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Tizenhatodik fejezet.

J u n i u s  18.

A- párbaj napja is beköszöntött végre.
Gróf Marmarossy Géza álmatlanul töltötte az éjét palotá

jában. Megtette végintézkedéseit, ami mindössze is nem nagy 
fáradságába került. A majorátus önkényt intézkedik magáról. 
A gróf is csak haszonélvező volt. Ha elesik, utóda már ki van 
jelölve. Az neki nem okozhat fejfájást.

Ami a fidei commisson kivül eső öröklött javakat illeti, 
azokat gróf Marmarossy Géza egytől egyig pénzzé csinálta. 
Steinreich bankár közel három milliót fizetett ki vételár fejé
ben, ez összeg két harmadát elköltötte. Az utolsó harmadrész
nek csak egy helye lehetett: azt gyermekének hagyományozta 
azon esetre, ha a halálos golyó őt találja.

Ez a pénzt magához vette a gróf.
Azon esetre, ha a szerencse neki kedvez, e pénzre éppen 

szüksége volt. További intézkedésig kifutja. Egy kis kézi tás
kába rakta egyéb szükséges papirosokkal egyetemben, hogy 
magával vigye, mert palotájába semmiképpen sem akart visz- 
szatérni, legalább élve nem.

Még nem volt négy óra, mikor segédei megjelentek nála.
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Gróf Marmarossy Kálmán volt az egyik.
A pillanathoz illő komolysággal üdvözölte rokoaát.
Kissé meg is volt indulva a jó Kálmán.
ITtolszor akkor fordult meg 6 palotában, mikor Tibold 

gróf végrendeletét felbontották.
Azóta sóba.
— Pontban négy órára határoztuk a találkozást — mondá 

Kálmán — húsz perez hiányzik — nincs vesztem való időnk.
— A fegyverek — szólt Marmarossy Géza az asztalra mu

tatva, hol egy fegyvertok feküdt.
— Gondoskodtam — viszonzá Kálmán. — A kocsimban 

vannak.
Géza gróf még szivarokkal kínálta segédeit, azután mentek.
Pontban négy órakor értek a párbaj színhelyére.
Ugyanaz a pontja volt a városligetnek, hol három év előtt 

e napon, ez órában Kálmán életveszélyes sebet kapott ugyan
azon kéz által, mely ma a pisztoly sárkányára tesz két életet, 
saját és ellenfele életét.

A tanuk is csaknem ugyanazok voltak. Serlinszky gróf 
részéről a fiatal Mirkovics és báró Bizi.

Serlinszky gróf kitűnő jókedvben volt.
Gróf Marmarossy Géza feltűnően komor.
A segédek kimérték a távolságot, megvizsgálták a fegyve

reket.
A fiatal Mirkovicsnak utolsó pillanatban az az eszméje 

támadt, hogy talán békés utón lehetne kiegyenliteni az ügyet. 
Kapacitálta társát és Marmarossy gróf segédeit, hogy alapjában 
véve ez a párbaj non sens. A viszonyok azóta nagyon is meg
változtak. A párbaj tárgya szóra sem érdemes. Mindannyian 
belátták, hogy igy van és először is Serlinszky grófot, kinek 
az első lövése volt, fogták körül.

Serlinszky gróf kijelentette, hogy a maga részéről örömmel 
visszalép. Gróf Marmarossy Géza annyi jelét adta múltkori 
párbaja alkalmával bátorságának és lovagiasságának, hogy bé- 
külékenységét senki sem fogja félre magyarázni.
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Gróf Marmarossy Géza fagyos gúnyra vonta ajkait és azt 
mondta, hogy ő verekedni akar. Csak a pulyák és gyávák má
sítják meg olyan könnyen szavakat.

Erre aztán gróf Serlinszky két dolgot jelentett ki:
Először, hogy az első lövést átengedi gróf Marmarossynak, 

de azon föltétel alatt, hogy harmincz lépés távolság helyett tiz 
lépésről Jöjjenek.

És másodszor, hogy a párbaj élethalálra menjen.
Ezt akarta gróf Marmarossy.
A segédek hiába protestáltak. Mindakét fél makacsul ra

gaszkodott a propositióhoz.
Mirkovics jószándéku tapasztalatlansága olaj volt a tűzre.
—• Ha segédeink visszalépnek, megverekszünk segédek 

nélkül, — mondá gróf Serlinszky.
— Segédek nélkül — mormogd gróf Marmarossy Géza. 

— Nekem egy.
Báró Bizi volt az első, ki oly körülmények közt nem ve

hetett részt a sportban.
És Kálmán gróf volt az egyetlen, ki ígéretéhez híven 

megmaradt helyén.
A három higgadt secundans, kik az ilyen bárbaj követ

kezményeit nagy bölcsen mérlegelték, azonnal távozott is. Ko
csira ültek és mentek.

Kálmán gróf és a fiatal orvos, kit magukkal hoztak, maradt.
Kálmán újra kimérte a distancziát.
Tiz lépést.
Kezébe adta a vívóknak a fegyvert.
Azután visszavonult.
Egy - kettő — három !
Tapsolt.
Egyszerre dördült el mindakét fegyver.
Egyik sem talált.
Kálmán gróf kivette arany zsebóráját.
Két percznyi szünet.
A párbajvivók megvizsgálták, hogy rendben van-e a gyutacs.
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Egy újabb jelre ismét előre léptek a duellansok.
— Egy — kettő — bárom —
Ismét dördült a fegyver. De csak egy.
Gr ó f  S e r l i n s z k y  f e g y v e r e  c s ü t ö r t ö k ö t  m o n 

d o t t .  0  maga pedig végig bukott a gyepen és meg se mocz- 
czant. Gróf Marmarossy golyója agyába fúródott.

Az orvos odasietett hozzá és felemelte fejét,
Szájából patakzott a szép piros vér, szemféuye megtört 

— vége volt.
Gróf Marmarossy Géza eldobta magától fegyverét és Kálmántól 

egy néma fejbólintással elbúcsúzva, miután a kocsiból még 
magához vette volna a papírjait és pénzét tartalmazó tárczát, 
a szerencsétlen helyről sietve, még pedig gyalog távozott.

A. szerencse most is ő neki kedvezett.
Minden úgy jött, a hogy ő maga óhajtotta, kívánta volt.
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Tizenhetedik fejezet.

Két daemon.

G róf Marmarosssy Géza, kis kézi táskájával a kezében a 
Kákosnak vette útját.

Sietett, és maga sem tudta miért, nem tudta, hogy hova ?
Azt előre elhatározta, hogy nem fog palotájába visszatérni; 

de arra nem gondolt, hol tölti majd a napot, amig beestele
dik, mig a légyott órája eljön.

Egyelőre csak ment, ment . . .
Szükségét érezte a mozgásnak, menésnek. Tudta, hogy 

keresik, üldözik. Már előtte való nap több gyanús egyént vett 
észre palotája környékén. Ösztönből futott. Olykor megállt, 
hátratekintett. Nyugtalan volt.

Küzdött ama hidegvér után, mely nagy veszély idején ed
dig soha sem hagyta cserbe.

Egyedül szeretett volna lenni ma, úgy hogy embert ne- 
lásson, minden emberi arcz terhére volt. Ezt legjobban úgy 
érhette volna el, ha valamely szállodában szobát nyittat és ki 
nem mozdul estig. De négy fal közé bezárkózni — — nem 
lehetett! Szabad levegőre volt szüksége, hogy meg ne fúljon, 
lelkén nagy, nehéz nyomás feküdt; nem is azoktól félt ő, akik 
üldözik, hanem saját magától, saját sötét háborgó szellemétől.
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Mintegy kétórai ezéltalan kószálás után egyszerre csak a 
soroksári Dunaiig partján állott.

A Gellért csúcsa kibontakozott a ködpárából. A tornyok 
csillogtak a reggeli napsugárban, a Duna tükre ragyogó kék 
eget sugárzott vissza. Gyönyörű tavaszi regg volt. Mindenütt 
megújult élet, mindenütt pezsgő öröm, derű, illat, boldogság.

Egy halászbárka csöndesen suhant el a habokon. A ha
lász alig billentette evezőjét.

Gróf Marmarossy rákiáltott, hogy jöjjön közelebb.
A halász engedelmeskedett.
A gróf megkérdezte, hogy mennyit keres egy nap alatt? 

Oivasatlanul egy csomó pénzt adott neki, beszállt és ráparaa- 
csolt, hogy evezzen.

Végig nyújtózott a ladik fenekén, feje alá tette a kézi 
táskát és szemére húzta a kalapot.

így telt el a délelőtt.
Déltájban egy kis falucska alatt kikötöttek.
A falusi czigány purdék meztelenül bukfenczet hánytak a 

parti homokban.
A halász kivett iszábjából egy darab kenyeret, szalonnát, 

hozzá látott az ebédhez és megkínálta a nagyságos urat.
Gróf Marmarossy nem utasította vissza.
Néhány falatot evett és ráfogta, hogy jól esik neki.
A czigánygyerekek egyre közelebb-közelebb bukfenczez- 

tek, gróf Marmarossy ráfogta magára, hogy ez a különös jelenet 
öt szórakoztatja.

Egy rajkó vakmerőségében annyira ment, hogy egy kis 
bagóért és krajczárkáért folyamodott hozzá, gróf Marmarossy 
nem kergette el, hanem zsebébe nyúlt és valamennyit mega
jándékozta.

így telt el a délután egy része.
A grófnak úgy tetszett, mintha az egész világ kihalt volna, 

mintha szörnyű hajótörés után egy magányos szigetre dobták 
volna ki a habok, és ő kószálna a magányos szigeten, biztos 
pontot keresve, hol kunyhót, uj hazát építhessen.
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Pillanatra eltűnt a nyomás leikéről és elnémult az az 
irtózatos kisértet, mely váltig azt súgta fülébe: „Menj, hagyj 
fö a harczczal s társaság ellen, a te védkeidre nincsen más 
vezeklés? menj add fel magad, vedd vállaidra a közmeg
vetést, tartsd oda homlokog, hogy megkövezzék, tarod oda képed, 
hogy leköpjék, azután halj meg és — vége! “

Itt nyugodt volt a gróf. A Duna parthoz csapkodó habjai 
kedves zene gyanánt hatottak feldúlt kedélyére.

A nap hanyatlani kezdett mikor a gróf újra a ladikba
szállt.

Most nem parancsolta a halásznak, hogy evezzen, hanem 
maga fogta a lapátot és hatalmas karokkal dolgozott viz ellen, 
vissza Pestre.

Szél támadt, előbb szellőcske volt. Szembe jött, megkét
szerezni kellett az erőt. A szőke Duna megbámult megfakult. 
Hullámra hullám tolult. Vihar a folyamon.

Gróf Marmarossy Géza homlokát kivette a verejték. 
Szénfekete hajába zilálva kapott a szél. .

A gróf oly jól érezte magát a vihar közepeit.
Beállt az est.
Az estre csillagtalan sötét éj következett.
A halászbárkr még igen messze volt a fővárostul.
Gróf Marmarossy Géza kivette arany óráját és a czikázó 

villám fényinél megnézte az időt.
— Három negyed kilenczre, mormogó. Sietnünk k e ll!
A szél lassan-lassan elcsittult. Megeredt a tavaszi zápor 

és bőrig ■ áztatta.
A gróf oly jól érezte magát. Tekintete villogott, su

gárzott — a szegény halász nem tudta kiállani e szemek te
kintetét.

Közel járt tízre mikor a felső Dunasoron — a Margit 
szigettel szemközt kikötöttek.

Gróf Marmarossy ismét visszanyerte ruganyosságát, le
rázta magáról a sötét hangulatot és gyors léptekkel a légy
otthoz sietett.

Képes ftegénytár, VIII. köt.
11
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Át volt ‘ázva ? — Semmi. Egy öleléstől megszikkad. El 
volt fáradva? — Semmi. Egy csóktól uj erői nyer.

A váczi- úti temető felett halálos némaság uralkodott. Át
szökött az árkon és csakhamar ott állt a Karvalyossy-sirbolt előtt,

Kietlen, szomorú hely volt ez. A holtak birodalma. Ember 
által fel nem keresett magány. Éjjel. Sűrű tavaszi zápor után !

Gráf Marmarossy Géza köröskörül tekintett a völgyes-hal- 
mos országban.

Az a kit ő várt, még nem volt sehol.
A gróf odatámaszkodott a kolosszális sírkőhöz, melyre két 

oldalt tizenkilencz név volt bevésve és az utolsó után az égő 
fáklya lefordítva, jeléül, hogy utolsó sarja volt nemzedékének 
— a gróf odatámaszkodott a kőhöz és mogorva közönynyel vá
rakozott,

Zűrzavaros gondolatok futottak keresztül kasul agyán, ha 
majd sok év múlva újra visszajő, mikor azok, akik árthattak 
neki, elvesztek, elhaltak és ő újra elfoglalhatja helyét a társa
ságban ; ha majd a kisértetek elszélednek, eloszolnak és az a 
mostani éj is úgy fog feltűnni, mintha csak egy izgalmas álom 
lett volna, akkor — akkor — -------

Kalandozásaiból kocsirobaj ébresztette fel. Az országúton 
a városból jött. Most megállt.

Semmi kétség, ez ő.
Gróf Marmarossy nehány lépést tett előre.
Csakugyan. A sírkövek, a szanaszét heverő, feldöntött osz

lopok közt valami fehérség tűnt fel, mely folyvást közelebb 
sikamlott.

Nehány másodpercz múlva a gróf előtt állt a tetőtől tal
pig beburkolt alak.

Az égen összetorlódtak a felhők, a csillagok újra elbújtak, 
Sötét volt.

— Milyen szeszély, Ilona! — szólt a gróf félhalkan, kezét 
nyújtva a nőnek.

— Csitt! —- susogá a fehér kisértet — ne verjük fel a 
holtakat, hadd aludjanak !
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— Elhoztad a gyermeket, Ilona ?
A kocsiban van ; Dzsagga ölében; alszik. Jer, 

siessünk, Viktor.
Gróf Marmarossy Géza karját nyújtotta a hölgynek, ki 

azt hevesen szivéhez szoritotta. A gróf érezte mint reszket és 
a reszketés is oly ragadós bizonyos körülmények közt, mint 
például az ásitás.

— Te megáztál, Viktor ?
— A Dunán utóiért a zápor.
— Talán fázol is, Viktor?

— Nem, kedvesem, nem fázom — hanem te reszketsz.
— Érted reszkettem, Viktor, hogy elfogsz-e jőni; most 

már nyugodt vagyok, te itt vagy. Sok, sok mondani valóm van, 
Viktor — susogá a fehér kisértet és még erősebben szivéhez 
szoritotta a gróf karját. — Odalenn majd mindent elmondok, 
mindent megbeszélünk. Itt félek. — Tudod, hogy mi van oda
lenn, Viktor?

— Nem tudom, kedvesem.
— Az utolsó Karvalyossy kincstára. Ott őrzi drágaságait. 

