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K A 9 K Ö N W T A 

A nap búcsúzó-félben volt s az est homálya kezdé 
átvenni csöndes uralmát. — Az arató leányok festői 
csoportokban vonultak hazafelé és vig nótázás közben 
elfelejtették a napi munka fáradalmait. Szivböl jövő, 
egészséges kacagások hallatszottak néha-néha. 

A zöld tengeri vetések közt kanyarogva futó gya-
logúton is a város felé tart két elkésett munkás: egy 
szép aratóleány, meg egy szálas barna legény. Kész-
akarva maradtak el a többiektől, hogy szabadon beszél-
gethessenek ; pedig hát nekik nem volna szabad még 
egymáshoz szólni sem, — igy adták ki otthon a paran-
csolatot a szép Kata édes szülői. De hát mit tegyenek P 
A szívnek nem lehet parancsolni; aztán meg ők nem 
is akarnak neki parancsolni, mert hiába, nem tudnak 
meglenni egymás nélkül. 

Mennyi mondani valójuk van ! Ha három nap egybe-
olvadna, még akkor sem volna elég hosszú nekik, hogy 

« 

elmondhassák egymásnak mindazt, a mit éreznek; hát 
még ez a rövidke félóra mit ér, a mi alatt beérnek a 
városba? Tovább nem szabad nekik egy uton halad-
niok, mert rósz a világ, sok az irigy ember, aztán beta-
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lálnúk súgni otthon az öregeknek, hogy együtt látták 
őket. Hej! pedig rosz világ lenne ám akkor! Tán soha 
sem is láthatnák többé egymást . . . 

Letűnt a nap. Langyos szellő lágy fuvalma cirógatta 
a kipirult ábrázatokat. — A lányka levette fejéről a 
baboskendőt és hosszú, sötét haját átengedte a hamis 
szellő játszótársának. A legény meg egyet sodorintott 
hetyke kis bajuszán, aztán általölelte az engedékeny 
leányka derekát és szenvedélyes csókot nyomott szerel-
mes ajkára, — először csak egyet, azután kettőt és — 
Isten tudja, hányat. Azután pedig szólt hozzá szerel-
mesen : 

— Áldjon meg az Isten jó szivedért, galambom! 
Soha se változzon meg a szándékod irányomban. En-
gem meg verjen meg az Isten mind a két kezével, ha 
valamikor eltudnálak felejteni! 

— Ugy, ugy, Fercsi! Ne búsuljunk, majd lesz ez 
még máskép is, — jó az Isten, jót ad. 

— Jó éjszakát, édes rózsám! 
Elváltak; az egyik jobbra, a másik balra tért. Pe-

dig egy utcában laktak az alsóvároson . . . 

* 

Vad haraggal tombolt a vihar; villámlott, menny-
dörgött oly rettenetesen, mintha az ég megharagudott 
volna a földre s ki akarná ezt forgatni sarkaiból. Ember 
és állat reszketve vonult födél alá. Az orkán sivitva, 
pusztitva nyargalt s megremegtető1 a földet és emberi 
sziveket. 
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Tandari Márton házában kettős az ijedtség és a 
félelem: a viliarokozta félelmet fölülmúlja még szeretett 
édes leányuknak, a Katának, kétségbeejtő betegsége. 
Hetek óta nem lehet szavát venni az ártatlannak; her-
vad, mint késő őszszel a virág és sárgul, mint a fa 
hulló levele. — Jaj! mi baja lehet a szegénynek? — 
kérdi a sógorság, komaság. Senki sem tudja meg-
mondani ; volt már itt doktor is, de az is csak a fe-
jét rázza nagy aggodalmasan. A lelkében van a baj, 
az szögezte az ágyhoz. Csak a Fercsi után sóhajtozik 
örökké . . . De hát azok az öregek! — Nem lehet azok-
kal birni! 

Az ég dörög, a lányka fájdalmasan nyög, nem tud 
magáról semmit. Ágyánál virraszt a remegő édes anya, 
ott van az őszbe csavarodojt apa is, a megindithatatlan 
Tandari Márton. 

— Jaj, — ja j ! — hangzék a beteg gyönge szava. 
— Mit tegyünk? mit tegyünk, én jó Istenem? — 

jajgat Tandariné és kérdőleg emeli könytöl ázott sze-
meit, öreg élete párjára. 

— Tán átmennék a Csurinéhoz, anyjuk ? 
— Eredj no, — de csak szaporán. 
xV vihar ijesztőleg tombolt, az öreg Tandari az is-

tállónak tartott, hogy fölkeltse a cselédjét, — nem mert 
magánosan útra kelni. 

Az álmos szolgalegény lomhán, duzzogva tápászko-
dott föl és olyasmit morgott, hogy a jó kutyát sem verik 
ki az ilyen időben . . . 

Nagynehezen elindultak . . . 
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Jó sokára tértek vissza, mert a Csuriné messze la-
kott. A mint befordultak az utcájokba, hát — uram, 
ne hagyj el! — nagy fényességbe ütköztek a szemeik. 
Tandarit valami rosz sejtelem kapta meg és elkezdett 
szaladni ugy, ahogy öreg csontjai birták . . . 

— Jézus Krisztus! — Ezzel a kiáltással rogyott 
össze az öreg, lángban álló házának udvarán. 

Az álmos cseléd gondatlansága folytán gyuladt ki 
a régi nádfödeles ház. 

Tandariné jajveszékelve, kezeit tördelve rohant ki 
a szobából, mikor észrevette a tüzet; de nem birt visz-
szamenni, mert a nagy szélben a lángok egyszerre ösz-
szecsaptak a ház fölött. 

— A leányom, a beteg leányom, bennmaradt! — 
sikoltozá szivetrázó hangon. 

A földön heverő öreg Tandari eszméletre tért a 
jajkiáltásra és erejét megfeszitve bódultan rohant a 
lángok felé, de alig tett két lépést, lábai megtagadták 
a szolgálatot. 

Kétségbeesetten kiáltozott ő is. 
— Leányomat mentsétek meg! Leányomat! Minden 

vagyonomat odaadom, csak leányomat hozzátok ki! 
Az emberek csoportban vették körül a házat, de 

senki sem mert a csapkodó lángokhoz közelíteni; — a 
szomszédok a maguk viskóit iparkodtak oltalmazni, mert 
a szél nem szűnt meg tombolni. 

— Leányomat, leányomat! — hangzott egyre a 
kétségbeesett kiáltozás. 

Hasztalan, senki sem mert a bizonyos halálba ro-
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hanni. A szoba mennyezetjét képező gerendák is kezdtek 
már égni; az ablakok, ajtók is lángban állottak már . . . 

Szegény Kata ! boldogtalan teremtés ! 
De mi az? Az emberek jobbra-balra hu l l anak . . . 

Egy szálas, tagbaszakadt legény rohan be az udvarra; 
a szemei őrült tűzben ragyognak, fényesebben, mint az égő 
ház tüze; egyenesen neki tart a lángban álló épületnek. 

— Jézusom! Megállj! Kész halálba rohan! — 
kiabálnak mindenfelöl. 

Az öreg Tandari térdre esett s összetett kézzel 
imádkozott. — Úristen, kegyelmes Isten! segitsd meg 
jó szándékában! 

A ragyogó tüz gyorsan emészti gyönge prédáját. A 
ház felső része nagy robajjal esik össze. Még egy perc 
és — vége mindennek! . . . 

De ott fut ki, lebukva, a csapkodó lángok közül a 
legény, karjai közt a beteg leánynyal, a ki nem is tudja, 
mi történik vele. 

A legény fekete volt a koromtól, a haja itt-ott le-
égve, a ruhája összepörzsölődve. De mit gondol ő 
most avval! 

Az alélt leányt letette szülei elé. 
Itt hozom, Tandari uram, a leányát. Haragszik-e 

még rám? — Nem volt rá soha igaz oka. tudja azt 
odafönn a mennybéli Isten, a ki most megsegített! 

— Fercsi, íiam! 
Ennyit tudott csak mondani a megtört öreg Tan-

dari és nyakába esett a legénynek és ott zokogott hosz-
szan, 
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A régi nádtetejes vályogház helyén ma szép zsin-
delyes, módos téglaépület áll és öröm, boldogság la-
kik benne. 

Esténkint ott ülnek a ház előtt: Fercsi a kedves 
feleségével, meg az öregek és térdeiken az a két csin-
talan gyermek — a kedves unokák . . . 

Istenem! de szép is igy az élet! . . . 







