• „Az igazságot, barátom, a tiszta igazságot. Végre
is a vőd becsületéről van szó. Ez a ténybeli állapot.
Nos érts meg, én féltem és félek most is, hogy elfogult
leszek vagy túlszigorú vagy túlengedékeny. Mindakettő egyforma hiba. Meg akartam beszélni az ügyet
egy erős gyakorlati jogásszal. Veled. Itt vannak az
akták, nézd át. Tárgyaljuk le az egész ügyet, mintha
perújítás után kerülne elénk. Ha akarod képviselheted
a vádat, ha akarod képviselheted a védelmet."
• Tarnossy végigmérte kollégáját, ki nyugodtan
fogadta tekintetét.
• „Jól van, átnézem az aktákat."
• J ó másfél óráig tanúlmányozta az aktákat, a hosszú,
kúsza vallomású aktákat. A szobában mély csönd
volt, melyet csak Kaulichnak koronkint ismétlődő
ideges köhögése zavart meg. Mikor Tarnossy végzett az Írásokkal, felkelt és szárazon, nyugodtan kijelentette :
• „Elvállalom a vádat."
• „Én meg a védelmet!" kiáltotta Kaulich.
• És Tarnossy remek, szinte megdönthetetlennek
mutatkozó vádat konstruált. Áttetsző világossággal
mutatta be az ügyvédi perfídiát veje részéről. Egyik
csak a másikat támogatta és végűi kimondotta a lesújtó szavakat:
• „Beigazoltnak látom a vádat, kérem a vádlott
szigorú megbüntetését."
• Kornélia egész testében remegett az ajtó mögött.
Mit mond az ő édes apja az ő drága ártatlan úráról.
Majdnem összeesett a kínos felindulástól.
• Éjfélig tartott a nagy jogász torna, melynek végén
mégis Kaulich kerekedett felül. Kellemetlen, éles
hangja szinte sivított.
• „Tekintetes törvényszék! Ismétlődik a régi rút
játék! Vádat konstruálnak anyagi bizonyítékok nél-

kül, feltevésekből, indiciumokból. Ohó 1 Az igazságszolgáltatás nem lehet lutri, kocka. És hol itt az
ügyvédi hűtlenség? Mutassanak egy magán végrendeletet, melyet a kapzsi atyafiak nem kifogásolnak!
Éppen csak ettől az egytől kivánja a vádhatóság az
abszolút szüzességet. Csak ennek az egy végrendeletnek kellene olyannak lenni, amellyel mindenki
meg legyen elégedve. Nem, tekintetes törvényszék,
ilyen rossz tréfába ne menjünk bele. Kérem védencem felmentését."
• Tarnossy megadta magát. Kaulich diadalmasan
mosolygott.
s „Látszik, hogy okos ember vagy," mondotta, „hogy
érted a m e s t e r s é g e t . Szervusz öreg!"
• Azzal fogta az aktacsomagot és rohant vele. Mint
valami tolvaj a prédával.
o Tarnossy jó ideig nézett utána és lelkében rettentő
gyanú merült fel: nincs-e ez az ember megvesztegetve.
• Nagy felindulást érzett, de aztán leintette magát:
• „Eh," mondotta az erkölcsi undor érzésével, „mind
gazemberek ! Miért szenvedjen éppen az én Nellikém 1"
• Azzal benyitott a másik szobába s majd beleütközött a leányába, aki fehér hálóköntösében a küszöbön állott.
n „Hát te hogy kerülsz ide?"
n „Nohát csak feküdj szépen vissza s aludj nyugodtan, a férjednek nem lesz semmi baja." Az asszony
nyakába borúit és soha nem tapasztalt hevességgel
csókolta apja bozontos arcát.
• „Köszönöm, papuskám, köszönöm 1 Most vagyok
igazán boldog!"
L: Sietve távozott. A szeptemvir mély szomorúsággal,
igazi világfájdalmas tekintettel nézett utána.
• „Csak a gazembereket szeretik ilyen nagyon,"
mondotta keserűen, meggyőződéssel.
ZÖLDI MÁRTON.

Interieur.
Az asztal körül olvas a család.
A szőnyegen egy vén cirmos dorombol.
A kisebb lány, behallik a szalonból,
Elzongorázza
Grieg esti dalát.

Ezüstkupakos,
nagy
tajtékpipából
Füstkarikákat
ereget a gazda.
A díványon szunnyad egy kis mihaszna

Künn zúzmarás tél, itt nyugodt derű,
Amelynek nincs se sóhaja, se szója.
Lustán ketyeg a rokkant fali óra
S asztal-középen áll az ó nedü.

A kályhában a tűz pattogva
lángol
S a kályha mellett tréfálkozva
zsémbel
A nagyobbik lány hű szerelmesével.
Andor
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Gyula.