Valamikor régen itt őrizte kedvesét. Itt vagyunk, Viktor. Vi
gyázz. Előbb te szállasz le. Én félnék egyedül, amig te utánam 
jönnél. Aztán te meg se találnád a rugói . . .  Ide lépj, kedve
sem. Erre a koczkára . . .

— Te nagyon izgatott vagy, Ilona.
— Izgatott ? . . . nem . . .  A mikor odalenn leszesz, leszál

lasz a kőlapról . . . Azután követlek . . .
Gróf Marmarossy Géza rálépett a kőkoczkára. A fehér 

kisértet megnyomta a titkos rugót, a kőlap megmozdult, meg
indult, a gróf alakja hirtelen alásülyedt a mélybe.

Három másodpercz alatt biztos talajba ütődött a koczka, 
a gróf lelépett róla, a kő ismét emelkedett.

Áthatlau sötétség fogta közül Marmarossyt, a sírok örök 
éjszakája.

Eeliilről kárörvendő pokoli hahota csapódott fülébe, mialatt 
a csapda ajtaja fe'rugódott. A gróf szivén leirhatlan félelem és

11*
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borzadály, egy iszonyú sejtés vett erőt. Abban a rémes ka- 
ezajban Leontine grófnő hangját vélte felismerni,

A kőlap ismét beleillesztődött régi helyébe.
A sirba le többé semmiféle hang nem hatott.
A fehér k isórtet őrülten tépdelte magáréi fehér leplét és 

félmeztelenül ordítva, kaczagva, tombolva csatangolta be a 
váczi-uti temetőt.

A túlfeszített idegek lerázták magukról az ész jármát. A 
boldogtalan Leontine abban a pillanatban őrült meg, midőn a 
boszu müvét befejezte.
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Tizennyolczadik fej ez e t.

Jaquemár gonosz helyzetben.

M áté  Máté urnák tehát szeget ütött a fejébe az a kép.
Egy egyszerű hasonlatosságra azonban czivilizált államok

ban még nem szokás az embereket elfogni, bebörtönözni, 
nyársrabuzni, felakasztani, kerékbe törni. Legelőször is meg
szokták kérdezni, hogy, hogy hívják, hova való, mi járatban 
van ? Előkérik igazoló okmányait, ajánló leveleit stb. Szóval 
elővigyázattal járnak el, mert az egyéni szabadság — ké
nyes dolog.

Máté Máté ur mindezeket megfontolva, arra az elhatáro
zásra jutott, hogy mielőtt a cselekvés terére lépne, jó lesz 
kissé megfigyelni ezt az urat.

Persze Máté Máté ur még akkor nem tudhatta, hogy minő 
feladat az : figyelemmel kisérni Jaquemárt, a ki szemesebb a 
hiuznál és bizalmatlanabb a txizoknál.

Hanem csakhamar meggyőződött róla.
Mig ő azt hitte, hogy Jaquemár fenn van a szálloda első 

emeletén, hol az úrnő szobája mellett magának is szobát nyit
tatott, az alalt. Jaquemár túl volt ungon berken.

Máté Máté ur egy elegáns dandyt látott felmenni, gon
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dolhatta 8 azt, hogy az az ősz hajú, s fején fezt viselő tőrök, 
ki egy félóra múlva lejött, ugyanaz a személy ?

Máté Máté ur reggeltől estig ott vesztegelt a kapuban.
Úgy tett, mintha a házhoz tartoznék s pinczéri vagy egyéb 

hivatalt viselne.
A portás egyedül tudta kilétét és respectálta is.
Máté Máté másnap reggel is ott állt lesben. És ekkor egy 

sajátságos fölfedezésre jutott.
A delnő magánosán jött le az emeletről s abban a pil

lanatban a mint a kapuhoz ért, egy íiakker a tulnansó oldal
ról oda robogott és Máté Máté ur világosan látta, hogy a teg
napi ur ült benue.

Hogy jött ki az a vendéglőből, mikor ő ott őrizte a lép
csőt, a kijáratot ?

Máté Máté nem ért rá sokáig töprengeni a talány fölött. 
A delnő beült és a íiakker gyorsan távozott.

Mit volt tennie.
Máté Máté ur minden áron tudni akarta, hogy az előtte 

gyanús pár, micsoda excursiókat teend a mai napon. Más ko
csi nem volt a hely szinén, kapta magát és egész erejéből futni 
kezdett a fogat után.

A járókelők meg-megálltak és utána bámultak. Máté Máté 
ur nem volt valami gyakorlott futó, életében se próbálta, nem 
is tudhatta hát, milyen fura figurát produkált, apró lábait ha
talmasan széjjelvetve, mellét előre feszitve^és aránytalanul nagy 
karjait futás közben ide-oda lóbázva.

A Lipótvárosi templomig győzte szuszszal, hanem őzt az
után kifogyott belőle, szerencsére ott már fiakerre bukkant és 
azon folytathatta az üldözést.

A Kecskeméti-utczáig szerencsésen bzemmel is tarthatta a 
rejtélyes fogatot, de ott egyszerre eltűnt, mintha a föld el
nyelte volna. Alkalmasint bekanyaritott a számos sikátorok 
( gyikébe és ott tűnt el.

Szám nem volt a kocsin. Magánfogat lehetett.
— Észrevették e hogy üldözöm őket; ez a kérdés — töp-
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renkedék Máté Máté. — Ha észrevették, akkor két dolog bi
zonyos. Bizonyos először, hogy az az úri ember az, akit mi 
keresünk, mi oka lett volna különben oly hirtelen elpárologni! 
és másodszor, hogy azt mi el nem fogjuk csípni. Ha észre nem 
vettek, akkor a személy még mindig kérdéses, az ügy is prob
lematikus, akkor is hiába pufogtatjuk a puskaport.

Máté Máté uruak mindezek után nem volt más teendője, 
mint ismét visszahajtatni állomására a Hőtel London előtt.

Ott a szobalánytól, a ki hallgatózni szokott néha, meg
tudott egyetmást, ami érdeklődését nagy mértékben fokozta.

A szobalány hallotta, hogy a férfi grófnőnek czimezte a 
nőt, ez pedig Karvalyossynak szólította öt. Hangosan disputál- 
tak valami fölött, amiből a szobaleány nem sokat értett. Valami 
gyermek körül forgott a vita, melyet a férfi azzal rekesztettbe, 
hogy hirtelen s aj át szobájába távozott.

A vendégkönyvbe más néven jegyezték be magukat. Pod 
gyászuk természetesen nem volt. A szobát több napra bérelték 
és a férfi mindjárt ki is fizette.

Bizonytalan volt, ha visszjőnek-e még.
A rendőr kinyittatta a szobákat, azonban még csak egy 

zsebkendő sem volt ami az övék lett volna.
A rendőr homlokához ü tö tt:
— Na, Máté Máté mégis csík tökfilkó vagy. Most az egy

szer elszalasz tottad a jó szerencsét a markodbul.
Mindazonáltal állomását megtartotta a szálloda kapu

jában.
Az idegeuek csakugyan nem jöttek vissza, sem az nap, 

sem másnap.
Máté Máté megtette jelentéseit elöljáró közegeinek Ott áz 

ő logikájával nem igen voltak megelégedve. Embere hasonlít 
ahhoz a rajzhoz, melyet egy fogoly művész történetesen a falra 
vetett és a mely neki, mikor a fogoly tömlöczét vizsgálta, kü
lönösen feltűnt. — Abból azt következtetni, hogy ennek a pin- 
gált főnek képzelt eredetije szabadította ki a gonosztevőt — 
kissé mégis nagy on idealisztikus felfogás
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Máté Máté ur bizonyos tekintetben nagyon is érzékeny 
ember volt.

A gúny szörnyen fájt neki.
Föltette magában, hogy most már csak azért sem ! Nem

tágít.
Egy propositiőval állott elő.
Kétségbevonhatlan tény, hogy a ki Ángelot megszabadí

totta, czinkostársa volt- Angelonak pedig — amint a három 
év előtt felvett jegyzőkönyvekből kitűnt — csak egy czinkos
társa volt, az pedig a fatéren lakott Orsolya asszonynál, aki
nek süketnéma fia egyúttal mindenese volt a szerencsésen elil
lant kalandornak. Ha valaki szemtül szemben, valódi alakjá
ban látta az ipsét, az bizonyára Stefi volt, miután az a régi 
igazság, hogy komornyikja előtt senki sem- nagy ember, bizo
nyosan itt is helyén van és bizton feltehető, hogy Stefi urát 
pongyolában is élvezte akárhányszor. Ha már most a Stefit 
elviszik Yáczra, megmutatják neki azt a czellát és abban a 
czellában a famosus szénrajzot: Stefi megítélheti, hogy ez az 
nr-e az, akinek ő csizmáját puczolta és a kabátját kefélte A 
némáknak jó emlékező tehetségük szokott lenni. Stefi Ítéljen.

Ennek az eszmemenetnek a helyességét nem egy könnyen 
lehetett megtámadni.

Ebbe sok ratio volt.
Czingár ur, az alkapitány még az nap intézkedett.
A süketnéma Stefi összecsapta kezeit, mikor az arczképet 

megpillantotta.
Stefi hajdan igen ragaszkodott urához és most megörült 

a boldog viszontlátásnak. Ujongott, nevetett és jelekkel kima
gyarázta, hogy kicsoda az.

Azt a szénrajzot aztán hevenyében lefényképezték onnan. 
Tizenkét óra alatt minden spiczli zsebében hordozta Jaquemár 
ur jól talált arczképet.

Máté Máté ur pedig kezeit dörzsölve járkált fel-alá a 
hőiéi bejárata előtt, mert amely positiót ö egyszer elfoglalt, 
azt ő nem egy könnyen adja fel.
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Másnap aztán ismét, történt valami, ami Máté Máté ur 
reményének zsarátját uj életre szította. Az idegen delnő újra 
megjelent.

Felsietett szobájába és] tintát, papirost parancsolt.
Nehány sort irt csupán, borítékba tette és azzal az uta

sítással adta át a szobaleánynak, hogy kísérőjének, ki érte eljö 
vend, kézbesítse.

Ez éjjel történt.
Máté Máté reggeltől estig talpon állt. Akkor nem volt 

jelen. Ez privát szerencsétlenség, amiről senki sem tehet.
Kora hajnalba vette Máté Máté ur kirét az esetnek. A le

velet rögtön fúlbontotfa. Csak pár szóból állott.
„Minden rendén van.“
Máté Máté segítséget kért és régi helyét újra elfoglalta,. 

Nem kétkedett, hogy a férfi eljön az üzenet átvételére.
És csakugyan eljött és kezéhez vette a levelet.
Esti kileucz óra lehetett. Kelletlen esős idő volt.
Fogatja odalenn várakozott reá.
Jaquemár most az egyszer semmi roszat nem sejtve, zsebre 

■dugta a bilietet és lesietett a lépcsőn.
A lépcső alján Máté Máté ur eléje lépett és útlevelét 

kérte.
A kapu alatt még öt-hat ember lézengett, látszólag min

den czél nélkül.
Jaquemár egy csomó Írást vett ki zsebéből és szokott 

brusque modorában által adta.
—• Allahra mondom, ez nagy sértés ! Egy török alattvalóra 

igy rárontani. Majd a konzulság utján elégtételt fogok kérni 
ezért . . .

Máté Máté ur felbontotta az iratokat és futólag bele is 
tekintett, hanem úgy látszott, hogy a fenyegetés nem igen ha
tott rá.

— Az mind meglehet — mondá laconice — de ön lesz 
szives és követni fo g -------

Képes Regénytár. YIII. két. 12
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— Hová ? Minek ? Miért ? — kérdé Jaquemár kevesen.
— Az őrszobába.
— Hallatlan vakmerőség. Megfontolta ön lépésének kord

erejét? Tadja ön kivel beszél? Ismeri ön a nemzetközi jogot? 
Tudja-e, hogy e lépése európai káborut vonhat maga után ?

Máté Máté ur egy szemhunyoritására a kapu alatt lézengő 
alakok közelebb léptek és Jaquemárt körülfogták. Avatatlan 
ember azt kitté volna, kogy kiváncsi nézők.

— Mindent tudok — mondá Máté Máté ur határozottan 
— vonakodása hiába való. Ön követni fog a törvény nevében l 
Ha önkényt nem teszi, erőszakhoz kell nyúlnom — —

Jaquemár egy keserveset káromkodott magában, azután jó
kedvű hahotára fakadt.

— Sapristi ! Rendőr ur, ón most ön miatt a legérdeke
sebb rendez-vous-t szalasztóm e l ! Alons, ha ngy teszik . . .

— Ön lekötelezne bennünket, ha azon urhölgy nevét kö
zölné velünk — és a rendez-vous helyét.

— Micsoda urhölgy?
— Nos, az ön társnője.
— Nekem nincs társnőm. Én mint rangomhoz illik, há

remet tartok. Társnőről mit sem tudok.
Jaquemár gondolatai rendesen Ilona körében időztek és ez. 

okozta, hogy a rendőr kérdésére komolyan megszeppent. Csak 
nem fedezték fel Illona lakását és hozzá való viszonyát !

— Ne tréfáljon ön velünk.
— Én soha sem szoktam tréfálni.
— Hol a nő ?
■— Nem tudom.
— Majd megválik.
— Allons, mtssieurs! s

Jaquemár abban reménykedett, hogy az utón mene
külhet.

Volt ő már életében ennél kritikusabb helyzetben is és 
sohasem esett kétségbe.

De most az egyszer a szerencse cserben hagyta.
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Máté Máté ur tudta, mi a tisztesség. Komfortabli helyett 
zárt fiakkert hozatott ás a helyett, hogy egymaga szegődött 
volna mellé kíséretül, még két urat invitált be, amit Jaquemár 
örömestebb elengedett volna.

Jaquemár mindvégig megtartotta hidegvérét és mindvégig 
szabadulást remélt.

12*
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Tizenkilenczedik íejezet.

A k ó t e r b e n .

A. kalandor tehát lépre került.
Nem valami vakmerő vállalat közben, nem egetkisértő 

munka mellett érte utói a fátum : szegény Jaquemár az egye
nes földön bukott el, Angelo egy szeszélye, egy darab szénnek 
talán öntudatlan kalandozása miatt.

Hogy be volt fogva, az még hagyján ! De vigyáztak is 
reá, miut a mesebeli arany kotlára. Éjjel-nappal ott járt-kelt 
az őr ablaka alatt s háromszor naponta maga a porkoláb tisz
telgett nála és körülvette a szerető gondoskodás minden jelei
vel, melyek tartós együttlétre engedtek következtetni s a 
melyeket Jaquemár ur oly örömest nélkülözött volna.

Mindjárt másnap reggel megtörtént a szembesítés
Orsolya asszony a házmesterné és a süketnéma Stefi 

rögtön ráismertek és őszintén megörültek a viszontlátásnak, 
amit Jaquemár ur, a maga részéről nem állíthatott és nem is 
állított, makacsul tagadván, hogy valaha szerencséje lett volna 
hozzájok.