N om származott ő sem a dravida, sem a dekháni 
törzsből, nem a mahradtok büszke fajából. Nem szüle-
tett. a Himalaja völgyeiben, hol alpesi növényzet té-
ny ész ; sem a Hindosztán alján, hol szantalfa, bambusz, 
ébenfa és teákfa között, rendkivüli változatosságban fü-
gefa, banánfa, pálma, citrom, gránátalmafa és a mangó 
díszlenek, mely utóbbinak berkeit százszorosan megörö-
kitettc a hindu költészet — dalaiban. 

Mindezekről semmit sem tud beszélni a szegényke, 
sem szanszkrit, sem pedig prakrit nyelven; mert néma-
sággal verte meg a teremtője. 

Nem meséltek neki Ráma hősi alakjáról, a kinek 
vitézi tetteiről annyi van irva a „Ramayana"-ban; nem 
olvasta a „Mahabharata" gyilkos harcait és tömérdek 
didaktikus adalékait. 

Mitsem hallott Kalidasaról, nem Malati és Madhava ér-
demes indus költőkről, nem ismeri „Amaru 100 mondásait", 
nem a hindu költő-királynak, Saudának, perzselő szenve-
délylyel teli dalait, sem Lal Kavinak „Chatra Prakas"-ját. 

— Miért nem tud ő mindezek létezése felől sem-
mit, ha már egyszer hindu? 
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Megmondom. Azért nem tud ezekről semmit, mert 
nem ott született a messze Hindosztánban, hanem őt 
egy vén német gypszöntő öntötte, — szurtos, piszkos 
műhelyében; miután szépen bebronzirozta, eladta. El-
adta, hogy az érte nyert pénzen kenyeret vegyen éhes 
gyermekeinek. 

A kis hindu tehát néni élő személy, hanem csak 
egy egyszerű gypszöntvény. 

Az öreg német gypszöntőtől egy szép barna leányka 
vette meg a hindu gyermeket és boudoirjában égy vi-
rágállványra tette föl — diszképen. 

Ott áll ő magas trónusán, körülvéve egy egész vi-
rágos kerttel, amelyben jóformán az egész világ flórája 
virul, balzsamillatot lehelve feléje. Soha ilyen kellemes 
helye nem volt, mint ezen bájoló kis szobácskában. 
Feje fölött egy kosarat tart, melyből holmi futónövény-
féle eregeti vállaira zöld levelekkel dús ágait. 

Gyönyörű boudoir! 
Boldog kis hindu, te láthatod folytonosan azi a 

kedves leánykát; olvadozhatsz szép szemeinek égető su-
garaiban; gyönyörködhetei rózsaajkainak észbóditó mo-
solyában ; hallgathatod pacsirtadalszerü csicsergéseit, 
nótáit, melyek engemet is rabjává tettek. 

Láthatod reggel, amikor fölkel bíboros nyoszolyá-
jából és arca még ég az édes álom izgalmaitól; látha-
tod este. a mikor újra lepihen, gondolkozva az elmúlt 
nap eseményei fölött; láthatod, mikor sir, láthatod, 
mikor kacag; láthatod szeszélyeinek ezer változatos-
ságában. 



A KIS HINDU. 

Oh, én is láttam őt! Megjelenésekor azt hittem, 
hogy a tündérvilág egykori varázskora virult föl újra. A 
költő ábrándja múzsájának pásztori óráiban sem látott oly 
teljes szépségű ideált, mint a kit én láttam szemeimmel. 
Mint Grácia mosolygott felém és én megbűvölve néztem reá. 

Nem tudom elmondani, hogy mily boldog voltam 
abban a pillanatban, a mikor a mennyei lény meghitten 
lebegett el előttem; az, a ki azóta óhajtásaim, álmaimnak 
bálványává lett. Mily édes, mily felejthetlen azon pillanat! 

Elég volt egyszer látni és megszeretni. 
Magányos óráimban hányszor kisértém meg bájos 

és méltóságteli alakját képzeletem elé festeni. Hogy 
mennyire sikerült? ne is kérdjétek. 

Ajkaim reszketnek, ha nevét kell kimondanom s 
szivemet oly érzés lepi meg, mely édes is, fájó is egyszerre. 

Mily örömmel vallanám meg neki, hogy azon nap, 
melyen őt láttam, életemnek legszebb, legdicsőbb napja 
vala! De nem merem, mert visszatart ettől szemeiben 
honoló, parancsszóra tekintete, mely azt látszik mon-
dani: „ne szólj, ne szólj!" 

Te boldog kis hindu, te bizalmas barátja vagy; 
előtted nincs semmi titka, neked elmondja szivének 
mély érzelmeit, ha szép lelke néma fájdalommal borong 
a jövő fölött. Neked elpanaszolja fájdalmait ; örömeiről, 
reményeiről, vágyairól is csak te neked beszél. Nem 
szégyenli, nem palástolja előtted ama boldog halandó-
nak a nevét, akit szeret, akié szivének minden egyes 
dobbanása. Gsak te tudod egyedül, hogy boldog-e ő, — 
vagy talán szintén reménytelenül szeret — — — 
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Csendesen, de vigan eltem eddig életem, nem há-
borgatta lelkem nyugalmát semmi a világon; hanem én sze-
retni és szerettetni vágytam, nem elégedve meg sorsommal. 

íme, elérkezett az idő s én szeretek; szeretek ki-
mondhatatlanul, szeretek ugy, amint vágytam azt. Ha-
nem, — oh gyötrelmek kinos gyötrelme! — engem nem 
szeretnek viszont. 

Reménykedve leséin a hajnal hasadását, óhajtozva 
vártam, hogy újra lenyugodjék a nap, — talán, hogy 
az újra ébredő meghozza szerelmét nekem. De mind 
hiában, mind hasztalan! Azóta számtalanszor pirkadt a 
hajnal, a nap is elfáradt pályafutásán s én még mindig 
csak szeretek s nem szerettetem. 

De tűrni fogom sorsomat, — mert ki láthat a jövő 
titkaiba? s oly édes a biztató remény! 

Te szegény kis hindu, én szánlali, hogy nincs üres 
kebeledben sziv, melylyel szeretni tudnád azt ¡1 barna leányt! 

Te ezerszer boldog kis hindu, én irigyed vagyok, 
hogy nincs üres kebeledben sziv s szeretni nem tudod 
azt a barna leányt! 

* 

így van megírva a kis hindu története egy szerel-
mes ifjú naplójában, — a ki talán soha sem hitte, hogy 
azt mások is fogják olvasni. 







A délibábos rónaságon, a hol nem igen láthatni 
egyebet, mint hullámzó zöld vetést, gyepszőnyeget meg 
az erre szeliden lehajló, mosolygó tiszta kék eget s el-
vétve egy-egy a pusztaságba bámuló kútágast, legelésző 
jószágot s játszi kedvökben ugrándozó bárányfalkákat; 
ott, azon a végtelen rónaságon kóvályog egy birkanyáj. 
Nincs mellettük az a jókedvű juhászbojtár, a ki vigyázni 
szokott rájuk, a ki terelgetni szokta őket egyik puha 
pázsitról a másikra. Csak egy nagy kuvasz ballag a nyáj 
u tán, szomorúan, lehorgasztott fejjel, mintha beteg 
volna. Néha-néha fölkapja a fejét és nagy, okos szemeit 
szanaszét hordozza a messze rónaságon. A juhok észre-
vették a pásztoruk kedvencének szokatlan lehangoltsá-
gát, összebújtak és elkezdtek súgni-búgni. — Ki kell 
tudni, hogy mi a baja a Bundásnak. Ezt határozták és 
föl is biztatták a „kolompost", a ki benső barátságban 
állott a Bundással, hogy fogná körül ő kelmét és ugy 
szőrmentén tudná ki tőle, hogy hát mi oka légyen nagy 
szomorúságának. 

A „kolompos" elvállalta a küldetést, de meghagyta 
a nyájnak, hogy csak haladjanak szép csöndesen és le-
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gelgessenck, mintha semmi sem történt volna, — ne-
hogy az öreg Bundás valamit megszimatoljon. 

A nyáj szót fogadott és szép csöndesen tovább 
ballagott legelészve, mintha más gondja sem volna; a 
kolompos pedig lassan-lassan oda somfordált az öreg 
Bundás mellé és ilyenformán kezdett a beszédhez: 

— Mi bajod van, kedves öregem? Soha sem látta-
lak még ilyen rosz kedvedben; pedig régen irmerjük 
ám már egymást, ugy-e? 

— Hagyj békében, kolompos! — valami nagyon 
roszat érzek a levegőben. Valami olyannak kell történni, 
a mi mindnyájunkat nagy szomorúságba fog ejteni. 

— Kérlek szépen, jó öreg pajtás, mondd meg ne-
kem, hogy mit érzesz ? — Tudom, hogy te nem szoktál 
hiábavalóságokon aggódni. 