A vizsgálat megejtése ennélfogva elrendeltetett és a 
kutatások nugy buzgósággal megindultak.
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Jaquemár urat ismét visszakisérték, de nem a közös szál
lásra, hol az éjét épen nem magának való társaságban töltötte, 
hanem biztos födözet alatt a soroksári-utczai fegyenczkaszárnyába, - 
a fenyitőtörvényszék börtönébe, hol sokkal solidabb társaság 
várt reá.

Állott pedig ez a társaság két vakmerő legényből, kik 
évek óta ültek vizsgálati fogságban.

Az egyik kiszolgált katona volt, kire a rablógyilkosságot 
már-már rábizonyították, de ő állhatatosan mindent tagadott. 
Annyira beleélte magát a tagadásba, hogy utolsó időkben már 
önmaga is teljesen meg volt győződve ártatlanságáról.

A másik, egy péklegény, ki gyújtogatás miatt került ide, 
tökéletes ellenlábasa volt az előbbinek. Ő százszor annyit 
vallott, mint a mennyit kérdeztek tőle, csakhogy ennek meg 
az a bibéje volt, hogy mindem vallatásnál megczáfolta előbbi 
állításait és belyettesité újabbakkal, melyek még furábbak és 
hihetetlenebbek voltak.

Jaquemár felvett szerepéhez és irományaihoz híven ját
szotta a nagyurat és a törököt.

Úgy tett mint Caesar, mikor a kalózok kezébe ju to tt : 
parancsolt, fenyegetett, tombolt, tréfált és csakhamar meghó
dította a tisztelt gonosztevők rokonhajlamait.

Elfogatása alkalmával természetesen elszedtek tőle mindent, 
ami csak nála értékes holmi volt: pénzt, órát gyűrűket, és csu
pán egyetlen tárgyat sikerűit megmentenie, egy értékes gyé
mánt inggombot, mely nyakkendője alatt inge gallérét tartotta 
össze.

Ehhez a gombhoz akasztotta reménye horgát a szerencsét
len Jaquemár, mikor minden erőlködése, hogy a török konzul- 
ság utján kiszabadulhason, meghiúsult.

Ennek a révén mindössze is azt érte el, hogy újra szál
lást változtathatott.

Effendi rangját tekintetbe véve, külön czellát adtak neki, 
máskülönben minden a réginél maradt.
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Most már nem kellett álezáskodnia, most egészen áten
gedhette magát természetes hangulatának és érzelmeinek.

És ez a hangulat nagyon elütő volt attól, melyet eddig 
litogtatott.

— Miile tonnerre de Dieu! — fakadt ki a hátsó udvarra 
néző szűk ablakrostélyokat rázva — igy tőrbe esn i! Fényes 
pályámat ilyen fiascoval befejejezni: ez gyalázat ! És Marma- 
rossy . . .

Jaquemár tenyerével homlokára ütött és alácsűggesztett 
fővel egy-két perczig fel-alá járt a szűk, keskeny helyiségben.

— Három nap — mormogá — a gróf ur kissé megkop
lal. Én is koplaltam már annyi ideig, még sem vesztem el. 
Igaz, hogy csak rajtam múlt. Én bármely pillanatban elhagy
hattam volna búvóhelyemet, nem úgy mint ő, ki segítségem 
nélkül soha sem szabadulhat ki. Négy — öt napnál tovább a 
legerősebb ember is csak ritka esetben állja ki az éhséget. A 
hajótörést szenvedett, ki egy nyomorult deszkaszálba vetette 
reményét, tovább kibirja, mint az ilyen lassú halálra Ítélt vakondok 
a földturás méhében. Nem, gróf Marmarossy már nincs az élők 
sorában. Nem lehet. . . .  De ha m égis..........

Jaquemár gondteljesen tekintett le a szűk rostély mögül, 
mely egy keskeny sikátorra szolgált, hol ritkán fordultak meg 
járókelők.

— Ennek a Marmarossynak az elpusztulását nem vehetem 
magamra. Per Dió ! Életemben sem öltem embert. Calitorniában 
napi renden volt a stilet —- én sohse használtam. Okos em
ber megélhet embertársai ostobaságából. Hanem most az egy
szer — úgy látszik — csizmadiát fogtam. Mennyire örültem a 
találkozásnak, ha ezt a nemes grófot saját területemen, mint 
ritka kedves vendéget fogadhatom majd és kényszerülhetem, 
hogy Ilonáról lemondjon — — bah! Most utóiért a Nemezig, 
a fatum ! Se nekem nem, se neked nem ! Ilona senkié, gróf 
Marmarossy az ördögé és Jaquemár — —■ — ördög és pokol! 
Még csak három nap előtt dicsekedtem Leontinuak, hogy bí
rom a vasfüvet, melynek érintésére minden zár felpattan, min-
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=den retesz eltörik és — ime oly gyámoltalannak érzem maga
mat, mintha csak pápát borotváltam volna. Sapristi! így el
bukni szégyen. És az a Marmarossy, az a Marmarossy ! B rrr! 
Milyen helyzet! Legalább azt bírnám kiszabadítani. De hogyan? 
miképp Ha feljelentem az esetet, egyúttal bizonyítékokat szol
gáltatok nekik saját magam ellen — — ott vannak bankó
préseim . . . Sapristi ! Az nem járja! . . . Hm, hm! Más mó
dot, más eszközt kell találnom. Talán egy levél . . . Yes ! . . . 
Az igaz, hogy istenkisértés, de nem tehetek róla. Va banquot 
kell játszanom ; ha az egyik sikerül, sikerül a másik is. Az 
összeadásnak kivonás a próbája. Ha abból a porkolábból egy 
csekélyke kis jóindulatot kivonhatnék, még a dédunokája is meg
köszönné. Hein ! A vasfű prohat egy szer . . . Yederemo.

Jaquemár nyugodtan bevárta a delet és a déllel beköszöntő 
porkolábot.

Öreges ember volt, kissé törődött. Soha nem szólt egy 
szót. Száz kérdésre egyszer felelt, ekkor is csak a vállárai. Eógi 
foglyok kegyetlen embernek tartották, habár okát nem tudták 
adni, hogy miért. Mogorva zárkózottságán kívül más egyéb 
nem indokolta e feltevést. Valamikor a titkos rendőrség tagja, 
protekczio utján jutott hivatalához, melyet kifogástalanul be
töltött.

Dankó Istvánnak hiPák és egyik lábára biczegett kissé, 
ami porkolábnál nem valami szarvas hiba.

Egyéb fogyatkozása nem volt.
— Porkoláb ur jelentse kérem, hogy beteg vagyok és 

orvosra volna szükségem — így kezdó Jaqnemár a maneuvret 
mikor Dankó István délben beköszöntött.

A porkoláb egyet mordult és letette az asztalra az ebédet.
— Nem mondhatná meg ön nekem, hogy meddig tart 

még ez a komédia? Meddig töltöm én itt a drága időt? A 
török szultán bízón nem azért küldött engem ide Pestre, hogy 
,a magok vendégeit szaporítsam — -

A porkoláb szépen megfordult a sarkán és távozni készült.
Jaquemár két lépést tett felé :
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— Uram, egy szóra ! Éu milliomos vagyok. Nekem több az 
aranyom, gyémántom, mint a nemes vármegyének az adóssága.. 
Ha én a török consulhoz két sor Írást küldhetnék, nem kétel
kedem, hogy azonnal latba vetné minden befolyását, hogy sza
badságomat visszaszerezze. Én önt dúsan megjutalmaznám szí
vességéért. Nézze — —

Jaquemár kivette inggallérából a gyémánt-gombot, és oda. 
tartotta Dankó István szemei elé.

— Nézze ön. Ez a gomb, melyet megtartanom sikerült, 
fölér önnek egyévi fizetésével. Igazi gyémánt . . . mily vakítóan 
esillog . . .  Ha egy iv papirost és egy tollat kaphatnék —

A porkoláb egykedvűen átvette a gyémánt-gombot.
— Átadom a vizsgáló birónak — mormogá félhalkan 

Dankó István.
— Adja, a kinek tetszik — vagy tartsa meg — az ék

szerárus alku nélkül lefizeti érte az ötszáz forintot — -- 
csak tollat, tintát, papirost szerezzen nekem.

Ha a vizsgáló bíró megengedi, majd hozni fogok.
Jaquemár fellélegzett.
ügy tetszett neki, mintha a porkoláb szava valamivel 

gyöngédebb hangzású lett volna, mintha sokat veszített volna, 
mordságából.

— Inkább ne is kérdezze — biztatá Jaquemár — 
ilyen csekélység miatt bizon fölösleges volna nála alkalmat
lankodni.

A porkoláb nem felelt.
Este Jaquemár a kívánt tárgyak birtokában volt.
Nem kérdezte, hogy kinek a kegyelméből ; jól sejtette hogy 

hivatalos utón több időt vett volna igénybe ennek a benefi- 
cziumnak a kieszközlése.

Hanem egyelőre nem bizgatta tovább az ügyet és nem al
kalmatlankodott a porkolábnak faggatódzásaival.

Kora hajnalban Jaquemár már ébren volt és sürgős leve
lét megírta.

Pár sorból állott az egész.
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Tudatta a rendőrséggel, hogy hol találhatják meg gróf 
Marmarossy Gézát és arra is intette, hogy siessenek, ha még 
életben akarják találni,.

Ez a párbaj után negyednapra virradóra történt.
Jaquemár összehajtotta a levelet és kenyérgalacsinnal le

pecsételte.
Azután rászurta egy villára és villástul együtt kidobta 

az ablakon.
Ez ablak, illetőleg a rostélyzat — mint tudjuk — egy szűk 

sikátorra nyilt, hol nagyon gyéren közlekedtek, de feltehető volt 
mégis, hogy valaki megtalálja.

A levél a becsületes megtalálóhoz volt czimezve, azon 
kérelemmel, hogy adja vagy küldje át a rendőrségnek.

Ez némileg mugnyugtatá Jaquemár urat.
A felelősség súlyát magáról a vaksorsra, a véletlenre 

hárította át.
— Most pedig üssük a vasat, a mig tüzes — gondola. 

— Ha a porkoláb zsebébe csúsztatta a gyémántot, tán máskép 
is megközelíthető lesz. Mit ér azzal az egy pitykével ? Oda
ígérem neki mindjárt az egész garnitúrát. Ha esze van, nem 
mondhat „nem“-et.

Délben a porkoláb ismét mutatta magát.
Kelletlen, morozus volt, mint rendesen.
Jaquemár grand seigneur-i méltósággal maga elé czitálta :
— Egy szóra, uram !
— Nos, mit akar megint? — zsörtölődök Dankó István 

magában és félszemmel odafordult felé.
— Egy tervet akarok önnel közölni . . .
— Mi közöm nekem az ön terveihez ? . . . Időm sincsen, 

kedvem sincsen. . . .
— Meg pénze sincsen. Yes. Erre számítottam éppen. 

Porkoláb ur! Nekem sürgős teendőim vannak. Én innen meg 
fogok szökni. Jelentse fel a vizsgáló biró urnák, hogy szökni 
fogok.

— Ez a gézengúz megbolondult! — gondolhatá Dankó
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István, de nem szólt semmit. Kicserélte az edényt, a korsót és 
azt kérdezte, hogy hol a villa ?

— Elnyeltem, — mondá Jaquemár laconice. — De itt
nem arról van szó. Már tegnap jelentettem önnek, hogy én 
milliomos vagyok. Ha szememmel hunyorítok, tetőtől talpig 
aranyban á llo k -------

A porkoláb nyilván szószerinti értelmében vette a képletet, 
mert egyszerre reá vetette tekintetét, mintha várta volna, hogy 
ez az excentrikus ember, kinek egyetlen pitykéje fölér egyévi 
fizetésével, valósággal hunyorítani fog a szemével és az előre 
bejelen tett csoda rögtön be is áll.

— Értsük meg egymást, porkoláb ur. Magának nem min
dennap van alkalma az ilyen vendégeket szolgálni. Markolja 
üstökön a szerencsét, ha világéletében, öreg napjaira koldus 
maradni nem akar . . .

— A villát kérem! — felelt a kérlelhetlen porkoláb, de 
azért nem mozdult helyéből.

— Mondtam már, hogy elnyeltem. Én minden évben el
nyelek tiz-tizenkét darab kést, villát Ez a vért tiszt’tja. Ön
nek is ajánlhatnám. De félre a tréfával! Aki engem ebből a 
kényelmetlen és rangommal össze nem férő helyzetből kiszaba
dítana : abból urat csinálnék. Az attól a pillanattól fogva, 
hogy szabadságomat visszaadja, ölébe tehetné a kezét és pezs
gőt ihatnék boldog végéig . .  . Mit gondol, porkoláb ur ?

— Semmi közöm hozzá — mormogá az öreg.
— Ötvenezer forintot készpénzben olvasok le annak — 

corpo di baco ! — egy milliónak a huszad része . . . hallotta, 
porkoláb ur ?

— Én meg egy egész milliót adok az efendi urnák, ha 
nyugodtan viseli magát és nem tartóztat itt hiába — szólt az 
öreg és fanyar mosolyra rándult nevetéstől elszokott szája 
széle.

— Ötvenezer forintot bankóban, vagy ha tetszik ezüstben, 
vagy aranyban, — ismétlé Jaquemár, — a hogy akarja.
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— Köszönöm, — mormogd a porkoláb és bevágta maga 
után az aj töt.

Jaquemár kezeit dörzsölte.
— A horog fogott ! — gondold.— Most eviczkél, vergődik, 

szabadulni szeretne ; de a kisértés erősebb lesz nálánál. Rajta 
veszt, semmi kétség, rajta veszt !

Este a szokottnál későbben jött a porkoláb. Letette lám
páját az asztalra.

— Nos, megfontolta? kérdé Jaquemár.
— Mit?
— Ajánlatomat.
—- Semmiről sem tudok,
— Hatvanezer forintot ajánlottam önnek, ha szemet huny 

és kereket oldanom enged.
— Kár úgy vesztegetni azt a tenger pénzt, — mondá a 

porkoláb gúnyosan.
— Önnek igaza lehet. Hanem én ismétlem ajánlatomat és 

megtoldom még tízezer forinttal.
A porkoláb nevetett.
— Ön azt hiszi, hogy különös kedvem telik a tréfában ? 

Szent Bocacciora mondom, eszem ágában sincs tréfálni. Ha ön 
beleegyezik, két sor ir ást adok önnek. Azt elviszi oda, a hova 
küldeni fogom. Ott átadják önnek az ígért összeg felét, 
anélkül hogy kérdeznék, kicsoda ön. Mikor a pénzt kezéhez 
vette, visszajön és egy kötélhágcsót hoz magával és egy finom 
kis ráspolyt. A ráspolylya! elhárítom az akadályt, ketté fűré
szelem a rostélyt, leeresztem a hágcsót és menekülök az — 
ajtón, melyet ön nyitva felejthet. Reggel' megvizsgálják a bör
tönömet — én elillantam az ablakon által. Arról sem ön nem 
tehet, sem más. Vizsgálatot fognak indítani. Legroszabb eset
ben felfüggesztik önt hivatalától. Ön sopánkodni, óbágatni fog 
és nagyot köp a markába. A harmadik, negyedik vármegyében 
egy kis földbirtokot szerez és hírét terjeszti, hogy a lutrin 
nyert. Ön is boldogul, én is boldogulok.
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— Hát a summa másik felét ? — kérdé Dankó István 
halkan.

— Öu velem jön és én személyesen átadom. Sapristi, mi 
van ezen fontolgatni való!

— Mennyit is tesz az az elsőt részlet? — kérdé a 
börtönőr.

— ötvenezer forintot.
— És a második ?
— Ugyanannyit !
— Százezer forint! — dörmögé elszörnyüködve az óvatos 

porkoláb.
— Nos, elviszi az utalványt ?
— Engedjen huszonnégy órát a megfontolásra.
— Nem lehet. Határozza el magát rögtön. Az ördögbe 

is ! Az ilyen dolgot nem tanácsos halogatni. Tehát . . .
— Isten nek i!
— Jó Még ma este tiz órakor átadja ön a levelet. 

Tizenegy órakor a pénz zsebében lesz. Ekkor elvárom önt a 
ráspolylyal és hágcsóval. Holnap vagy holnapután üthetik a 
nyomunkat . . .

Jaquemár leült és megirta a levelet.
— Kedves főhadnagy u r ! Körülbelül úgy 

jártam mint ön Veronában. Üldözött a pech és én 
nehány ezer forintnak a nyakára hágtam. Miután a 
kompániát itt hagyni nincs kedvem s mivel ön úgy 
is biztosított, hogy mindenkor bízvást számíthatok 
szolgálatkészségére, a következőre kérem : Vegyen 
ön kocsit és siessen privatkabiuetembe, hol önnek 
kincseimet megmutattam. Csöngessen háromszor 
egymásután a kapun, akkor kapusom bebocsátja 
önt a házba. Mutassa neki Írásomat és parancsolja, 
hogy vezesse önt a D z s a g g a  előszobájába. Ott 
látni fog egy vakablakot. A talajtól mérjen fölfelé 
három arasztot balkéz felől. Ott talál egy maszkí
rozott gombot. Azt nyomja meg és kincstáramban
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lesz. íróasztalomon egy kis ébenfa dobozt talál. A 
kulcs benne van. Nyissa ki és vegyen ki belőle 
ötvenezer forintot bankjegyekben, csomagolja be a 
pénzt és adja át ezen embernek, ki az alatt az ön 
lakásán várakozni fog. Ön sokkal fontosabb szolgá
latot tesz nekem e kis fáradsággal, mintsem gon
dolná. Bocsássa meg, hogy szívességére ily alkal
matlan érában reflectálok. Lekötelezettje

K ó r á 1 e f e n d i.

A porkoláb türelmetlenül váltogatta lábait.
Jaquemár lopva végig nézett rajta.
— Nem, ez az ember semmi esetre sem áruláson töri 

a fejét, — gondolá — esze ágában sincs ilyesmi. Él az alkalom
mal. Nem mindennap kínálják igy az ötvenezer forintokat. 
Őrült volna, ha —■ a midőn jóllét és szolgaság közt választ
hat — nem a jóllétet választaná.

A levél megszáradt, Jaquemár összehajtogatta, kenyér- 
morzsával lepecsételte és ráírta a czimet :

„Góczy Jenő urnák, az Angol Királyné szállodában.1'
— Tehát rendén vagyunk, porkoláb ur ?
— Egészen rendén, — mondá Dankó István a levelet 

átvéve.
— Ön rendén van, azt tudom. De mivel biztosit engem, 

hogy elevelet cziméhez juttatja és nem a vizsgáló biró kezébe?
Dankó Istváu szó nélkül letette a levelet az asztalra és 

menésre iudult.
— Ha nem bizik bennem —- mondá kis vallatva, akkor 

kár volt szót szaporítani.
— Most már bízom, -—• mondá Jaquemár és újra kezébe 

nyomta a porkolábnak a levelet.
— Ya banque! Ya banque! — mornaogá Jaquemár és 

szomorúan nézett a távozó börtönőr után.
Kínos, várakozásteljes három óra múlt el.
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Jaquemár végig nyújtózkodott a szalmán és a Jankee 
Doodle dallamát dúdolta magában.

— Ha nem — nem ! így is jó lesz — tépelődék. Minden
képpen jó. Kitáégbe netn esem. Góczy Jonö ? Hm! Majd tisz
tázhatja magát. Elmondhatja, hogy ismeretségünk honnan ered ! 
Tiszta előélete van. És vannak barátai, talán rokonsága. Ót 
semmi esetre nem hagyják a hínárban. És elvégre én többet 
koczkáztattam nővéréért.

Fél tizenegy is elmúlt. Tizenegy is. Dankó István még 
mindig késett.

Hanem tizenkét óra tájban halk csoszogást vélt hallani 
Jaquemár. Hirtelen felugrott és fülelt.

Csakugyan az. Az ő ajtajához közeledtek.
A porkoláb volt.
— Nos? — kérdé Jaquemár a lámpa nélkül sötétben, 

betapogatódzó alakot.
— Megvan.
— Mi van meg ?
— Minden.
—■ Beszélj, ember, mi van meg?
— A pénz — susogá Dankó István.
Jaquemár meggyujtott egy gyufát és annak a világánál 

meggyőződött, hogy csakugyan ő volt.
— Hát a hágcsó, a ráspoly ?
— Holnap éjjel.
— Látni akarom a pénzt — mondá Jaquemár egy fel

villanó kételynek engedve.
— Gyújtson az ur még egy masinát — szólt Dankó 

István kissé remegve. Kivette zsebéből a jókora bankjegy-cso
magot és megmutatta.

•— Jól van, öreg — tehát holnap éjjel.
Azután újra lefeküdt a kalandor és aludt olyan édesen,, 

mintha pehelyváakosok lettek volna a feje alatt.
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Á következő éjjel a porkoláb csakugyan elhozta a ráspolyt 
és a hágcsót.

Jaquemár megígérte, hogy a terv kivitelét a jövő éjsza
káig elhalasztja, hanem az unalom annyira elgyötörte már, 
hogy a porkoláb távozása után. azonnal hozzá látott a mun
kához.

Reggel üresen találták a Jaquemár börtönét.
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Huszadik fejezet.

A pokol tornácza.

Ü CT két éra lehetett, mikor a kalandor kötélhágcsóján sze
rencsésen leereszkedett a második emeletről.

Mikor szilárd talajt érzett ismét lábai alatt és magába 
szívta az üdítő enyhe tavaszi levegőt, uj élet melege járta át 
lehangolt idegeit.

— Az embergyülölő, unott kedélyű, epés vérmársékü 
tőzsór csukássá be magát egy hétre és — kigyógyul. Újra 
szépnek fogja találni a világot és bolondoknak az embereket 
— gondolá Jaquemár és szép csendesen mint valami vas
kalapos békés nyár&polgár, ki a sörös pohár mellett a szo
kottnál tovább késett — végig ballagott a soroksári-utczán 
és egy másik sikátorban ismét eltűnt.

Saját lakására sietett.
A portás háromszori csöngetésére kinyitotta a kaput.
Jaquemár nem szólt és nem kérdezett semmit.
„Műtermébe" lépett.
Asztalhoz ült és néhány perez alatt mint kéményseprő 

kelt fel. Magához vett egy kis tolvajlámpást és újra elhagyta 
a házat.
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— Mily rég nem láttam Ilonát — mormogá fogai közt; 
— ha ily késő nem volna — sebaj!. . . Holnap !

Jaquemár átvágott a kerepesi-utra, ounan mindig egyenes 
irányban, ki a vasút felé.

Megkerülte a pályaudvart és a hajnali szürkület első 
gyönge csilláma ott találta a vácziuti temetőn a Karvalyossy- 
sirbolt tövében.

A kalandor szíve hangosan dobogott, amint ujjával a tit
kos rugót kereste.

— Ha még élne! — mormogá — ha még élne!
Ha Jaquemár kevésbbé lett volna elfogulva, ha a sírbolt 

külsejét jobban szemügyre veszi, okvetetlen észre kellett volna 
vennie, hogy a mausoleum országutra néző falából két nagy 
kőkoczka ki van véve. Az igaz, hogy ott köröskörül minden 
lépten-nyomon heverészett a tömérdek kidöntött márvány és 
így az az egy pár kőlemez feltűnő alig lehetett.

Jaquemár megtalálta a rugót.
A kőlap megindult.
A kalandor alakját elnyelte a sírbolt.
Leérve a katakomba külső folyosójára, valami puha tárgyra 

lépett, fölemelte; egy kis kézi táska volt.
Meggyujtóttá a tolvajlámpát és lejebb ereszkedett.
A bolthajtás egyik oldalán szürke folt látszott, a betörő 

hajnali szürkület világa. Kőröskörül magasan felhalmozott fal- 
omladék és beomlott földhányás.

— Megelőztek ! —- mormogá Jaquemár a rendőrség meg
kapta levelemet — és perczet sem veszítve tovább, sietve visz- 
szavonult — — — — — — -- — — — —

Mikor gróf Marmarossy Géza fölött bezáródott a sir ajtaja, 
mint egy pokolbeli finálé csöndült fülébe a Leontine grófnő 
vérfagyasztó őrült hahotája .

Teste, lelke megzsibbadt erre a hangra.
Képes Begénytár VIII. köt. 13
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Yak ösztönből inkább naint öntudatosan kapott a felbillenő
kőlemez után — késő volt.

Ő ki volt zárva a világból, az emberek közösségéből.
A pokol tornáczában állott. Áthatlan sötétség fogta körül. 

A sirok dohos, penészes levegője fojtó gőz gyanánt ereszkedett 
izzó agyára.

Mozdulatlanul állt sokáig, nagyon soká . . . nem tudott 
eszmélni; cserbe hagyta a gondolat.

Mint mikor valakit első álmából hirtelen felvernek és 
szeme elé nagy világosságot tartanak, hogy az első pillanatban 
szemevilága és elméje egyaránt elhomályosodik, úgy állt Mar
marossy megkövülve, bálványnyá merevedve.

A hangtalanság és a hideg nagy sokára öntudatra ébresz
tették.

A sirok méhében mit sem tudnak arról, hogy odafönn a 
tavasz virágai virítanak, hogy az örök nap közelebb jött a 
földhöz és a kétlaki fecske uj fészket rakott.

Gróf Marmarossy bőrig át volt ázva és annak a siri le
vegőnek undok érintésére fázni kezdett, didergett.

Óvatosan előre nyújtotta kezét, tapogatódzott.
Szilárd falba ütközött.
Két lépést tett hátrafelé.
Újra fal állotta útját. Sima, meredek gránit fal, amelyen 

csak a moh, a penész, az inda és a féreg képes fel-alá kúszni ,. 
de ember nem.

Gróf Marmarossy e fal hosszában tett nehány lépést előre. 
Ott nem ütközött akadályba.

— Tehát folyosó, — gondolá. — Valahol majd csak vége 
szakad.

Igen, vége szakad. A mennyben vagy a pokolban. Ezen a 
földön nem !

Még egy-kettőt lépett.
És másodszor is megindult lába alatt a talaj.
A kötelek zúgtak; a rég nem használt gépezet csuklói,, 

kerekei nyikorogtak.
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Gróf Marmarossy kemény rázkódás után ismét szilárd ta
lajon találta magát.

Ez a talaj nem volt oly nyirkos mint az előbbi: puha 
szőnyegre esett.

Gróf Marmarossy dühösen felorditott.
Ez az elátkozott kripta, ez a csodabarlang ingerkedni 

mert vele.
Vele ne ingerkedjék senki! Se eleven, se ho lt! Se isten, 

se ördög!
Hirtelen talpra ugrott és villanyos fényű szemeit kihivóiag 

jártatá körül az egyptomi sötétben, mintha meg akarna birkózni 
azzal a láthatatlan ellenséggel.

Senki sem jelentkezett.
Az áthatlan sötétbe nem tévedt egy szikra sugár sem. 

Marmarossy csak nézett, nézett — de mintha hályog húzódott 
volna szemeire, semmit sem. különböztethetett meg.

— Gyere ki hát, Sátán! — kiáltott vadul, de saját hangjára 
sem tudott ráismerni, oly rekedt, fátyolozott, tompa volt.

Gróf Marmarossy nem érzett félelmet, nem érzett borza- 
dályt, ez érzelmek mindig idegenek voltak előtte, de termé
szetének alapvonása, a határtalan harag, gyűlölet, boszu, ez a 
sötét, vérengző daemonsereg most mind felülkerekedett. Hagyta 
őket. Nem vetett gátat nekik. Saját testébe és vérébe ütötték 
karmaikat. Fájt neki. Még jobban korbácsolta.

Ó mért nem birt e pillanatban Sámson erejével, hogy feje 
fölött' összedönthette volna e szeszélyes földalatti palotát ! Ah, 
hogy kaczagott az a nő, az a nő — kit ő a tébolydába csu- 
katott, kinek őrült hírét költötte: szörnyűség, szörnyűség!

De mit érne vele, ha ő maga elvesz is, mikor azt a nőt 
magával nem ránthatja az örvénybe ? . . .

Ur isten ! Hol is volt az esze, mikor ilyen esetlen tőrbe 
hagyta magát keríteni? Nem volt-e kézzel fogható egyiigyü- 
ség idejőni ? Nem találkozott volna- e czélszerübb hely a ren
dez- vousra ? Egy párszor fel is ötlött neki, igaz; de nem 
akarta Ilona kedvét szegni. És meg is tiltotta volt neki a

13*
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közlekedést; különben tán még is ellenkezett volna — — és 
most kisül, hogy az egész Leontine pokoli koholmánya volt és 
Ilona valószinüleg mit sem tudott az egészről. De honnan is
merhette Leontine e sajátságos földalatti helyiséget ? B r r ! 
Hogy simult hozzá az a kígyó! hogy hizelgett nek i! Itt 
őrizte — mondá Korái efíendi kincseit és kedvesét . . . Kicsoda 
az a Kóral effendi ?

Gróf Marmarossy lehajolt a főidre és kereste saját kin
cseit — a kis táskát, melyben pénzeit, végrendeletét és egy 
csomó levelet magával hozott volt: kereste, de nem ta
lálta.

A kis táskát az első ijedtség pillanatában, mikor Leontine 
szavát megismerte, a feje fölötti folyosóban ejthette el. Vagy 
később, mikor a második csapda kimozdult helyéből, de mit 
törődött itt kincseivel ? Micsoda értékük volt azoknak ezen a 
helyen ?

Egy szál gyufáért és gyertyáért örömest odaadta volna 
azt a félmilliót, mit táskájában magával hozott.

Összevissza kutatta zsebeit. Talált is egy parányi bagaria- 
bőr gyufatartót és benne nehány szál gyufát.

A gyufatartó vizes volt. A gyufák feje első érintésre 
levált.

Lassanként hozzá kezdett szokni szeme a sötéthez. Nehány 
óra múlva már homályosan meg tudta különböztetni a tár
gyakat.

Körül tapogatódzott. Egy szekrény állt az egyik fal mel
lett, Ugyan mi lehet benne ?