— Jól van, neked elmondok mindent, de titoktar-
tás pecsétje alatt. Jer, heveredjünk le ide a gyepre, a 
többiektől félre, nehogy meghallhassák, a mit mondani 
fogok; mert nem szeretném előre megijeszteni a sze-
génykéket. így ni. — Hát tudod, hogy az este nagyon 
szép idő volt, a hold pompásan világított és mi ott a I 
nagy kút körül telepedtünk le éjszakára. Bandi gazdám 
megsimogatott, azután kivette a szűre ujjából kedves j 
tillinkóját és elkezdett rajta nótázni. Egyik után a má-
sikat fújta; ti már mind el is aludtatok rajta, de én 
még ébren voltam. Észre vettem, hogy Bandi nagyon 
sűrűn tekintget a tanyák felé, — mindjárt gondoltam, j 
hogy a Juliskája bizonyosan megígérte neki, hogy kijön 
ma hozzá. Hanem az idő mult; máskor már olyan idő 

o n 
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tájban rendesen kint volt. Bandi csak fújta a tillinkót, 
hol hangosan, hol csöndesen, — hej! nem hallottam 
még olyan keserves nótákat tőle. — Lehetett ugv 11 
óra felé, mikor Bandi egyszerre csak fölugrott, földhöz 
vágta a tillinkóját, nagy mérgesen magára kapta a szür-
jét, a kalapját szemére húzta és útnak indult. Én utána 
sompolyogtam, de észrevett és rám mordult, — a mit 
még eddig soha sem tett, — hogy takarodjam vissza a 
nyájat őrizni, mert ő már továhh ki nem állja, hanem 
elmegy, megnézi, hogy mit csinál az a leány. 

— Mit volt mit tennem, visszatértem hozzátok. 
Nem haragudtam rá, mert tudom, milyen a szerelmes 
ember. — De hallod-e te kolompos, nincs is roszabb, 
mint mikor Ígérnek valamit és nem állanak a szónak.. . 
Aludni próbáltam én is, de csak nem jött álom a sze-
meimre; mindig Bandi volt eszemben. Nagvsokára már 
mégis elpislákoltam volna, mikor hirtelen szél kereke-
dett, beborult és megeredt az eső, villámlással és meny-
dörgéssel. No, ekkor meg aztán veletek gyűlt meg a 
bajom: szanaszét akartatok futni. Hallod, soha életem-
ben nem láttam olyan gyáva népet, mint ti vagytok! 
Reggel felé, — a mint tudod is, — elállott a zivatar, 
gondoltam, hogy Bandi már vissza is térhetne, — de 
nem jött. Még most sincs itt, pedig a nap ugyancsak 
iparkodik fölfelé, — n e m messze lehet már a dél sem. 
bTgy~e kolompos, igazam van, hogy aggódom a gaz-
dánkért? Bizonyosan valami baj érte, vagy valami bo-
1 ondót cselekedett. Hej! mert furcsa nép ám az az asz-
szonyi nép, tp kolompos. 
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— Igazad van, Bundás — szólt elgondolkozva a 
kolompos — hiába nem maradna el ilyen sokáig. Bi-
zony jó is lenne, ha elmennél utána nézni a dolognak. 

— Magam is azt hiszem. El is mentem volna ré-
gen, ha rám nem parancsolt volna, hogy vigyázzak 
reátok, — meg aztán, ha bizni lehetne bennetek, hogy 
nem mentek szanaszét. 

— Légy nyugodt, Bundás, jót állok róla, hogy itt 
találsz bennünket. Hanem most csak eredj ám és hozz 
hirt a mi kedves bojtárunkról. 

Bundás készpénzül vette az adott szót és nem várva 
több biztatást, oly sebesen iramodott a cél felé, már a 
mint csak vén csontjai engedték. 

A kolompos pedig tudtára adta a dolgok sorját az 
egész nyájnak s megígértette velők, hogy türelmesen 
befogják várni a Bundás megérkezését . . . 

A Bundás jó sokára meg is érkezett. De mintha 
kicserélték volna: soványabbnak látszott jóval, mint 
mikor elindult. A szomorúsága pedig nagyobb lett. 

— Mi jó hirt hoztál? — kérdé a kolompos. 
— Jó hirt? bár azt hoztam volna. Jaj, bár el se 

mentem volna! — válaszolt a Bundás és szemei könybe 
lábadtak. — Jaj már minekünk, édes kolompos pajtás! 
Tudtam, hogy nem jó lesz ebből! 

— Beszélj hát, az istenért! 
— Hát Bandi csakugyan a Csabiék tanyájára ment; 

— a mint nekem az egész dolgot a Csabiék Puli ku-
tyája elmesélte, a Csabi Julcsa azért nem jött ki hoz-
zánk, mert hűtlen lett a Bandihoz. Egy másik legénybe 
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bomlott. Épen tegnap találkoztak össze, mikor már az öreg 
Csabi lefeküdt. Ott ültek — aszongya — a ház mögött, 
a kis eresz alatt és szerelmesködtek. Az a szerencsétlen 
Bandi meg épen akkor ért oda, mikor a Julcsa meg-
csókolta azt a legényt. De már akkor esett ám javában. 

Azt mondja a Puli komám, hogy olyan fájdalmas 
nyögést ő még nem hallott, a milyent Bandi tett, mi-
kor meglátta őket. — Julcsa észrevette Bandinkat és 
elakart szaladni, hanem az a legény megkapta a dere-
kát, visszahúzta az ölébe és biztatta: 

- Ne félj, galambom, még engem látsz, — meg-
felelek én annak a betyárnak! 

- No, Bandinak sem kellett több — amúgy is 
szörnyen el volt keseredve, — előrántotta a baltáját — 
épen ezen a héten köszörülte ki — és hirtelen ugy 
fejbe találta ütni azt a hányiveti legényt — meg azt a 
csalfa leányt, hogy azt sem mondhatták: Isten segits! 

Bandi aztán — a mint a Puli mondja — megállott, 
elmeredve nézett az előtte heverőkre, majd Julcsa holt-
testére borult és ott sirt, zokogott keservesen. Egyszer 
csak megrázkódott, hirtelen fölugrott és elakart rohanni. 
A vihar még ekkor javában tombolt; a mint Bandi 
kilépett az eresz alól, egy nagyot villámlott, ezt egy 
rettentő csattanás követte és Bandi a földre vágódott. 
Agyon sújtotta a villám 

A szegény Bundás kínjában elkezdett keservesen 
ordítani és a gyepen henteregni. Erre a kolompos is 
rágyújtott, az alvó nyáj fölébredt és nem sokára ször-
nyű sirás-rivás hangzott szét a néma éjszakában. 
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Az árvák jajveszéklése betöltötte a sik pusztát. . . 
Szétoszlottak, mint az oldott kéve. Nem ért volna már 
azoknak sem a Bundás szava, sem a „kolompos" tompa 
csengetyühangja semmit. De nem is törődtek azok már 
velők, — azt zokogták, hogy: „Nekünk is viselje gon-
dunkat az Úristen!" 

U 







N em tudom, hogy mi a bajom; csak azt érzem, 
ll0&y fáj a szivem, íáj a lelkem; kedvem nincs; egy-
hangú és unalmas vagyok. Ha belenézek a tükörbe, 
menten elfordulok onnan, hogy ne lássam azt a sava-
i n ábrázatot., a mit az mutat. Néha ismeretlen vágyak 
epesztenek, a miknek nevet adni nem tudok. Lelkem 
1 épülni óhajt porhüvelyéből, hogy szabadon járhasson-
kelhessen egy szebb hazában, — de hajh! még most 
n e m 'ehet; várnia kell, nem nőttek ki a szárnyai. Min-
den terhemre van, még a szánakozó beszéd is egy barna 
k l s l e á n y picike ajkairól . . . De hát mi ez P Mi ront-
hatta meg eddig oly vig kedélyemet, gondatlan élete-
n u t • Isten, ki ott trónolsz a magas egek ismeretlen 

e81()iban, segits nekem eloszlatni ezt az oszsziáni 
ködöt' m 

' vagyok, mint a világtalan, ki tapoga-
j Z \ d k d ' ad . Kérlek, "vedd le szemeimről a homályt 
mzo fátyolt, hogy tudjam meg, mi fáj nekem, mi bánt 
engem! 

Ismertem embereket, a kik sokat szenvedtek, a kik 
0 dogtalanok voltak, — de ha kérdeztem tőlük szenve-

boldogtalanságuk okát, mindig megtudták azt 
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npvezni. — Miért nem tudom én megmondani, az én 
fájdalmaimnak okát? . . . 

így tűnődtem én magamban egy este és bodor füs-
töket eregettem hozzá hosszúszárú pipámból, gondolván, 
hogy elűzhetem velők a komor képeket, de hiába, nem 
ment sehogy sem; folytonosan előttem lebegtek és gyö-
törtek. Nyugtalanságom annyira ment, hogy nem birtam 
egy helyen maradni, hanem fölkeltem és elkezdtem kis 
szobámban járkálni. — Oh, hányszor mértem meg szé-
lét, hosszát lépéseimmel! 

Patyolat fehér ágyamból hivogatólag mosolyogtak 
felém a duzzadt vánkosok, mintha azt mondták volna: 
jer, jer, feküdj le, pihend ki magadat. Engedtem is az 
intő szavaknak és lefeküdtem. Még sokáig törtem a fe-
jemet, de végre is erőt vett rajtam az álom hatalma 
és elaludtam . . . 

Szép csöndes vidék tárult föl szemeim előtt. Egy 
kis patak csörgedezett alá a sziklákról; mellette gyönyörű 
szép erdőcske feküdt, a melyből egy kedves kis guny-
liónak fehér falai mosolyogtak kifelé. Én mint vándor 
jöttem le a hegyek ormairól és szétnéztem az igéző he-
lyen. A völgybe értem, a hol ezer virág illata töltötte 
meg a levegőt és leültem egy nagy fának iHatos hősé-
ben. Nyájas szellő lengedezése uf erőt öntött fáradt tag-
jaimba és forró homlokomat a nagy fának lehajló 
lombjai-legyezgették. Lelkemben édes nyugalom fog-
lalt helyet és kéjittasan szemléltem a természet re-
mek színjátékait. Az ünnepies csöndet nem zavarta 
semmi. 
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A mint igy elmerengtem a néma csöndben, egyszer 
csak megnyílt a fehér gunyhónak ajtaja és azon egy 
leányka lépett ki, gömbölyű karjain két kis kor-
sócskával, és a patak felé tartott. Nem látott meg és 
igy minden háboritás nélkül vehettem szemügyre. Oh, 
mily büvös-bájos, mily elragadó szép volt — junói ter-
metén azzal az egyszerű ruházattal! Ragyogó arcának 
minden vonása, minden egyes része olyan harmóniában 
állott egymással, mintha a természet egy mintaszépsé-
get akart volna benne előállítani. Fekete szemeinek ra-
gyogása versenyre kelt a nap sugaraival. — Ajaka feslő 
rózsabimbó s a körülte pajzánkodó mosoly olyan üde, 
mint virágon a reggeli harmat. 

El voltam bájolva és szivem erősen dobogott; resz-
ketni kezdtem, mint a nyárfalevél. A leányka elért a pa-
cikhoz, belépett abba, s a boldog habok hízelegve csó-
kolgatták piciny lábait. Megmerítette a korsócskákat a 
patak tiszta, friss vizéből és visszaindult gunyhójába. — 
Megpillantott engem és hosszasan nézett reám — azzal 
a z égető, bogár szemeivel. — Köszöntöttem; ő nyája-
san viszonozta üdvözlésemet. Remegő hangon elmondám 
n°ki, hot 
ebben 

}gy én fáradt utas vagyok a nagyvilágból és itt, 
a csöndes völgy ölében szeretnék vigaszt s nyu-

galmat találni. Ö megszánt és fölszólitott, hogy lennék 
kicsiny gunyhójának szívesen látott vendége. — Istenem! 
mily öröm, mily boldogság tölté el e pillanatban szivemet! 

Bementünk a gunyhóba, a hol példás rend uralko-
dott és 
Volt semn 

mindenen a legnagyobb tisztaság ömlött el. Nem 
.mi a kényelemnek kedvezett volna, de a 
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szükségesekből sem* hiányzott semmi. Egyszerű, Ízletes 
ételeket rakott elém és nyájas szóval biztatott azok el-
fogyasztására; sőt, hogy jobb kedvem legyen, maga is 
velem tartott. Ketten ültünk a kis asztalnál. Rábámul-
tam, mintha megigézett volna. Meg is voltam igézve. Ő 
elpirult. Nem kellett nekem az étel, hanem megfogtam 
a kezecskéit és azt rebegtem neki, hogy: szeretlek . . . 

Itt elmosódott a szép kép egy pillanatra, de megint 
megjelent; hanem ekkor már ugy tűnt föl, hogy ő az 
enyém volt és édes csókjaival halmozott el; szeretett 
kimondhatlanul. Ott éltünk a csendes völgyben egy-
mással, egymásért, — boldogan. 

Eddig az álom. Boldogságom határtalanságából a 
reggeli zaj fölébresztett és én szemeimet dörzsölve szét-
tekintettem szobámban. Kerestem boldogságom tündé-
r é t . . . Ah! a szoba üres volt, üres és rideg — ride-
gebb mint valaha. 

Egybevetém álmomat — be kár, hogy az volt! 
— tegnap esti gondolataimmal és kezdett előttem tisz-
tulni a szemhatár; majd egészen eltűnt szemeim elől a 
homály és most már minden világos lett előttem. Most 
már tudom, hogy mi fáj, tudom, hogy mi bánt. 

Az álomkép nem enyészik el, ha rágondolok, min-
dig hevesen dobog a szivem. Ez a sziv szeretne sze-
retni ! De nincs, a kit szeretni tudjon, ugy, a mint ál-
mában szeretett. Hajh! megtalálod-e valaha a magadét, 
te szegény kis lakója ennek a rozzant kebelnek ?! 

ftn 
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Ismerem vágyaid és — nem hihetem. Az álom álom 
marad! Az élet nem adja meg azt soha! . . . 

Ugy-e szomorú, ugy-e nyomorult az ilyen élet ? . . . 
Vájjon az örök álom meghozza-e, a mit az élet álma 
megmutatott ? 

Ezeket egy bánatos fiu mesélte. 









Biharmegyének b.-ujfalusi járásában, a Berettyó 
mellett terül el Hencida falunak termékenységről hires 
határa. A szép vetések, a buza- és kukoricaföldek mind 
a legnagyobb gonddal vannak ápolva, müveive; bizo-
nyitják a falu lakosságának szorgalmát és életrevalósá-
gát. Valamennyi tanya közül legjobban kitűnik azonban 
a jó Gölöncsér István uramnak szépen rendezett ma-
jorsága. Ez van aztán helyrehozva annak a rendje-módja 
szerint! Örömmel legelteti rajta az arra járó szemeit. 
Mindenki szerette Hencidán az öreg István bácsit; 
megkülönböztetett tisztelettel köszöntötték őt polgár-
társai, ha vele találkoztak. A község elöljárói között, ha 
szóba jött a jövő biróválasztás, ő kelmét emlegették 
legjobban. Igazán tiszteletreméltó is volt, galamb-ősz 
hajával és szelid vonásaival. 

Be senki sem volt oly nagy bámulója a Gölöncsér-
féle majornak, mint Gsányi Gabi, a gáborjáni Csányi 
Péternek egyetlen fia. Hanem meg volt ám annak is a 
maga oka! Mert hát tudnivaló dolog, hogy volt István 
gazdának egy gyönyörűséges hajadon leánya: Örzsike. 
Ezt az aranyos virágszálat, ezt a gyöngyvirágot minden 
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legény közül Gabi szerette volna legjobban a mellére 
tűzni ; ő érette járt annyit Gáborjánból Hencidára ; no 
hogy egy nénje is lakott ott, vagy mi, az is igaz ! . . . . 

Sűrűn találkozott Gabi Örzsikével és nagyon bele 
talált nézni annak fekete szemeibe. Örzsike meg mint 
fiatal leány, szívesen fogadta, mert hát szó a mi szó, 
hízelgett neki, hogy Gabi őt szíveli leginkább a falubeli 
leányok között, hogy őt tűnteti ki folytonosan. Vasár-
naponként mindig együtt táncoltak a nagy korcsmában 
és bizalmasan simultak egymáshoz, midőn a jó talpalá 
való nóták mellett, tüzesen járták a ropogóst. Hejh ! 
nem is volt ekkor Gabinál boldogabb ember heted-hét 
vármegyében ! Azt hitte, hogy Örzsike nagyon szereti. 

A fiatal, tapasztalatlan leányka, — akit csak alig 
egy év óta számítottak a nagy leányok sorába, — még 
nem tudta, hogy mi a szerelem. Nem is szerette ő Gabit, 
csak szeretett vele táncolni meg beszélgetni. Gabi sem 
magyarázta meg a leánynak, hogy mit tesz az : szeretni ; 
s nem is mondta egy szóval sem, hogy szereti. 

Hejh, Gabi, Gabi, de nagyon elbíztad magadat ak-
kor, midőn azt gondoltad, hogy Örzsike beléd van bo-
londulva ! . . . 

Telt az idő, szép csendesen, nyugalmasan : Csányi 
Gabi már csak a farsangot leste, hogy gűgyüt küldhessen 
Gölöncsérékhez, hogy megkéresse Örzsikét. 