Megpróbálta feltörni : a zár nem engedett. Eszköze, mű
szere nem volt. Még csak egy kés sem.

Tapogatódzott tovább.
Egy nagy kerékre bukkant.
Talán pár száz év előtt az inquisitió vallató kamrának 

használta ezt a helyet? — gondolá.
Hanem csakhamar rájött, hogy az inquisitiónak ehhez a 

kerékhez vajmi kevés köze van, hogy az egy géphez tartozik.
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— Titkos nyomda — gondold. — Ma ennek semmi ér
telme. Ma bátran nyomathat akárki akármit. Ez rég állhat 
igy használatlanul. Akik itt dolgoztak, bizonyosan nem jönnek 
most ide, hogy engem kiszabadítsanak.

Gróf Marmarossy nehány óra alatt megismerkedett a tit
kos helyiség minden zegezugával.

Egy nagy álló gyertyatartóban egy darabka viaszgyertyát 
talált. Megörült neki, pedig tudta, hogy gyuanyagot hiába fog 
itt keresni, e nyirkos helyen, hol a tömör kőkoczkák között 
előszivárog a viz és ujjnyira ül a penész !

Talált ezenkívül egy súlyos vésőforma vasat, minőt nyom
dákban az ólomvonalak aprózására használnak. Talán hajdan 
itt is e czélra szolgált ez a vas.

Gróf Marmarmarossy leült a gépre és gondolkozni kezdett 
helyzete felett.

Fáradt volt, kimerült.
Másfél nap óta alig evett valamit és egy hét óta a folyto

nos izgatottság emésztette erejét. Az utolsó órák élményei pe
dig komolyan megtámadták aczélidegzetét.

És e mellett most az éhség is kezdett jelentkezni. Ugatni 
kezdett a lánczos eb, melynek marása kínosabb minden fene
vad marásánál.

— Éhen elveszni — mormogd és feje mellére csuklott 
alá. — Éhen elveszni! Ilyen életpálya után ilyen befejezés! 
El vagyok temetve. Egy élő halott, temetőben, hova már a 
halottak sem járnak. Tiz ölnyire a föld alatt! Nem, nem! 
Az a ki engem e tőrbe csalt, nem azért tette, hogy éhha
lálra kárhoztasson, hanem, hogy a törvény kezére szolgáltasson. 
Semmi kétség! El fognak jőni. Kibontják e kriptát és megta
lálják azt, akit keresnek. Szembesíteni fognak az öreg paraszt
tal és akkor meghaltam mindörökre, meghaltam olyan halál
lal, melyből nincsen feltámadás ! . . . Menekülnöm kell, utat 
találni e pokolból. Megfeszíteni minden erőmet, ameddig az 
éhség teljesen ki nem merít. Két napig könnyű kiállani az 
éhséget. Légmentes helyen tovább mint a szabadban. A bramiu
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eltemetteti magát negyven napra, azután újra feltámad és él. 
Hátha még nincs minden elveszve, hátha . . . !

Gróf Marmarossy leugrott a gépről és odament a szek
rényhez.

Megragadta. Nem volt nehéz. Oda vonszolta azon 
helyre, hol a második csapda a földre szolgált. Felka
paszkodott rá azon reményben, hogy onnan majd eléri a felső 
kőlapot, mely nagy pontossággal volt a bolthajtásba illesztve. 

Nem érte el.
Ha a gépet a szekrény tetejére tudná állítani, akkor 

talán.
De a gép nehéz volt, nagyon nehéz.
Megkísértette széjjelszedni.
A kísérlet nem sikerült.
Órahosszant eltapogatódzott a falon, hátha véletlenül meg

leli a rugót, a mely nyomásának a titkos gépezet engedni fog. 
Nem találta.

Föl kellett hagynia a tervvel, hogy azon utón szabadul, a 
melyen jött.

De hátha más kijárat is van ! Hátha más falon keresztül 
is visz ut a szabadba. Nem látszott lehetetlennek.

Fogta a vasat és köröskörül kopogtatta vele a falakat. 
Megvizsgálta mint az orvos a beteg ember mellét.

És valóban akadt is egy pontra, mely a többitől eliitőleg 
kongó hangot adott.

— Itt szabad űrnek kell lenni ! — kiáltott fel. Talán 
kijáró. Talán valami folyosó, mely a szabadba visz vagy— tévé 
hozzá keserűn — koporsó, melybe majd belefekhetem!

Hozzá fogott a munkához.
Kezébe volt a véső, még csak kalapácsra lett volna

szüksége.
Az is került.
A nyomó gép egyik csavarvasát könnyen megoldhatta.

Az megfelelt.
Gróf Marmarossy letépte a falról a penészes kárpitot és
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■beleillesztette vésőjét a tömör kőkoczkák közé, azután kezdte 
pufogatni rajta a csavarvasat.

Roppant erőfeszítéssel dolgozott. Ingre vetkeződött, fel- 
türte ingujját és szakadatlanul vájta a rést a falba.

Súlyos csapásainak engedett a kő, de a véső nyele rövid 
volt és a feszítésre alkalmatlan.

Nagy, nagy idő múlva Marmarossy nehány percznyi pihe
nőt engedett magának.

Az éhség most már követelőbben jelentkezett nála.
— Vájjon hány óra lehet ? — mormogá és fölemelte 

mellényét a földről, hogy az órát megnézze.
Bizonyos, hogy a számokat az óralapon nem bírja meg

különböztetni. De a mutatókat megtapinthatja és az 
eredmény — ugyanegy.

Kivette az órát, füléhez emelte. Nem ketyegett többé. 
Lejárt.

A kulcsot otthon hagyta.
— Még ez i s ! mormogá — még ez i s !
Fogta az órát és boszusan a falhoz csapta, hogy száz da

rabra tört.
Rájött az álom. De nem merte lehunyni szemeit.
Két okból nem.
Először, mert félt, hogy felébredve az éhség egyszerre 

hatványozott mértékben fog beállani nála, és másodszor: attól 
tartott, hogy üldözői álmában meglepik és megakadályozzák 
abban a lépésben, mely utolsó biztos menedékül kínálkozik 
számára, megakadályozzák abban, hogy kezét önmaga ellen 
emelhesse.

Ezért nem mert elaludni gróf Marmarossy Géza.
Hanem elvégre nehány órai újabb sikertelen munka után 

mégis csak elaludt.
Minő álmai lehetnek egy élő halottnak, a pokol tornáczá- 

ban, egy olyan élet után, a halál küszöbén ? . . .
Nem aludt soká.
Az éhség mardosó ebe felugatta belőle.
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— Marmarossy Géza kelj fel, siess, jőnek !
Nem jött senki.
Folytatta munkáját. Egy kőkoczka első ütés után engedett 

és lábai elé gurult. Volt mögötte másik.
Újra körül koczogtatta a falakat. Hátha sikertelen mun

kában fárad ?
Mindenütt tompa volt a hang. Ott azon az egy helyen 

világos, kongó, üres.
Kihántott azután még jobbra, balra három-négy követ. 

Nyilás sehol sem mutatkozott. Nyilván mindenütt kettős fal 
húzódik körül. Nem marad egyéb hátra, mint a második kő 
rakást is megbontani.

Lélekölő szaporátlan munka volt ez.
A külső köveket kissé porhanyókká tette a penész, a ned

vesség ; a belső sor oly ép volt, mintha csak levegő járta 
volna.

Vésője tompult; karja lankadt; agya ég e tt; nyelve oda
tapadt szájpadlásához.

De még mindig szabadulást remélt,
A, munka most már természetesen csak nagyon lassan 

haladt. Ha egy órahosszant feszitette a követ, két óráig pihennie 
kelletett. Végig nyúlt a földön- és félszenderben leste, ha nem 
közelit-e valami hang ?

Második nap déltájban megette a kis gyertyamaradékot.
Harmadnapra reggel megvórezte kezét és égő nyelvét rá

tette égő sebére, itta saját vérét.
A levegő egyre sűrűbb, nehezebb, fojtébb lett körülötte..
Beköszöntött a láz.
De nem az a láz, mely boldogító önkívülettel szokott 

együtt járni.
Gróf Marmarossy egy perezre sem veszítette el öntu

datát.
Érezte fokrulfokra mint hanyatlik végső ereje. Meg megta

pintotta tagjait, észlelte mint lesz óráról-órára soványabb, teli
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arcza mint idomul át gödrös halálfővé, izmos alakja nyomo' 
rult csontvázzá.

Egy benső szó váltig azt súgta neki, hogy: hiába! mind
hiába ! Neked el kell veszned! És ő még sem adta fel a har- 
czot. A véső már csak kevés vonalnyira hatolt ütései alatt, de 
azért mégis ütötte, mégis dolgozott.

Gróf Marmarossynak minden óra naphosszára nyúlj;, úgy 
rémlett neki, mintha száz év óta tartana fogsága. Nem kétel
kedett benne, hogy haja bizonyosan megőszült, hogy ő nagyon, 
nagyon vén ember már. És ő mégis élni akart még, élni 
tovább !

Nem lett volna-e jobb egy csapással véget vetni minden
nek : azt a véső forma vasat szivébe döfni? Vagy hiányzott 
ehez a bátorsága?

Nem.
Gróf Marmarossy számot vetett magával. Föltette az utolsó 

nagy kérdést. És úgy találta, hogy most sem gyáva még. Nem 
fél a haláltól, de a meddig egy utolsó gyönge reménysugár 
csillan fel előtte, addig nem akarja eldobni magától az életet. 
Ha végső reménye is hiúnak bizonyul, az utolsó lépésre még 
mindig jut ideje. Meg-megszorongatta a vasat kezében. E vas 
nélkül — éhhalálra volna kárhoztatva!

És újra elmúlt száz esztendő — egy nap !
Az a bit földön gróf Marmarossynak hittak — az elaszott, 

összeesett, felhőit alak fölkelt a földről, hol mérhetetlen időkön 
át a terített asztal gyönyöreiről álmodozott és nagy nehezen 
odavonszolta erőtlen testét áfáihoz, melyből egy újabb rakás kőkocz- 
kát kihántott már anélkül, hogy a remélt nyílás mutatkozott 
volna.

És újra kezébe vette a vésőt és a vasforgantyut.
A forgantyut, melyet kalapács gyanát használt, most már 

alig bírta.
Két kézre kellett fognia.
Összeszedte végső erejét.
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A kétségbeesés életre korbácsolta a lehangolt életmű- 
szereket.

Ajkán egy nyögésbe átmenő, vérfagyasztó, ember nem hal
lotta, iszonyú haDg röppent el.

Ez biztatás, önbátoritás, akart lenni, de maga is meg
ijedt tőle.

Nem, ez nem hasolitott az ő szavához.
És dolgozott serényen; oly serényen, hogy maga is 

megbámulta kitartását, ügy tetszett neki, mintha tegnaphoz 
képest — sokkal erősebb volna ma. Biztatta magát. Az éhség 
nem gyötörte most oly mértékben mint azelőtt. Ha a kőfal 
engedni talál — még menekülhet. Csodálatosan menekül! És 
ime —- valóban — egy kő megmozdult, lábai elé gurult, utána 
másik, harmadik, — egész nyílás támad — hanem a nyíláson 
nem tör be napsugár, egy mákszemnyi sugárka sem ; mert 
ott belül is markolható sötétben vész el a szem. Nem ut az, 
mely a felvilágba vezet; hanem a pokol tornáczának csak egy 
másik fülkéje.

Elfecsérelt, hasztalan munka volt melyben eddig'fáradt.
Gróf Marmarossy félőrülten bámult bele a sötétbe, kezei

ből kisiklott a faltörő vas, és eszméletlenül összerogyott a 
kőhalmaz fölött.

Sokára, igen-igen sokára tért magához.
Fölemelte fejét és újra belebámult az ijesztő, feneket

len űrbe.
Most már megértette, hogy innen nincsen szabadulás többé.
Nagy nehezen kikaparta a törmelék között vésőforma va

sát, azután négykézláb átmászott a nyíláson.
Valami bútordarabba ütközött, melyen különféle tárgyak 

csörömpölve egymásra hullottak.
Egy asztal volt.
Az az asztal, melyen évek előtt Angelo javítgatta a fém

lemezeket.
Egy pár most is ott feküdt rajta, több réztollal és rajz

eszközökkel egyetemben.
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Egy kis kézi gyertyatartót is ott felejtettek, de nem volt 
benne gyertya.

— Ez is műhely — gondolá Marmarossy — talán huza
mosabban is itt tartózkodtak — hátha valami rejtőkben — 
valami légmentes helyen egy falat száraz kenyeret találnék.

Irtózott tőle, hogy a maró éhség kinai közt lépjen áma 
bizonytalan útra, mely a papok állítása szerint a más világra 
vezet.

Tapogatódzva körül vonszolta magát a szűk helyiségben.
Ez sokkal kisebb volt mint a másik.
Egyik falban egy kis faajtóra talált.
Be volt zárva.
Próbálta kifesziteni, de a puszta vésővel nem ment.
Ismét keresztül csúszott a nyíláson és előhozta a kala

pácsát.
Lassan, nagy időközökben ismétlődtek a tompa ütések. 

Alig tudott valamire menni. A zár is ellenállott, a sarkvasak 
sem engedtek. Az ajtó erős fából készült.

De azért mégis diadalmaskodott.
A zár lepattant.
Marmarossy reszketve nyúlt bele a szekrénybe és egy más

fél itczés, gyékénybe font üveget vett ki.
Lélegzet-elfojtva ketyegtette meg a megbecstilhetlen drága 

kincset és — csakugyan kegyegett.
Kivette belőle a dugót.
Orra alá tartotta.
Ajkán az öröm, a kéj, gyönyör kifejezése játszott. A fénye- 

vesztett szemekbe uj élet gyűlt.
Az üveg a legfinomabb, borszeszt tartalmazó.
Mohón — az ehenhaló mohóságával emelte ajkaihoz az 

életmentő italt — —
E pillanatban tompa dörgés remegteté meg a földalatt1 

helyiséget.
— Jönnek! — mormogá a gróf szomorú resignáczióval.
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Tudta, hogy itt őt nem keresheti más, csak a ki vesztére 
tő r ; az a ki idecsalta, nyilván hírül adta a rendőrségnek a tör
ténteket és most jőnek, hogy szembesítsék azzal, a ki elől 
ő szökött, egy árnyék elől, egy vén paraszt vallomása elől.

— Csak jőjjetetek! — hörgé rekedten és megizlelte az
italt.

Tűz volt, láng volt. Minden csöppje uj erőt öntött dermedt 
tagjaiba.

És másodszor is megrázkódott a földalatti boltozat. Egy 
kökoczka lezuhant fölülről és huszonöt év után az első fényes 
napsugár tört be a sötétség országába.

Gróf Marmarossy eldobta magától az üres üveget, két lé
pésnyire vissza tántorodott a hirtelen szemébe törő napfénytől 
és egy gladiátor világmegvető kifejezésével oldalbordái alatt 
testébe merité az eltompult vasat — — — — — —

Még beletelt egy hosszú óra, mig a rendőri közegek kö
teleken leereszkedtek a sírboltba.