— Az lesz aztán a lakodalom! — ujjongott 
magában. 

De másként volt ennek a dolognak a sorja megírva 
a sors könyvében . . . 
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Hencidán nagyon megváltoztak a viszonyok. Sári 
Ferkó haza jött a katonaságból; kitöltötte a három esz-
tendőt a huszároknál. Most már itthon marad és hozzá 
lát a gazdasághoz. 

Sári Ferkó nagy, magas, izmos legény, szép ma-
gyaros vonásokkal és gyönyörű, huszáros bajuszszal. Min-
den leánynak megakadt rajta a szeme, minden leány-
sziv dobogott érette — titokban. 

Gölöncsér Örzsike is olyan szúrást érzett a szivé-
ben, a milyet még soha sem tapasztalt; mindig nyug-
talan volt, sehol sem találta a helyét és nem birt 
aludni; álmait folytonosan annak a csúnya Ferkónak a 
képe háborgatta. Hanem azért egy cseppet sem hara-
gudott ám! . . . 

Egy vasárnap Gabi nem jött át Gáborjánból a 
tánchelyre és igy történt, hogy Örzsike minden táncot 
Ferkóval járt végig. Oh, milyen sokat és milyen szépen 
tudott az beszélni! Milyen erősen szorította magához, a 
mikor megforgatta — hajh, hajh! Aztán este, mikor 
hazakísérte, azt mondta, hogy : 

— Örzsike lelkem, maga megigézett engem! Nem 
birok a szivemmel, annyira kopácsol. Legyen maga az 
én feleségem. 

Ő m e g azt felelte neki biztatólag, hogy: 
— Ferkó, nézzen el sűrűn mi hozzánk, mindig jó 

szívvel fogadjuk . . . 
• • • Gabinak egyszer csak azt vitték hirül Gábor-

jánba, hogy Örzsike keszkenőt küldött Sári Ferkónak és 
hogy a farsangon meg is tartják a lakodalmat. Ha az 
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istennyila ütött volna le Gabi mellett, attól sem rettent 
volna meg annyira, mint ettől a hirtől. Első fájdalmában 
tehetetlenül vágta le magát a gyepre és sirt keservesen: 
elveszett boldogságát siratta ; hanem aztán, mikor magá-
hoz tért, dühösen felugrott és boszut lihegve igy kiáltott: 

— Ez nem marad ennyiben! 
* 

Örzsike és egy barátnéja együtt dolgozgattak Gö-
löncsér uram házikójának hátulsó szobájában. Az egész 
háznépből csak ők voltak otthon. 

Örzsike épen Ferkójáról, annak nagy szerelméről és 
jövendőbeli boldogságukról beszélt Katónak. 

— De jó is már neked, Örzse! — sóhajtott föl a 
szőke Kató. 

— Jó az Isten, jót ád; majd megleled te is a ma-
gadét : a mi késik, nem múlik. 

Még talán tovább is fűzték volna a beszéd fonalát, 
ha a házőrző kutya ugatása nem figyelmeztette volna 
őket valaki jöttére. 

— Tán bizony Feri jön? — mondá kitörő öröm-
mel Örzsike, — lehet, mert hét óra után járhat az idő. 

Épen elébe akart menni a vendégnek, a midőn 
kinyílt az ajtó és azon Csányi Gabi lépett be. A leányok 
megijedtek. 

— Adjon isten jó estét, Gölöncsér Örzse. 
— Hozta Isten nálunk, Gabi. 
Ugy látszott, hogy a vendég nem volt valami jó 

kedvében, mert szótlanul telepedett le a nagy kenyér-
sütő -kemen ce p adkáj ára. 
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A két leány eleintén csak beszélt hozzá, hanem 
azután, mikor látták, hogy Gabi nem enged és hallgat, 
mint a csuka, — akkor békét hagytak neki és egymás-
sal diskuráltak. Gabi egyszer csak megrezzent, megijedt 
önnémaságától és megemberelvén magát, beleszólt 
néha-néha a beszédbe; hanem minden szavát mély 
sóhajtással kisérte. 

Közömbös dolgokról fecsegtek. Gabi folytonosan 
Örzsikét kémlelte szemeivel és újra meg újra sóhajto-
zott. Egyszerre csak, — mintha megunta volna az ülést, 
— felugrott a padkáról, szemei szikrákat szórtak és 
menni készült. A leányok egy jó szóval sem tartóz-
tatták őt. 

Örzsike, mint illedelmes hajadon, kikísérte a ven-
déget — egészen a kis kapuig. 

A kis kapunál megkapta Gabi Örzsikének a kezét 
és elkeseredett hangon kérdé tőle: 

- Különb legény hát Sári Ferkó én nálam, ugy-e? 
— Nem a'! — felelt Örzse. 
— Mégis keszkenőt adtál neki, hogy leszünk hát? 
— Van még elég leány itt, meg a másik faluban, 

választhat kelmed is. 
Az utolsó szavakat már nem hallotta Gabi; lelke 

ol sötétedett, a vér szivére és agyára tódult egyszerre és 
n e m tudta, hogy mit cselekszik. A kis mándli belső 
zsebéből egy forgó-pisztolyt rántott elő. 

Örzse ijedten felkiáltott. 
E kiáltásra Gabi magához tért s távol eldobta ma-

gától a pisztolyt. 

39 
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— Nem! — Máskép boszulom meg magam! 
Azzal elsietett. 

* 

Őszkor, Örzse esküvőjével egy napon, Gabi is meg-
házasodott. Bari Annát vette el. Soha sem hitte volna, 
hogy eltudja felejteni Örzsét, pedig ugy volt! nagyon 
megszerette Annát. Boszűból akart megházasodni s ké-
sőbb szerelemből tette azt. Boldogan élte napjait és 
sokszor nevetve mesélte el Sári Ferinek — kivel aztán 
igen jó barátságban élt — és több jó cimboráinak, 
hogy ő milyen nemesen boszulta meg magát. 

— Hát a forgó-pisztolyt mért rántottad akkor a 
feleségemre? — kérdé tőle Sári Ferkó. 

— Tudod, pajtás, meg akartam ijeszteni a fehér-
cselédet. 

Hanem, mikor ezt mondja, akkor nem nevet. 
Visszagondol ilyenkor arra, hogy egy meggondolat-

lan pillanat mily életre kiható szerencsétlenséget szül-
hetett volna. 

— Hej, de jó volt, hogy akkor felkiáltott az Örzse! 

4 0 
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A szőke Tisza partján éldegélt Busa Jóska, a szép 
halászlegény. Hej! csak jó idők is jártak még akkor 
tájban a tiszai halászokra! Mikor ugy vasárnapi napon 
kicsípte magát az uj pitykés mándliban, meg a ráncos 
szárú bagaria-csizmában, hát minden szemrevaló leány 
visszanézett reá még az utca végéről is; sok sziv földo-
bogott a nagy rózsás selyemkendők alatt. Mert hát 

biz isten szép, deli legény is volt ám az a Jóska 
halász! 

Lesve lesték, hogy ugyan ki lesz a párja. No, már 
az csakugyan boldog egy asszony lesz, a kire Jóska rá-
veti a szemét, — mondogatták a vénasszonyok. 

Megleli a zsák a foltját, - tartja a példabeszéd. 
Busa Jóska is megunta egyszer a legény-életet, asszony 
után vágyódott a szive. Hej! bár soha se dobbant volna 
meg keblében az a sziv, bár soha se jutott volna az 
eszébe az asszony! De hát az emberi szivnek nem lehet 
Parancsolni. Jóska is megszerette a gyönyörűséges Csóti 
Klárit; bele nézett abba az éjfekete szemébe és azt 
mondta, hogy meghal bánatában, ha az övé nem lehet 
a z a gyönyörűséges virágszál, ha más találná ölelni azt 
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a darázskarcsu derekat. — No, az meg is keserülné, — 
ezt is hozzá gondolta. 

— Már akkor csak meg ne halj, kedves szolgám! 
— igy szólt hozzá az öreg Csóti, — inkább neked adom 
azt a leányt; legyen a tiéd és éljetek, boldoguljatok, a 
hogy tudtok. 

Nagy volt az öröm a Busa Jóska, szivében. Megtar-
tották a lakodalmat régi jó magyar szokás szerint: vi-
gadtak, mulattak három napig egy folytában. Kijutott a 
„tyukverőből" is meg a „kárlátóból" is duplán. Azután 
szépen haza vitte a halász az uj menyecskét a maga 
otthonába, keblére ölelte és forró csókot nyomott piros 
ajakára . . . 

Boldogan és tisztességes jómódban éldegéltek a fiata-
lok, semmi sem zavarta meg a családi tűzhely csöndes 
nyugalmát. Busa Jóska öröme határt nem ismert, mikor 
a Klári asszony egy szép, erős, egészséges fiu gyermek-
kel ajándékozta meg. A boldog halász hol a feleségét, 
hol a pici jószágot szoritotta keblére, majd megfojtotta 
őket a nagy szeretetével. Ápolgatták, dédelgették a kis 
csemetét minden kitelhető módon. 

— Megbecsüld ám, asszony, ezt a kis cselédet! — 
mondta sokszor a halász, — semmiben se legyen szük-
sége ; ugy viseld a gondját, mint valami uri ember 
fiának. 

Vigyázott is a szerető anya a kis Pistikára, ugy 
féltette, ugy óvta, hogy a szeme világát se jobban. 

* 

u 
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Évek multak. A Busáék dolga roszabbra fordult, 
az Isten áldásából meg több is lett, mint a mennyi 
kellett volna. 

Négy gyermeknek volt már az apja Busa Jóska; 
négy éhező gyermek kért naponta kenyeret. Tudja Isten, 
talán a Tiszából fogyott ki a bal, vagy csak a szegény 
halász hálóját fogta meg valami babona, de sehogy sem 
birtak boldogulni. 

Mindenből kifogytak; a kis vagyon, a mit a jobb 
időkben összekuporgattak, elfogyott. Szomorú világot 
éltek nagyon! 

— Édes anyám, éhes vagyok! könyörgött a Pista gyerek. 
És a többiek vele fújták ezt a siralmas nótát. 
A jó asszony sirva borult szerető ura nyakába, a 

ki szomorúan nézett hitvese vállain keresztül a siró gye-
rekekre. A szive olyan furcsán, olyan erősen dobogott, 
mintha meg akarna szakadni. A szemeibe tóduló könyet 
alig tudta visszafojtani. De csak megemberelte magát és 
biztató hangon szólt hozzájuk: 

— Várjatok, kedves cselédjeim, hozok én nektek 
üem sokára, csak ne sirjatok. 

— Mit gondolsz, édes urain? 
— Ne félj, anyjuk, semmi roszat. Talán csak meg-

segít a jó Isten: elmegyek a Tiszára halászni, hátha 
szerencsével járok, ha pedig nem, h á t . . . majd megké-
rem a sógorékat, hogy . . . Olyan nehezen nyögte ki azt 
a „megkérem" szót. 

Vállára vetette a hálót és sietve távozott, sietve, 
bár nagy teher volt rajta: négy siró gyerek éhsége! 
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— Áldjon meg az Isten jártodban! — szólt búsan 
utána az asszony és gyermekeihez fordult, hogy valami 
nótával felejtesse el velők, hogy éheznek. — Szegény, 
pedig nála is jobban elkelt volna egy falat sült vagy 
főtt, mint a nóta! . . . 

A delet már rég elharangozták a barátok templo-
mában, Busa Jóska még sem érkezett haza. Hej! pedig 
hogy lesték-várták otthon! 

— Éhes vagyok, éhes vagyok ! — kiabáltak a gyer-
mekek szivfacsaró hangon. 

— Mindjárt előjön az édes apátok — vigasztalta 
őket a bús anya — hoz nektek szép kis aranyhalakat, 
piros almát, fehér cipót, talán még fütyülő-madarat is. 

— Jaj, de sokáig jön! — nyavalyogtak, durcáskod-
tak a kicsinyek a biztató szavakra, mintha nem akar-
nának azoknak hitelt adni. 

— Mindjárt itt lesz már no, ha mondom! Menje-
tek addig ki játszani; csináljatok nagy hegyeket az utca 
porából; — játszatok buvocskát, csigát, játszatok csak. 
— így beszélt mosolyogva az anya, de a mint a gyer-
mekeket kituszkolta, keserű sírásra fakadt. 

Alkonyat felé járt az idő, mikor a halász végre 
megérkezett. 

Jaj, de milyen érkezés volt az. A feje le volt hor-
gasztva széles mellére, az arcán valami sötétség ült, 
egy sötét felhő. A hálója üresen lógott le válláról. 
Könnyű volt az, de annál nehezebb volt a szive. A há-
lója nem fogott, kérni nem tudott, — üres kézzel 
jött haza. 
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A gyermekek örömriadozva szaladtak hozzá és kö-
rülfogták. 

— Mit hozott enni, kedves apám? — ostromolták 
együtt és egyenként. Az anya meg görcsösen szoritá 
kezeit arcára, a hogy meglátta az érkezettet. 

A szegény halász egy végtelen hosszú és végtelen 
fájdalmas tekintetet vetett hü hitvesére, gyermekeire. 
A z t á n ^roskadt és hosszában elterült a földön. 

Nem is kelt föl többé, — megszakadt a szive. 













Is tenem, be sokáig késik ma! Hol is járhat? 
Máskor oly pontosan megjelent a kitűzött időre. Csak 
nem történt valami baja? Vagy meghidegült volna irá-
nyomban? Ah, az nem lehet, hiszen még tegnap is a 
legigazabb szerelem szavaival vigasztalt és csókjaival 
feledtető az élet árnyoldalait. Miért is vagyok ily türel-
metlen ? Balgaság! Ő az enyém ! . . . 

Így tűnődött egy szép szőke menyecske magányosan 
szobájában és idegesen hányta-vetette magát egyik szék-
r ö 1 a másikra. Egy könyvet vett kezecskéjébe, de alig 
nyitotta föl, máris türelmetlenül dobta vissza az asztalra. 
Majd zongorája mellé ült és végigfuttatá ujjait a billen-
tyűkön ; mélabús hangok rezgék meg a kis szobát. A 
menyecske elérzékenyült s mint a szárnyaszegett galamb, 
lecsüggesztő fejecskéjét és szemeiben könyek csillogtak. 

Elmélázott, gondolatjai messze jártak, lelke telve 
volt édes fájdalommal és nem vette észre, hogy az ajtón 
egy férfin lépett be. 

Az érkezett megállt az ajtóban és bensőséggel tekin-
tett a nő felé; majd lassan, lábujjhegyen a háta mögé 
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lopódzott s a félre hajtott fej fölé hajolva, egy forró 
csókot nyomott homlokára. — A menyecske gyöngéden 
simult hozzá, igéző pillantást vetett hátra és — föl-
sikoltott. 

— No, mi az, kedveském? mitől ijedtél meg? hisz 
én vagyok — férjed. De igaz, hogy átkozottul össze-
vissza áll rajtam minden, nem is volna csuda, ha rám 
sem ismernél. 

— Ugyan menjen, maga csúnya ember, igy reám 
ijeszteni ! .— szólt a zavarában kipirult menyecske. — 
De hogyan is történhetett az, hogy előbb jöttél meg? 
Azt mondtad, hogy holnap fogsz hazaérkezni ? De mit 
fecsegek én itt össze-vissza, mikor te útról jösz. Ugy-e 
éhes vagy, lelkem ? rögtön utána nézek, hogy kapj valamit. 

— De kedves Ilonkám. 
— Nono, tudóin, hogy éhes vagy. 
És kisietett a szobából. 

Kedves egy teremtés ez az én feleségem; ugy 
gondoz, mint anya a gyermekét; tessék, most is rám 
fogja, hogy éhes vagyok . . . De vájjon miért ijedt ugy 
meg, a mikor megpillantott ? — Pedig mikor megcsó-
koltam, oly szépen, oly kedvesen hajtotta hátra fejecs-
kéjét. No, nagyon el volt merülve. Néha olyan furcsa 
ez az asszony! Nem ismerem ki magamat; egyszer dé-
delget, máskor meg büszke, hideg. — Eh, bolondság! 
A szegényke most érteni fáradozik és én mégis hibáit 
sorolgatom elő. Ez nem szép tőlem ! 

így dünnyögött Kadocsay Dezső s eközben kényel-
mesen helyezkedett egy nagy karos székbe. 
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Nem volt már fiatal ember, ugy 50—55 éves lehe-
tett, alacsony termettel, őszülő barkóval, de elegáns 
viselettel; arca mindennapi, közönséges emberre vallott. 
Gazdag volt, de nem a maga emberségéből: szüleitől 
örökölte szép vagyonát s az ő érdeme csak abban állott, 
hogy azt nem pazarolta el. Bejárta a külföldet s mikor 
már mindent élvezett s mindent megunt, akkor — meg-
házasodott; elvette Hegyváry Ilonkát, az előkelő világ 
által megbámult szépséget. Nem érzelmi s nem érdek-
házasság volt ez, hanem csak egy szeszély következmé-
nye. Csak azért nősült m e g , h o g y neki is legyen felesége; 
hogy épen Ilonkát választotta, annak egyszerűen az volt 
az oka, hogy vele büszkén jelenhetett meg mindenütt 
és neki tetszett az, hogy irigyelték tőle. Már két éves 
házas volt és meg volt elégedve választásával. Szeretett 
vadászni, kint járkálni jószágain és neje ezért soha sem 
zúgolódott; ezt jószívűségének tudta be, azt gondolván, 
hogy neje nem akarja visszatartani kedvenc mulatsá-
gaitól. 