Czingár ur is jelen volt.
Megtalálták a bankóprést és nagymennyiségű bankjegy

készletet.
Megtalálták gróf Marmarossy vérben úszó hulláját.
De a titkos kimenőt, a csapda ajtaját nem találták meg.
Az első pillanatban nem is nagyon keresték, Csak pár 

nap múlva, miután minden falat megbontottak, jöttek rá.
A gróf hulláját a Eókus-kórházba szállították bonczo- 

lás végett.
De mielőtt az orvosok rátették volna kezüket, még a tör

vényszéknek is egy szomorú kényszerűséget kellett teljesitnie.
Egy Iánczravert elaggott, hetvenéves parasztot elvezettek 

a hullához.
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Ha az élőt az élővel szembesíteni nem lehetett, szembe
sítették az élőt a holttal.

Csobó Estvány gazda remegő térdei összekoezédtak a mint 
két ujját felemelve igaz hittel erősítette:

— Isten engem úgy segéljen, ez a piktor!
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H uszonegyedik fejezet.

i

A halottas kamrában.

A gróf Marmarossy rendkívüli esetének híre pár óra alatt 
befutotta az egész várost.

Az esti lapok tüzetesen foglalkoztak vele ; folytatását ké
pezte ez mintegy a szerencsétlen párbajnak, mely már napok 
óta izgalomban tartotta a közvéleményt. Kapcsolatba hozták 
ezenkívül száz meg száz dologgal, gyanúsítással; de a rejtel
mes eset mysteriumába senki sem tudott behatolni és senki 
sem tudta megfejténi a valódi tényállást.

Csak Czingár ur hunyorított nagyokat vizfényü szemeivel. 
Ő már előbb sejtette, hogy a gróf valami különös katasztrófa 
küszöbén áll.

— Vagy Amerikába, vagy a másvilágra! — dörmögé 
magában. Én tudtam, hogy ilyes valaminek be kell következ
nie ; legjobb úgy, amint van. A törvény elvesztette ugyan ál
dozatát, de az igazságnak mégis kijutott elégtétele.

Az alkonyati órákban, pár órával a gróf átszállítása után, 
két fiatal hölgy indult egy kis sétakocsizásra a városligetbe.

Az állatkert mögötti magányos utakon leszálltak a kocsi
ból és gyalog folytatták sétájukat.
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Darab ideig némán haladtak egymás mellett.
Az a bánatos komolyság sehogy sem illett üde, fiatal 

arczaikhoz.
Ilona volt és Mari.
— De mikor ő olyan jó, édes gyermekem — szólalt meg 

Ilona a korábban megszakasztott társalgást újra felvéve, — 
olyan nemes ! Vigyázni fog rád, mint a szeme fényire. Te 
egyetlen kincse és büszkesége leszesz neki. És ő gazdag. 
Az élet nyomorát sohasem fogod ismerni és az nagy sze
rencse, gyermekem. Azt csak azok tudják, kik habár rövid 
ideig is, keresztül mentek az élet iskoláján. Az én iste
nem óvjon meg attól téged, Mari. És eltekintve minden egye
bektől — ő atyád. Hallod, Mari, igazi atyád !

Marika szomorúan rázta fejét.
— Én nem tudom, miért zaklattak ki engem magányom

ból. Hisz én nem vétettem soha a légynek sem. Mily boldog 
voltam és milyen boldogtalanná tettek engemet. Bocsáss visz- 
sza engem Ilona, bocsáss haza mamuskámhoz ; szegény áldott 

jó Pimpi anyám! Mit ér vele, ha minden nap küldözgetem is 
neki a levelet, ha még azt sem szabad megírnom, hogy hol 
lakom, kinél és kivel vagyok. És atyám — atyámnak mondjá
tok — én idegenkedem és félek tőle. Szádelőit sem szerettem 
soha, nem ismertem. Nekem az én jó öreg Pimpim volt min
denem. Bocsáss engem haza, Ilona. Ez a világ itten nem ne
kem való.

— Atyád akaratának akarsz ellenszegülni ?
— Tehetek róla ? Parancsolhatok szivemnek ? Nekem kí

nos, gyötrő az ittmaradás. . .  A földi javakból már semmi sem 
k e ll; mindenről lemondtam; csak egyet szeretnék : otthon 
lenni — egyedül, magánosán bebarangolni elhagyatott, elvadult 
parkotokat és visszasóhajtozni azt az időt, mikor mindketten 
még gyermekek valánk.

- -  Szegény bohó, te szerelmes vagy! — susogá hal
kan Ilona.

Mari arczán egy pár köny gördült végig, nem felelt.
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— .Én értelek, M ari; tudom, hogy az a kény, kit sirat. 
Igazad van. Neked jobb lesz otthon, a csöndes rejtekben, Pimpi 
néni önfeláldozó szeretető sugarában. Menj haza, szegény gyer
mekem és felejtsd el Jenöt és ne vedd ajkaidra Ilona nevét. 
Lehet, hogy hamarább, mint gondolod magam is meglátogat
lak titeket. Lehet, de nem bizonyos. Egy hét óta minden éjjel 
oly nehéz álmák bántanak. És én kissé babonás vagyok. Mikor 
akarsz haza menni, Mari ?

— Még ma, mindjárt . . .
— Te bohó! Nem akarod Jenőt látni többé ?
— Soha, Ilona, soh#! . . . Hanem tudod, mit szeretnék 

még ? Menyasszonyát szeretném ismerni. Ó az igen-igen szép 
lehet. És igen elmés, okos, a ki beszédével elbájol mindenkit. . .

— Kamilla elmés is, szép is, jó is. De oly jó mint te 
vagy, nincs több a föld kerekén. És Jenő sem választott volna 
mást, mint téged, ha mint gyermek nem ismert volna már. Ő 
most is csak gyermeknek tekint, Mari — no ne könyez, kis 
bohém. Nézd, ott egy ur jön, meg egy asszonyság . . . még 
megtalálják látni.

Marika gyorsan felszántotta könyeit és szepegve csuklás 
által meg-megszakitva még egy kérdést koczkáztatott:

— Neked tudnod kell, Ilon, mondjad, mikor tartják meg 
a  menyegzőt ?

Ilona elfordította arczát.
— A menyegzőt ? Az még bizonytalan. Jenő előbb engem 

akar boldognak látni. Ha az én sorsom majd eldől — majd 
akkor. Az pedig — tévé hozzá szomorún — még oly kétes. 
Azt hiszem, én nem fogok boldog lenni sohasem.

— Ne mond azt, Ilona. Jer üljünk le ide a pázsitra, 
majd én vigasztalni foglak. Ne találkozzuuk azzal az úrral és 
azzal az asszonysággal . . - Vörös még a szemem ? . . .

Lehajoltak az útról és a térdig érő puha fűbe keveredtek.
Az ur és az asszonyság mintegy tiz lépésnyire haladt el 

mellettük.
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— Rejtélyes eset — mondá az asszonyság. — És még 
fiatal ember volt?

— Gróf Marmarossy harmincz éves lehetett — válaszolt 
az ur.

— Hallatlan szerencsétlenség! — sopánkodott az asz- 
szonyság.

— A legborzasztóbb gyilkosság rendőrségünk szeme lát
tára ! — folytatá az ur.

— Ön látta a hullát ?
— A halottas kamrából jövök éppen.
Ilona elájult.
Mindent hallott.
— Térj magadhoz, édes Ilonám! esdekelt — Mari.
— Hallottad ? — mormogá Ilona felütve szemeit.
— Mit, édesem?
— Amit azok beszéltek ?
— Valami gyilkosságot emlegettek.
— Igen, igen. Jer Mari, menjünk, siessitnk.
— Jobban érzed magad, Ilon ? Te komolyan megijesztettél.
— Kissé fázom; siessünk Mari.
Kocsijok éppen szembe jött. Beültek.
— Vegyen az első tőzsdében egy esti lapot — parancsold 

Ilona, a kocsisnak.
A városligeti fasorban egy újságkihordó asszonynak még 

volt nehány esti lapja.
Ilona reszketve bontá szét. Az első napi újdonság gróf 

Marmarossy Géza esetére vonatkozott.
Lassan, gondosan összehajtotta Ilona a lapot és zsebébe 

tette. Nem ájult el. Nem sirt. Egy hanggal sem árulta el 
benső megrázkódását. Csak sápadt volt, nagyon sápadt.

— Te Marikám, egyedül fogsz visszatérni — mondá kis 
vártáivá Ilona — nekem egy kis gyalog utam van még.

— Engedd, hogy elkísérjelek, Ilon — én aggódni fogok 
miattad.

Képes regénytár VIII. kőt. 14
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— Sohse aggódjál, gyermekem. Csak menj haza. Egy 
negyedóra múlva én is hon leszek.

Ilona kiszállt és egy másik bérkocsiba ült.
— A Rókusba ! — parancsolá.
Egyre süriibb, sötétebb lett az alkonyi Árnyék, mire a 

Rókushoz értek, beesteledett.
A hallottas kamrában szomorúan lobogtak a nagy vi- 

aaegyertyák. *
Gróf Marmarossy Géza ott feküdt a ravatalon. Sötét 

lombokra fektették, majd holnap kiterítik virágos ágyra, grófi 
pompával, aranybimes lesz a szemfedője.

A halottőr kinyitotta az ajtót Ilona előtt.
Roskadozva lépett a szerencsétlen nő a ravatalhoz, hosz- 

szan nézte a halott vonásait, révedező tekintete elveszett szén
fekete tömött haja és érczhomloka nézésébe, szive összeszorult és 
remegő ajkai meg-megmozdultak, de nem jött azokra szó : sem 
átok, sem áldás, sem ima, sem bocsánat!

Itt feküdt előtte az az ember, ki élete boldogságát fel
dúlta, ifjúságát eltiporta, kiragadta a körből, hova rendeltetése 
helyezte, ki pillanatnyi szeszélyének feláldozta az ő egész 
életét !

Utolérte a végzet büntető keze.
Igaz. Meglakolt. I
Láthatatlan hatalmak fejezték be a boszu művét.
Ah, de mit ért ő vele!
A rohanó kerék sodra az ő szivét is halálra zúzta. Most 

vége, vége, mindennek vége ! . . .
íme, ezt jelentették sötét babonás rejtelmei.
Szorongó szive előre megérezte a lesújtó csapást. Eltiport 

büszkeségére most már nincs gyógyír idelenn.
Az utolsó mentő árbocz is kidőlt.
Az a ki elrablóit becsületét helyreállíthatta volna és 

helyreállítani akarta — nincs többé!
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Szemébe nem tolult köny. Kebléből uem emelke dett sóhaj. 
Csak nézte — nézte —
Addig-addig nézte, míg egyszer öeszeroskadt és szép szőke 

feje aláhanyatlott a holttetem fagyos sárga kezére.
A hallottőr azt hívé, hogy imádkozik.
Az a fagyos érintés nemsokára újra felköltötte.
Zavartan tekintett körül és sietve távozott.

14*
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Huszonkettedik fejezet.

I l o n a .

M arika  kinos türelmetlenséggel váita Ilona visszatérését.
Végre jött.
Arcza fel volt dúlva, tekintete tétova járt körül a szo

bában és szomorúan pihent meg fiatal barátnője arczán.
— Az istenért, mi lelt Ilona ? Te beteg vagy.
— Nem, gyermekem. Semmi bajom sincs. Megtetted már 

készületeidet az útra ?
— Itt hagyjalak, mikor talán legnagyobb szükséged volna 

rám ? — rebegé Marika.
— Velem ne törődj’, Mari.
— Nem, nem ! Ilona, én maradok. Illetlenség is volna 

távoznom anélkül hogy tőle elbúcsúzzam . . .
— Kitől ? . . . kérdó Ilona gépileg.
— Tőle — tudod.
—- J enőtől?
— Nem Jenőtől, hanem attól az úrtól — — —
— Jaquemár — mormogá Ilona. — Arra hiába vársz, 

gyermekem. Az most nem jöhet.
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A hírlapban, melyből gróf Marmarossy gyászesetét meg
tudta, Jaquemár elfogatása is részletesen meg volt írva,

— Miért nem jöhet, Ilona, tán valami baja esett ?
Ilona nem felelt, megállt az ablakmélyedesben és kinézett

a folyosóra.
— Tíz órakor indul a vonat, Mari. Addig elkészülhetsz.
— Egyedül ? Éjjel ? — susogá Marika.
— Ah, igaz. Éjjel. Egyedül . . .
Kis vártatva újra megszólalt Ilona :
— Hajnalba is indul egy vonat.
— Ha kívánod, majd azzal utazom.
— Jó. Majd felköltelek, Mari.
Azután ílona hozzá lépett, megcsókolta homlokát és szót

lanul elhagyta a termet.
A dajka, szobájába tért be.
— Menj aludni, Dzsagga, — szólt a néger nöhez, — 

ma éjjel én foglak helyettesíteni.
Dzsagga bambán nézett az úrnőre. Feltűnt neki valami, 

amiről számot nem adhatott magának. Mogvicsoritotta fehér 
fogait és átadta helyét a bölcső mellett.

Ilona leült a bölcsőhöz és összekulcsolt kezekkel ott vir- 
■ rasztott mellette hajnalig.

Hajnalban felköltötte Marikát, befogatott és kikisérte a 
a vasúthoz.

Azután visszatért a gyermekszobába, megint a bölcső
höz ült. _ .

Ott találta Jaquemár, mikor a vácziuti temetőből ugyan
azon kerülő utakon szerencsésen visszatért és álruháját másik
kal cserélte fel.

Jaquemár megdöbbent Ilona láttára.
— Ön mindent tud, Heléne ? — mondá a bölcsőhöz lépve.
— Mindent.
— Látta is talán?
— Láttam.
— És Mari ?
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Ilona intett kezével, hogy az már messze van.
— Ön eleresztette?
— Magam küldtem.
Jaquemár kérdőleg pihenteté rajta tekintetét.
— Olvastam az ön elfogatásáról . . .
— Ah, úgy ! Különben ön jól cselekedett. Marinak biz

tosságban kell lennie. Az ő boldogsága az első. Én könnyen 
fölkereshetem. Csak azt sajnálom, hogy atyai jussát ki nem 
adhattam neki, hogy vitte volna magával. No, de sebaj! Mint 
látja, kiszabadultam . . . bár továbbra nézve nem tartom itt 
magamat valami nagyon biztosnak, Ittmaradásunk csak napok 
kérdése. Legjobb szeretném, ha már holnap indulhatnánk. An- 
gelo Hamburgban várakozik reánk . . .  mit gondol Heléne ?

Ilona nem felelt. Merően maga elé bámult és meg-meg- 
ringatta a bölcsőt, melyből gyönyörű gyermekének sóhajszerti 
halk pihegése hallatszott.

— Nézze csak, erről majdnem megfeledkeztem. Jaquemár 
felbontotta a kis kézi táskát, melyet a sírboltban talált. — 
A kis Viktor béget illeti. Gróf Marmarossy Géza végrendelete. 
Úgy látszik, már több nap óta vívódott az öngyilkossági esz
mével. Ez junius 15-éről van keltezve. A végrendelet végre
hajtása is nagyon meg van könnyítve az által, hogy a testált 
összegeket mindjárt mellékelte is. Egy fél milliót találok itt 
készpénzben és kötvényekben, fele részben az ön, fele részben 
gyermeke számára.

Ilona kinyújtotta kezét a végrendelet után, és végig olvasta 
a minden szószaporitást kerülő, rövid okmányt.

Azután visszaadta Jaquemárnak.
— Tegye el ön, Jaquemár ur és viselje gondját. A pénzt 

is, a kötvényeket is. Valamikor önre rábíztam gyermekemet 
önt kérem most, hogy viselje gondját e pénznek gyermekem 
számára. Ha felnő, ne legyen földhöz ragadt szegény, aminö 
apja volt. Elfogadja, Jaquemár?

— ön ma oly sajátságos, Heléne. Ön túlságosan szivére
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veszi a Cserni halálát. Bizonyára nem érdemli azt a ragaszko
dást, melylyel ön kitartóan kisérte minden lépteit.

— Jaquemár ur 1 A meddig Cserni Viktor ólt, meg volt 
a reményem, hogy jóvá teendi amit ellenem vétett. Én úgy 
tekintettem, mintha férjem volna, akitől balviszonyok időre- 
órára elválasztanak és ez a hit, ez a bizalom tartott fenn en- 
gemet, hogy becsültem magamat. A világ előítéletes és én ma
gamba szittam minden előítéletét. A nőnek, kinek gyermeke 
van, de férje soha sem volt, csak egy neve van a világ előtt. 
Nincs erőm ezt a nevet kimondani és viselni még kevósbbé. 
Hagyjon ön magamra Jaquemár ur, pihenni akarok, ki vagyok 
merülve, a viszontlátásig ! . . .

Jaquemár megcsókolta Ilona kezét és ismét műtermébe 
vonult.

Ilona egész nap bezárkózott szobájába, és csak az esti 
szürkületkor hagyta el azt.

Kopogtatott Jaquemárnál.
Nem volt hon. Jaquemár kincsei biztos elszállításával volt 

elfoglalva.
Egész ravaszságát és leleményességét össze kellett szed

nie, hogy boldoguljon.
Úgy érezte magát, mint a játékos, kit elkényeztetett a 

szerencse és most egyszerre, habár csak rövid időre is, el
pártol tőle. Az első fiascóra megszeppent kissé, de az első 
szerencsés fogás ismét visszahozza régi vakmerőségét és helyre 
állítja vakhitét saját sérthetlenségében.

Ilona nem koczogtatott másodszor, hanem a gyermekszo
bába lépett, hol Dzsagga egy nagy smyrnai szőnyegen a leg
furcsább testgyakorlatokat produkálta a kis Viktor bég mond- 
hatlan gyönyörűségére.

Ilonának, amint belépett, elébe csendült gyermeke vidám 
kaczagása, de e kaczaj most nem csalta ajkaira és arczára az 
üdvözöltek fényességét, úgy mint máskor, összerázkódott, meg
ijedt tőle.



Lehúzta gyémántos karpereczét a karjáról és odaadta 
a dajkának.

— Te mindig jő voltál hozzá —mondá— tedd el, ez a tied.
Dzsagga megvicsoritotta vakitó fehérségű fogait, levetette

magát úrnője lábaihoz és szép köszönő verset énekelt el a be
cses ajándékért.

— Ezt a levélkét átadod majd az effendi urnák és ezt a 
szekrénykét is.

Ilona összes ékszerei voltak. Egytől egyig Jaquemár 
ajándékai.

Dzsagga keresztbe fonta mellén a kezeit és megigérte, 
hogy pontosan teljesiti parancsait.

Azután kiküldte a dajkát.
Egyedül maradt gyermekével.
És most először tört ki lelkének feneketlen, mérhetően 

fájdalma kebelrázó hangokban.
Ölbe vette gyermekét és szivszaggató jajgatással futott 

vele fel alá a szobában.
A gyermek ajkain elhalt a kaczaj.
Ártatlan, két tündöklő szeme gyermeteg kíváncsisággal 

tapadt édes auyja arczára.
így még nem látta soha.
Azután a húsos piczi ajkak is keserves sírásra pityeredtek.
Gömbölyű kacséit szorosan anyja nyakába fonta, mintha 

félt volna, hogy valami láthatlan hatalom tőle elszakítja.
A gyermek sírása belevegyült a szerencsétlen nő zoko

gásába.
Dzsagga az ajtó előtt összekuczorodva leste, hogy mi tör

ténik odabenn, de nem volt bátorsága úrnője nyílt parancsa 
ellenére cselekedni és belépni.

Szeme fehére kitágult és a vad ember bamba félelmével 
várta, hogy a következő pillanat mit fog hozni.

Egyszerre megnyílt az ajtó és Ilona sebesen elsurrant 
mellette.

Nem vette észre a négernőt.

— 184 —
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Ilona arczába vonta fátjolát és sietve suhant végig a 
házsorok mellett.

Az utczákon gyújtogatni kezdték a lámpákat.
A szénatéren s a kecskeméti-utczán ilyenkor élénk nyüzs

gés uralkodik.
Ilona a régi sóház felé vette útját. Ott gyérebben lobog

tak a gázlángok s csak szórványosan tűnt fel egy-egy alak. 
Hanem a Dunához kiérve ismét élénkebb lett az esti kép. 
A lánczhid két oszlopa a Duna közepén mint két kolosszi 
árnyék vált ki a szürke homályból. A viz tükrében a két part 
hosszában ezer meg ezer láng viszfánye sugárzott s az árboczok 
hegyein színes üvegek csillogtak.

Ilona szemei előtt összefutott a fény az árnynyal. Egy 
perezre megállt. Tétova tekintetének csak egy dolog ttint fel: 
az, hogy itt  is vannak járókelők.

Tovább sietett.
A kiépített rakpart messze maradt el mögötte, a rakodó 

bajókat egyszerű halászbárkák váltották fel. A lámpák, a láng- 
nyelvecskék messze távolban tünedeztek le fel.

Kiért az emberlakta varázskörből s belépett egy másik 
varázskörbe, hol némaság, csönd, éj, homály, árnyék az uralkodók.

A Duna vize hangtalanul hömpölygött tova. Ilona meg- 
megállt. Belebámult a sötét mozgó tükörbe. Gondolkodott. Még 
tovább sietett.

Az alacsony partok lépten-nyomon emelkedni kezdtek. Itt- 
ott egy kiálló, alámosott pázsitos földnyelv nyúlt beljebb a fo
lyamba. Egy ilyen kiálló rovátkán állapodott meg Ilona. Fölvett 
egy kavicsot és leeresztette a vízbe. Ahol a kavics alábugygyant, 
mély, tölcsérszerü buborék képződött, melynek karikái csak több 
perez múlva simultak el egészen.

Itt mély volt a viz; leoldta fátyolát és összegöngyölve 
zsebébe dugta.

Levette nagy selyemkendőjét válláról és térden alól 
összefogta vele ruháját. Azután összekulcsolta kezeit, mintha 
imádkozott volna.
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Egy-két másodperczig tartott az egész.
Ekkor fölemelte két kezét és odaszoritotta lázasan lüktető 

halántékaihoz.
A part szélén állt. Egy heves mozdulat — és a nemes 

szép alak eltűnt a partról. Egy erős locscsanás — és a habok 
összecsaptak a boldogtalan nő feje felett!

Az égen kilépett a teli hold és ezüst glóriával vonta be 
a pontot, hol pár pillanat előtt egy megtört, kétségbeesett lélek 
tragédiája véget ért.

A hangtalan hullámok csöndesen úsztak tovább, mintha 
nem történt volna semmisem.
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Huszonharmadik fejezet.

A b ú c s ú .

Steinreich Kamilla kisasszony boudoirjába egy esős délu
tánon egy fiatal katonatiszt lépett.

— Mily meglepetés, Jenő ! — kiáltott fel Kamilla és a 
a flongue-chaiseről felszökve, a belépő elé sietett.— ön már 
régóta Ígéri, hogy egyenruhában fogja magát bemutatni . . .

Jenő megilletődéssel szorította meg a szép bankárleány 
kezét, és csak most vette észre Kamilla a délczeg férfi mély 
komolyságát, a komor árnyékot, mely egész lényét bevonta.

— A bemutatás nem önkénytes, Kamilla. Ma reggel óta 
ismét katona vagyok.

— Ön katona ! — kiáltott fel Kamilla elsápadva. Nem
értem.

Jenő karjába akasztotta a leány karját és a] pa adaghoz 
vezette.

— Ön mindent meg fog érteni, Kamilla, mindent. Egy 
nagy csapást ért . . .

— Ur isten, mit fogok hallani!
— Egy súlyos, megrendítő csapás . . . Százszor álltam 

az ellenség tüze előtt, százszor forogtam életveszélyben, de soha 
nem tudtam, mi a félelem. Nyugalmamból fel nem rázott sem

15 *
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elemi, sem másnemű csapás. Hanem most megrendültem, most 
Össze vagyok tiporva, meg vagyok sem m isítve------------

— Az isten szerelmére, Jenő! — kiáltott fel elrémülve 
Kamilla.

— Beszéltem önnek húgomról, hogy szép, nem köznapi 
lény. Leány, ki a szenvedés iskolájában megnemesült —

— Nos, Jenő?
— Hugómnak akarata volt, mely az én akaratommal 

összeütközésbe jött és ő megmutatta, hogy tud akarni: ö meghalt.
— Meghalt !
— Öngyilkos lett. A Dunába ölte magát.
— Szörnyűség !
— Olvassa el Kamilla e levelet. Halála előtt egy órá

val irta. ő  megbocsát nekem. Megbocsát! ü r isten, de mikor 
én nem bocsáthatok meg magamnak. Mikor szivemben egy vá
doló hang mindig azt kiáltja, hogy én öltem meg ! Olvassa vé
gig Kamilla, olvassa.

— Istenem, Jenő, hisz én ezt az Írást ismerem . . .
— Lehetetlen,

— Hisz ez Efimia kezeirása.
— Kicsoda Efimia?
— A török leányé, kit atyám Konstantinápolyból hozott 

magával.
— Lehet . . . .  mondá Jenő szórakozottan . . . lehet.
Kamilla szemei megteltek könyekkel, amint végig olvasta

az egyszerűségében megható levelet.
„Nem akarok útjába állani boldogságodnak — irta Ilona ; 

— elmegyek oda, a hol béke és nyugalom van, Imi nem ítélik 
el a szerencsétlent, hol minden csomó megoldást nyer. Isten 
veled, Jenő. Ha engemet boldognak tudsz, bátran egybekelhetsz 
szép jegyeseddel. Cserni Viktor nincs többé, ő  nélküle elvesz
tem. Góczy Ilonának nincs miért élnie tovább !“

— Boldogtalan szegény leány! — susogá Kamilla.
— Kamilla, — kezdé Jenő megindulását leküzdve, — 

én kemény és szigorú voltam húgom iránt. Most érzem és
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felfogom, hogy az valék. Késő! Jóvá nem tehetem’ többé, amit 
ellene vétettem; de egy leküzdhetlen szózat azt súgja nekem, 
iiogv az én kezeim nem elég tiszták arra, hogy büntetlenül 
nyúlhatnék a boldogság pohara után. Azt hiszem, az ő árnyéka 
sötéttel vonná be legédesebb perczemet is. Mi jogom van ne
kem az üdvhez, mikor azokat, kik szivemhez, életemhez leg
közelebb állottak, elveszni hagytam, nem törődve velők ? . . .

— Mily gondolatok ezek! — rebegé Kamilla holt sá
padtan, elfojtott lélegzettel lesve Jenő szavait.

— Az önvád, a felzaklatott lelkiismeret szavát hallja ön, 
Kam illa! — Én nem vagyok méltó arra az üdvre, hogy keze 
a kezemben, szive a szivemen pihenjen. Vége, mindennek vége. 
A mi találkozásunk oly sajátságos volt. A harmadszori látás 
alkalmával már egyek voltunk. Az akadályok magoktól meg
szűntek. Minden úgy történt, mintha csak álom lett volna. 
Kamilla, nekem nincs erőm a boldogsághoz. Én megszököm 
előle. Mikor húgom levelét elolvastam, felfogadtam, hogy meg
fosztom én is magamat — nem életemtől, de ami életemnél 
drágább és becsesebb, öntől. Felvettem újra az egyenruhát. Ka
tona vagyok Kamilla és a harcztéren fogok meghalni. Annak a 
katonája leszek, a ki éppen hadat visel. Ma itten, holnap ottan, 
mig egyszer, egy ellenséges golyó földre térit.

Kamilla darabig némán nézte a lesújtott embert.
Azután egy gyűrűt húzott le ujjáról és felkelvén a pam- 

lagról, hideg udvariassággal mondá :
— Sok szerencsét és dicsőséget az uj pályán ! I tt a gyű

rűje uram, kérem a magamét.
.Azzal Kamilla megfordult és el akarta hagyni a szobát.
Jenő utána rohant.
— Bocsásson meg Kam ilia! Én nem igy képzeltem elvá

lásunkat.
Kamilla egy fagyos, gúnyos tekintettel fordult a fiatal 

emberhez.
— És én nem igy képzeltem önt!
Kamilla sietve távozott.
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A szomszéd szobában levetette magát a pamlagra és egé
szen átengedte magát fájdalma rohamos kitörésének. Bezárkózott 
és senkit sem bocsátott magához. Ez igy tartott vagy egy hétig.

Egy hét múlva Kamilla igy szólt atyjához.
— Atyám, én nem érzek hajlamot a bubánatra. Én férj

hez menni akarok.
Az öreg bankár kezeit dörzsölte.
— Választottál, édesem ?
— Nem atyám, te válaszsz helyettem.
— Micsoda qualificatiot kívánsz gyermekem jövendőbe

lidtől?
— Valami solid firma legyen, apám. Azt hiszem P . . 

bankár. . .
— De hisz az púpos, gyermekem!
— Mit sem tesz apám. Az annál jobban fog szeretni.
— De kissé vén is már.
— Annál jobb, apám, én fiatal vagyok.
Steiureich bankár kaczagott. Nem tett több kifogást.
Két hét múlva Kamilla oltár előtt állott P . . . bankár,

ral, a ki egy millió értékű brillant-diademmel ajándékozta meg 
aráját — talán, hogy a mesés káprázat elvegye szeme fényét 
hogy púpját ne lássa meg.

A boldog boldogtalan.
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Huszonnegyedik fejezet.

Befejezés.

A lp á ry  Ödön türelmetlenül, várta a napot, mely szabadsá
git újra visszaadja neki.

Nem sokáig kellett várakoznia.
Első útja volt Szentmihályi Béla barátját fölkeresni.
— Ön aljas rágalmakat terjesztett rólam! — rivalt reá.
— Na, na! Ne oly tüzesen. A szép ballerina históriáját 

nen én találtam fel.
— Nem arról van itt a szó.
— Hogy tűnek fának tartozol — azt kétségkívül hitele

zőid j tudják.
— Adósságaimat rajtam követelik, ahhoz sincsen senkinek 

semmi köze; de te nyomorult gazember vagy! Te nőm ftile- 
hallatár, orgyilkosnak festettél engem . . .  és erre ez a fe
llelet . .