- Kissé sokáig várakoztat magára az én kis pipis-
kém, — mormogott az öreg. 

Hogyne várakoztatná, mikor halálra van ijedve a 
szegény; alig birta lélekjelenlétét megtartani, mikor férje 
oly váratlanul megérkezett. S most a nagy aggodalom 
a miatt, hogy a csók után nem sikoltott föl, csak akkor, 
midőn férjét meglátta! Hiszen mást gondolt ő a háta 
mögött . . . . Oh, ha most a férje valamit gyanítana! 
Ez az emésztő gondolat támadt föl lelkében s ezért volt 
aztán oly szives férjével szemben, ezért volt oly gondos 
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és futott ki a szobából — zavarát elrejteni, ijedtségét 
lecsillapítani és — a várt vendéget értesíteni a történ-
tekről. Bizalmas cselédjével azonnal pár sort küldött 
Elemérnek, hogy a világért se jöjjön. 

Eközben bekészittetett mindenféle ételt az ebédlőbe, 
s a nyugodtság álarcát felöltve tért vissza férjéhez. 

— Talán bizony már el is aludtál ? Nagyon meg-
várakoztattalak, ugy-e? De ne haragudjál, kérlek, oly 
váratlanul jöttél, hogy nem gondoskodhattam előre. Jer, 
menjünk, föl van terítve. 

— Köszönöm, kedvesem, hidd el, nem is vagyok éhes; 
mielőtt elindultunk,künn az erdőben ebédeltünk. Láttad már 
azokat a gyönyörű foglyokat, a melyeket hoztamV Majd 
küldünk néhányat Babosékhoz is, — régen megígértem. 

— A mint akarod. 
Ezután szépen, karonfogva bevezette férjét az ebéd-

lőbe. Most már nem látszott rajta semmi izgatottság. — 
Nagyon megszokhatta a szineskcdést. 

II. 

Csatlós Elemér pompás egy fiu volt. a kompánia 
büszkesége s az asszonyok, leányok veszedelme. Szülei-
től gazdag örökség maradt reá, szép földbirtok és nagy-
szerű, kényelmes lakosztályokkal bővelkedő kastély, 
gyönyörű lovak, hintók stb. A természet is pazarul el-
halmozta kegyeivel: magas, nyúlánk termetű, szabályos 
arc, szép férfias vonásokkal, elegáns tartású, csengő 
hangú és kitűnő modorú. Valódi minta férfi-szépség 
volt, a kit Alcibiades mellé lehetett volna állítani. 
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K . . . egész környéke folyton beszélt róla és ka-
landjairól. Az asszonyok sngtak-bugtak, hogy Csatlós 
ennek vagy annak udvarol, ezt vagy azt veszi el; kivált 
a nagylányos anyák kisérték szemmel minden lépését. 
D e az igazat senki sem tudta felőle; ez pedig a Kado-
c-ay novai való szerelmi viszonya volt. A tilos viszony 
titkát jól megtudták őrizni, a mi pedig az ő körülmé-
nyeik közt nem volt könnyű dolog. Hogy miként jött 
l étre a bűnös viszony, azt könnyű megmagyarázni, mi-
dőn 20—22 éves fiatal asszonyról s 55 éves férjről van 
pzó, a kinek e mellett meg van még az a rosz szokása 
is, hogy nagyon gyakran -eltávozik hazulról egész na-
pokra. Vén férjnek fiatal feleség mellett rosz szokás biz 
a z ! Az alkalom tolvajt csinál, tartja a példabeszéd. Itt 
i s azt csinált: olyan tolvajt, a ki meglopta férje be-
csületét. 

No de ne bölcselkedjünk. Elég az hozzá, hogy a 
deli világfi s a szép nő együtt beleestek a szerelem ör-
vényes tengerébe s már úszkáltak abban anélkül, hogy 
titkukat a világ csak sejtette volna is. A férj persze 
legkevésbé, h 

Elemér lakásán nagy mulatság van; termei tele 
vannak vendégekkel; a környéknek minden valamire 
való ifja kompareált. Csupa fiatal ember volt jelen. 
Mind eleven, tüzes, mulatni, élvezni kész. Szép Kado-
csayné, te ugyan várhattad volna kedvesedet! Mikor 
nálad kellett volna lennie, ő otthon' javában mulatott 
vendégeivel. Még jó volt reá nézve, hogy a férje meg-
jött, legalább igy nem tudta meg a valót! 
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Folyik, a mulatság, ömlik a bor, megy a „csöndes", 
szól a zene és a szobák viszhangozzák a föl-fölhangzó 
harsány kacajokat. A társaság hangulata egyre élénkebb 
lesz; hogyne, hiszen a bor kergeti a bánatot és fülön 
csípve hozza az embernek a jó kedvet. 

— Töltsetek fiuk! — kiált Elemér. — Igyunk! 
mulassunk! — Nem megy innét ma haza senki! 

— Ugyan mi ütött hozzád, Elemér pajtás — szólt 
egy cimbora, — hogy ilyen széles jó kedved van ? Ta-
lán bizony valami szép leány szivét hódítottad meg s annak 
az áldomását akarod velünk megitatni. Mi? Hej, te kópé! 

— Eh, lárifári beszéd! Szó sincs róla. — Pista! 
friss borokat ide! 

Pista a parancshoz liiven, izzadva hordta nyaláb-
számra a hosszú nyakú üvegeket; e közben egyszer 
óvatosan a gazdájához sompolygott s titkosan átnyújtott 
neki egy zöld boritéku levelet. 

De nem jól sikerült a titkolódzás, mert egy ördön-
gös cimbora szeme mégis meglátta, a ki erre meglök-
döste társát, figyelmeztetvén a fölfedezésére. 

—• Ah, ó, hó! — kiáltának társai. — Makinak 
igaza volt — szólt az egyik a sok közül, midőn azt 
mondotta, hogy áldomást iszunk; itt a bizonyság: leve-
let kaptál' és fogadni mernék a legjobb futó agaramba, 
hogy nőtől kaptad. j H L 

Nos, hát megnyernéd a fogadást — szólt közö-
nyösen Elemér. — Valóban egy hölgytől való, de mond-
hatom, hogy nem érdekes; még el sem olvasom. — 
Folytassuk, fiuk! 
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Eme kis intermezzo után megint szétoszlottak az 
összeröffent fiatalok az asztalokhoz; egyik csoport ját-
szott, a másik énekelt; a nagy asztalnál meg egy nagy 
társaság szopogatta a hegy levét. 

Elemér, mint jó házigazda, biztatta vendégeit, ha -

nem e közben mégis egy kissé gondolkodóba ejté a levél. 

— Ő irta — mormogá — bizonyosan valami kel-
1 t é t l enség történt. Még bajba visz ez a bolond szerelmi 
kaland. Nem is bánnám már, ha vége volna; elég volt, 
— meguntam. — Tudom, hogy várt ma reám, de csak 
nem hagyhattam itt barátaimat! 

Kellemetlen gondolataival azonban nem sokáig té-
pelődött, hanem hozzá fogott újra a mulatsághoz, a 
mely végre dőzsöléssé fajult. 

A nehéz fejű vendégeket a reggel űzte széjjel. A 
gazda is majdnem tul volt a virágos jókedven s a pam-
l agra vetette magát, ugy, a hogy volt, ruhástól s már-
már. elszunnyadt, midőn eszébe jutott a Kadocsavné 
levélkéje. 

Igaz biz a . . . A levél. A kis boszorka . . . Ugyan 
m i t h't az aranyos . . . Lássuk csak . . . tördelé, mert a 
nyelve nem igen akart már forogni. Az ablakhoz billegve 
olvasni kezdett: 

„Drága Elemérem! 
Epedve vártalak ölelő karjaimba s már-már boszan-

kodni kezdtem reád; pedig szerencse, hogy nem jöttél, 
mert a férjem véletlenül haza érkezett. Alkalommal tu-
dósítani foglak. -

Ezer csók és ölelés!" 
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— Hm, teringettét, majd torkomra forrt a dolog!) 
De miért is nem hagyok föl vele ? — Szakítani fogok ! . . •! 

De nem, nem hagyhatom el, — ő oly szép. oly kedves, 
oly . . . Nem, nem lehet vele szakitanom; annyira szeret! 

Újra lehevert a pamlagra és még sokáig mormo-
gott összevissza érthetetlen szavakat; mig végre el-
nyomta a mámor. 