Alpry Ödön felemelte kezét és úgy arczul ütötte hajdan 
jó pajtást, hogy fényes nappal csillagokat látott.

Szenmihályi Béla egy óra múlva elküldte segédeit Alpáry 
1 akására.

Hajniban megverekedtek.
Alpár Ödön halálos sebet kapót..
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Harmadnapra belehalt.
Gyászos özvegye őszinte, igaz könyeket sirt temetésén.
Nem kevésbbé őszinte volt Alpáry prókátorának sajnálko

zása. Szegényt legbusosabb pőrében károsította meg a könnyelmű 
duellans.

A válópert Etelka — ügyvéd nélkül nyerte meg.
A gyászév leteltével Muki János megkérte a szép özvegy 

kezét.
Krickeböek Hildegard még az nap elutazott.
A polgári elemmel mai napig sem tudott kibékülni és 

báró Grinzing megtérése iránt még folyvást nagy reményeket 
táplál.

Nevelési rendszerének alaposságát azonban keményen meg
rendítette az idő.

Kísérje mindvégig Tsacsikoff berczeg emlékezete!
*  *

*

Még csak kevés szónk van bátra e történet befejezésére.
A gróf Marmarossyak fényes palotája a muzeumtéren 

egy álló esztendeig állt üresen, elhagyatva lakatlanul.
Marmarossy Géza jogszerinti utóda, Kálmán, külföldön idő

zött bizonyos párbajtörténet végett, melyben segédkezett.
Csak amikor a láthatár egészen kitisztult, és az az eet 

kissé feledésbe merült, akkor tért haza és tartotta bevonuláát 
a Tibold bátyja által pompásan, fényűzéssel felszerelt palotba, 
honnan annyi ideig száműzve volt.

Ida arczárói ez az egy szomorú év leszedte a rózskat, 
de csakhamar újra felvirult és visszanyerte üde ifjúságát.

A társaság — mely elkeseredettséggel utasította visza a 
hajdani énekesnőt, lassan belenyugodott a változhatatlaiba és 
nagylelkűen keblébe fogadta őt.

Hanem azért Ida mindvégig megmaradt annak a egy
szerű, igénytelen teremtésnek, a kinek őt eleitől fogva isnerjük-

Mikor meghitt órában úgy együtt üldögélnek, a legbol
dogabb p á r: Ida lelkén egy hirtelen árny röppen el, hajdani 
pályatársa és barátja emlékezete.
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— Csak azt szeretném tudni, hogy került Viktor abba a 
sirboltba? — mondogatja Kálmánnak.

Hanem arra a kérdésre Kálmán legkevósbbé tudott meg
felelni.

* *
*

Csobó Estvány gazda meghalt a vizsgálati fogságban, mie
lőtt még ítélet hozatott volna ügyében, ö  egyébiránt nem is 
félt ez ítélettől.

— Isten látja lelkemet — szokta mondogatni — én tel
jes életemben nem vétettem a légynek sem. Soha roszat nem 
kívántam felebarátomnak, kivéve a nagykorcsmárost, a ki szánt- 
szándékkal sértegetett és meg nem embereit volna egy garas- 
árára.

Nagy lelki nyugodalommal csukta örök álomra szemeit, 
de Erzsók asszonynak, jámbor hitestársának nem tudta meg
bocsátani hűtlenségét, hogy csak gyetlen egyszer sem adott 
hirt magáról annyi idő alatt.

Panna lányát még utolsó órájában sem kívánta látni, mi
velhogy reputatióját annyira tönkre tette.

Csonka Marczi ítélete kötélhalálra szólt, de kegyelem ut
ján élethossziglani fogságra enyhittetett.

Czingár János ur az alkapitány egy gazdag földbirtokos leá
nyát vette nőül és nyugalomba helyeztette magát. Hivatalát 
pár év alatt Máté Máté nyerte el.

Sziporkáné asszony legforróbb vágyának teljesedését is 
meghozta az idő. Akadt egy kiszolgált vén strázsamester — 
szakasztott mása az ő néhai János urának, azzal a különbség
gel, hogy az eleven strázsamester a furvázereknél szolgált, a 
hol a szekérkenést pompásan megtanulta és a házasélet szeke
rét — ha olykor megakad és nyikorog a kerék — hatalmas ka
rokkal tudja előmozdítani, úgy hogy Sziporkáné olykor egy 
hétig is megfekszi az irgalmatlan püföket. Máskülönben nagy 
egyetértésben — üritgetik a kancsót és bütyköst.

Nóta bene : Sziporkáné galyibája leégett.
Nóta bm e: aseecurálva nem volt.
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Nóta bene : ez azalatt történt, hogy az az akasztófa virága, 
a Marczi belekeverte a maga dolgaiba, minek folytán Sziporkáné 
is hűvösre került egy pár hónapra, ami egyébiránt jó hírnevé
nek nem sokat ártott.

— És Siti ur ?
Hja, Sifi! Önök tudni akarják, hogy mi lett belőle ?
Kétségkívül azt remélik önök, hogy a félbolond, nem kis 

mértékben arrogáns és szemtelen Siti elpusztult a földszinéről, 
hogy mint dukálna, valami újkori özönvíz, földindulás, Krach 
elsöpörte manipulaczióinak színhelyéről ? Uraim és hölgyeim, 
tizezerszer bocsánatot kérek! Mindebből semmi sem történt. 
Mert Siti ur fényes carriert csinált, a képzelhető legíényesebbete 
Philadelphiai ügyvédi diplomája alapján elismerték prókátorsá- 
gát, nem ugyan az egyetem, de a t. ez. ügyes-bajos publikum- 
Amibe szegény Sifi örömest belenyugodott.

A gründolási korszakban egyes újonnan alapított világ 
boldogító, aranycsináló vállalatoknál szükség volt olyan emberekre 
is, akik mindenre igent orgonálj anak. Sifi urat egy ilyen'részvény- 
társulat megválasztotta Yerwaltungsrathnak és jogi tanácsosnak

Ott is meglábolta a sarat.
A részvénytársulatok megbuktak és Sifi ur is megbukott* 

azzal a csekély különbséggel, hogy ő felfelé bukott. Sifi ur ma- 
gazdag ember.

Hanem azért mégis csak -  Sifi !

Förgeteges deczemberi éjjel szörnyű kutyacsaholásra éb
redtek fel a jó góczfalviak.

Sajátságos fogat vonszolódott nagy ügygyei bajjal keresz
tül a kerékagyig érő süppedékes sáron; rozzant ócska hintó 
volt, tizenkét lóval eléje fogva. Két parasztlegény ült a bakon, 
azok fogták a gyeplőszárat és olyan éktelen ordítást, biztatást, 
hűhót vittek véghez, hogy a falubeli szájasabb komondorok 
mind köréje csődültek a vízözön előtti járműnek.

A hajdani tiszttartói lak előtt megállott a fogat.
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Egy talpig bundába bujtatott úri ember szállt ki belőle és 
megkocogtatta a szélső, alacsony ablakot.

— Ki az? — hallatszott belülről.
— Vendég, édes Petronella kisasszony !
— Nyitom, galambom, nyitom.
Az ablak kivilágosodott. Az ajtó kitárult és Pimpi néni és 

vendége szemtül szemben állottak egymással az alacsony ho
mályos szobácskábán.

Pimpi néni szép bóbitás hálófőkötőbe bujtatta deres haj
zatát, szemérmetes kék karton pongyolája Aliig be volt gom
bolva, egészen a régi volt még, csakhogy arcza talán kissé 
megnyúlt. Pimpi nénit sok mindenféle csapás érte utolsó időkben.

— Édes istenem ! Hiszem kegyed Zsákmár ur — kiáltott 
fel Pimpi néni kezeit összecsapva, mikor az idegen bundája 
gallérét legombolta — az aki engem olyan szívesen látott. 
Rébék! Marika! Keljetek fel. Rébék fiam ! Rakj tüzet hamar 
— szaladj a pallásra — vigyél lámpást magaddal — hozd le 
a Muczi kappant . . . szedj össze vagy tiz tojást — az ilyen 
nagy urak szeretik a rántottét . . .

— Ne keltsen ön fel senkit, édes Petronella kisasszony. 
Nekem sietős az utam. Egy fél óránál tovább úgy sem időz
hetném. Éhes nem vagyok. Csak egy kis meghitt tracsra tér
tem be önhöz; gondoltam, hogy éjfélkor sem bánja Petronella 
kisasszony, ha régi jó barátaival kibeszélheti magát.

— Bizony, bizony, nem bocsátom én el étien, szomjan! 
Hova gondol Zsákmár ur? Aztán abból sem lesz semmi, hogy 
éjfélkor jövünk és éjfélkor megyünk is, mint a ,kisértet! Bi
zony még hírbe hoz Zsákmár ur, ha megtudják, hogy ilyen 
gavallér járt nálam — szélt Pimpi néni kellemetes mosolylyal 
kisérve szavait.

Jaquemár még mindig nem vetette le bunda-hüvelyét.
Pimpi néni csak most vette észre.
— Lám ! lám ! Milyen figyelmetlen is vagyok én. Örömöm

ben még arról is megfeledkezem, hogy a bundából kihámozni 
segíteném.
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Jaquemár jelentősen intett az ujjával, mikor Pimpi néni 
közelebb lépett, hogy fenyegetését valósítsa. Lassan, vigyázva 
bontotta széjjel bundáját és Pimpi néni nagy álmélkodásában 
másodszor is összecsapta kezét.

Jaquemár keblén egy gyönyörű hároméves gyermek pi
hent. Parányi melle egyforma pihegésben emelkedett. Teli 
ábrázatja kipirult.

Pimpi néni kővé meredt bámulatában.
— Jaquemár halkan, fájdalom áthatott, remegő hangon 

mondá:
— Ilona gyermeke!
Pimpi néni szeméből e név hallatára kicsordult a köny.
Jaquemár letette a gyermeket Pimpi néni szűzi ágyára, 

ledobta magáról a bundát és a vén karosszékbe ereszkedve egy 
szomorú történet elbeszélésébe fogott.

Szomorú is volt az a történet, hosszú is, homályos is a 
Pimpi néni jámbor erkölcsös lelkének. Hanem egy rövid fél 
óra mindent kiderített.

Pimpi néni bóbitás fehér hálófőkötője egyre közelebb, le- 
jebb hajlott az asztal szögletéhez, mig egyszerre csak egészen 
ráhanyatlott. Pimpi néni fuldokló sírásra fakadt, egy drága 
halottat siratott: a boldogtalan Ilonát!

És mikor a hálófőkötő bóbitája újra emelkedőben volt,, 
Jaquemár ur egy második történetbe fogott, az nem volt oly 
szomorú ; de Pimpi néninek mégis szörnyen fájt, mert meg
tudta belőle, hogy vannak a világon gonosz emberek is, s hogy 
Szádelői is ezek közül való.

— Most ön mindent tud, kedves Petronella kisasszony. 
Még csak egy kis lényegtelen körülmény van hátra. íme — 
Jaquemár egy kis kézi táskát emelt fel a földről, melyet Pimpi 
néni eddig észre sem vett, és az asztalra ürítette tartalm át; — 
ime ez a kis Viktor öröksége. 465,000 forint értékpapírokban 
és készpénzben. Olvassa meg Petronella kisasszony egy fillér 
sem hiányzik belőle. Itt van gróf Marmarossy sajátkezüleg irt 
végrendelete. Ebben meg vau nevezve az összeg . . .  E pénz
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kezelését hűségesebb kezekre nem bizhatnám . . .  Ön földbir
tokot fog venni rajta, tiszteket vesz maga mellé — szávai 
gyámja lesz Ilona gyermekének. Akarja ön, Petronella kis
asszony ?

Pimpi nénire ismét rájött a zokogás ; nem szólhatott, ha
nem a bóbitás fejkötő szépen kibillentette a feleletet, hogy igen 
is akarja.

— És ez a kis csomag itt — folytatá Jaquemár — ez 
a Marié. Ez sem kevesebb amannál . . .  Ez a kis doboz — 
Marika ékszereit tartalmazza . . . Anyja grófnő volt . . . illik 
hogy rangjához méltó ékszerei legyenek . . . Óhajtom, hogy 
Marika minél előbb menjen férjhez . . . Valami becsületes, 
egyszerit fiatal ember majd csak akad, ha szegény is, az nem 
tesz semmit . . .  És most egy kérésem van önhöz, Petronella 
kisasszony . . .

— Parancsoljon velem, kedves Zsákmár ur. És isteneim 
van-e olyan, amit Marikám édes atyjának kívánságára meg ne 
tennék!

— Mikor a sors bennünket először összehozott, egy kis 
medaillont mutatott ön nekem két arczképpel . . .

— Ez az . . .  . mondá Pimpi néni; most is ott csüngött 
a nyakában.

Én babonás vagyok, Petronella kisasszony. Azt hiszem 
hogy az nekem szerencsét hozna . . .

Pimpi néni egy pillanatig habozott, azután leoldta nyaká
ról a selyemszalagot, megcsókolta a drága ereklyét és odanyuj- 
totta a kalandornak.

— Köszönöm, ezerszer köszönöm ! — rebegé Jaquemár. — 
És most még egyet. Mielőtt tán örökre búcsút mondanék a vén 
Európának — engedje, hogy még egyszer, utolszor láthassam 
gyermekemet . . .  ne költse fel, az istenért, ne. Ő úgy is 
idegenkedik tőlem . . .  Ne is tudja, hogy itt voltam . . . meg
engedi, Petronella kisasszony?

Pimpi néni fogta a gyertyatartót és bevezette Jaquemárt 
a kis oldalszobába. Ott feküdt Marika patyolatfehér ágyon,
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gyermeteg szépségében, gömbölyű vállának hegye kikivillant, 
mint havas tetejében az újonnan esett hé.

Jaquemár arczán fájdalmas gyönyör sugára lebbent el, 
amint néma elragadtatással legeltette szemeit a bájos, képen . . .  
Káhajolt és egy csókot lehelt bíboros ajkaira . . ,  azután hir
telen oda fordult a vén leányhoz, derékon ölelte a parányi 
teremtést és megindult széles melléhez szorította; Pimpi néni 
erre úgy megijedt, hogy elejtette a gyertyatartót és sötétben 
maradt.

Amikorra magához tért, Jaquemár már nem volt sehol. 
Pimpi néni azt hitte, hogy álmodott!

A kalandor utainak nyoma pedig egy más világrészben 
veszett el . . . utoljára Kanadában látták . . . kávét ültetett.

* **

Az utolsó franczia háború befejezése után egy rokkant 
katona tért vissza hazájába. Egy porosz gránát elsodorta jobb 
karját. Melle, arcza összevissza volt szabdalva. A franczia 
hadsereg egyik legvitézebb katonája volt.

Góczy Jenőnek hitták.
Haza jött és itthon is maradt.
Drága gyöngyöt talált és szivébe foglalta.
Marika boldogságának nincsen mássa !

V É G E .
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