I l i . 

Elemér még tovább is fűzte a szerelem láncát a 
szép Kadocsaynéval; talán nem is lett volna ereje azt 
szétszakítani, ha a véletlen kezére nem játszik. Történt 
ugyanis egyszer, hogy Elemér egy nagy társaságban 
mámoros fővel tömérdek sok pénzt vesztett: a játék 
őrült szenvedélye örvénybe ragadta és nem birt belőle 
szabadulni, mind jobban-jobban belemerült és már-már 
annyira ment, hogy nagy vagyonából alig maradt vala-
mije. — A játék folyt, a mámor mult és a körülállók 
sajnálkoztak. Az utolsó összeget tette föl Elemér és —] 
vesztett. Helyzetén villámgyorsan áttekintett és határo-
zott. Fölkelt a kártya-asztaltól és engedelmet kért egy 
percnyi távozásra. A szobában levők suttogtak: „csak 
nem lövi agyon magát ?" 

A jelenlevők közül azonban egynek sem j u t o t t 

eszébe utána menni, csak Kadocsay — ki szintén jelen 
volt — lopódzott utána. 

Epen jókor érkezett, mert ha még egy percet ké-
sik, akkor már későn lett volna. — Csatlós épen n 
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pisztolyt akará szivének szegezni, midőn Kadocsay 
rákiáltott: 

— Barátom, az Istenért, mit akar tenni? — Le-
gyen okos és gondolja meg, hogy ön még fiatal. 

— Bocsánat, uram; de mi várhat most már reám; 
minden vagyonom oda van és megölne a szégyen, ha 
valamikor egyik vagy másik ismerősöm gúnyos lenézés-
sel mosolyogna reám, reám, ki egykor gazdag valék. 

— No, ne legyen olyan büszke. Nézze itt van ez a 
tárca, ezer forint van benne; menjen vissza, próbáljon még 
egyszer szerencsét, hátha megfordul. És ha ezt az ösz-
szeget is elvesztené; akkor majd gondoskodni fogunk 
más módokról. 

— Le uram . . . 
— Semmi mentség. Menjen rögtön vissza, mert már 

agyis gyanúsan suttognak ön felől. Kajta, ne habozzék. 
Elemér meghatva rázta meg a nagylelkű öreg ke-

zet és ingadozó léptekkel ment a terembe. 
Csatlós folytatta a játékot. A jelenlevők szánalom-

m a l viseltettek szerencsétlensége iránt, szorongva várták 
az ujabb eredményt. Bolond játék, bolond szerencse! 
Szinte hihetetlen! A kártya megfordult és Csatlós apro-
pónként visszanyerte mindenét s ekkor a lovagias ellen-
fél fölállott és nem játszott tovább; de igy szólt 
Elemérhez: 

— Uram, jegyezze meg, hogy ész nélkül soha se 
játszék. Mi lett volna önből, ha most a szerencse nem 
kedvezett, vagy én tovább nem játszottam volna. Ta-
nácslom önnek, ne játszék többé. 
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Csatlós Elemér higgadtan átgondolta az eseménye-
ket s keblében fölszólalt a lelkiismeret a rút hálátlan-
ság miatt, a mit ő Kadocsay ellen elkövetett. Annak az 
embernek a nejét csábitotta el, a ki őt megmentette a 
rút haláltól, a ki csupa jóság és nemes önzetlenség. 

— Nem, ezt nem szabad tovább folytatni — gon-
dolá magában. — Ez nem becsületes emberhez illő do-
log, ez rút hálátlanság lenne. Elmegyek és megmondom 
Ilonkának, hogy szakitani akarok vele s hogy becsülje 
meg férjét, a ki jó, becsületes ember. Megkérem, hogy 
ne haragudjék reám; megmondom, hogy szerettem őt, 
de megbántam tettemet és . . . no majd elintézem én 
ezt rögtön. 

S az ifjú valóban ezzel a komoly elhatározással 
ment az utolsó találkozásra. 

— Ah, végre itt vagy, Elemér! — kiáltá Kado-
csayné és kitárta karjait ölelésre. Már azt hittem, hog.V 
ismét hiába várlak. De mi lelt, mit jelentsen ez a ko-
molyság ? No, ne légy hát olyan mogorva . . . Jer, csó-
kolj meg! 

— Asszonyom, engedje meg, hogy néhány komoly 
szót szólhassak. 

— Hahaha! Ugyan ne ijesztgess, édesem, mert 
csakugyan el találom hinni, hogy valami nagy bajod van. 

— Bocsánat, csakugyan bajom van • és ezt a bajt 
akarom föltárni kegyed előtt. 

— Hallgatom. Tessék helyet foglalni, uram és le-
gyen szives elpanaszolni, mik azok a bajok vagy gondok* 
Valóban kiváncsi vagyok. 
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— Ilon, én . . . 
- Szeretsz, ugy-e, Elemér? — Igen, te nem is 

mondhatsz mást nekem; meg akarod újítani, erősíteni 
vallomásod által szerelmedet. Ah! de hát miért ehez 
az az ünnepélyes komolyság. Beszélj inkább vidáman. 

- De asszonyom, legyen türelemmel és hallgassa 
m e g szavaimat. Nem azt akartam én mondani. . . 

- Mit, nem azt akartad mondani? Hát talán azt, 
h°gy nem szeretsz, hogy már meguntál, hogy el akarsz 
hagyni? Ah, mily borzalom fut el erre a gondolatra! 

— Csak nyugalom, asszonyom. Mindent meg kell 
tudnia, bármily nehezemre esik is elmondani. Ilon, em-
lékszel ugy-e, mennyi szép órát éltünk át együtt ebben 
a kis szobában, bánat és gond nélkül; gond nélkül, 
mondom, mert nem gondoltunk arra, hogy a mig mi 
itt édelegve mulatunk, addig egy derék, becsületes em-
bert csalunk meg orv módon. 

De Elemér, miféle gondolatok ezek? Mondd 
egyszerűen, hogy nem szeretsz! 

— Szeretlek, Ilon, de a lelkiismeret nem hagy to-
vább nyugodnom; folyton fülembe zúgja: bűnös, bűnös! 
Mondjuk ki, amit érzünk, hogy szerelmünk, viszonyunk 
bűnös. Én saját megnyugtatásomra, valamint a te nyu-
galmad visszaadása végett végkép meg akarom azt sza-
kítani. Mit gondolsz, mi lenne veled, ha férjed meg-
tudná? Még most a gyanúnak legkisebb árnyéka sem ér 
bennünket, még elég jókor van, hogy magunkhoz térjünk. 

— Nyomorult ember! — kiáltott föl Ilon a fájda-
lom első rohama alatt. Hát ez a köszönet odaadó sze-
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relmemért? Ezt érdemeltem én tőled, a kiért egy be-
csületben megőszült embert sértettem meg? El innen, 
nyomorult! . . . Majd kissé csillapult a szép nő fölhábo-
rodása és mély fájdalomtól remegő hangon kérdé : Ele-
mér, hát valóban elhagysz engemet, nem tart vissza 
semmi? 

— Bocsáss meg, Ilon, beismerem, hogy könyörte-
len vagyok irántad; de a hála, a kötelesség érzete pa-
rancsol reám és szabta elém a megtérés irányát, a 
melytől eltérnem nem szabad. És végre fontold meg te 
is, a miket mondottam, nincs-e igazam?* 

— Nincs! mert te bizonyosan mást szeretsz és 
azért akarsz velem szakítani, nem pedig azért, . mert 
lelkiismereted vádol.. Jól van, ám legyen. Azt hiszed ta-
lán, hogy én könyörögni fogok ? Nem, azt nem teszem! 
— Menj isten hírével, de ne gondold, hogy nem foglak 
szemmel kisérni és rettegj buszúmtól, ha másnak karjai 
közt keresnél kárpótlást szerelmemért! 

— Ilon! Bocsáss meg . . . 
— Isten velünk, uram! 
— D e . . . 

\ 

— Isten velünk! . . . 
Elemér megszégyenítve, de nyugodt lélekkel távo-

zott, mint a ki megtette kötelességét. 
Az elhagyott menyecske pedig bánatos haraggal 

veté magát pamlagjára és keservesen zokogott. Nagyon, 
nagyon szerette azt, a kiért mindent áldozott s a ki 
most elhagyta őt! — A vétek után következik a bűn-
hődés. 

JHk 
—.,. - - > 
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IV. 
Babos Péter gőgös ember volt. Gunvos mosolygás, 

mindentudást negélyzö arc, fitymáló beszéd, pohos has 
és üresen kongó fej, — ezek a vonások jellemezték őt. 
Mindezen nem épen szép tulajdonságok dacára nagy 
volt barátainak száma és különösen Kadocsayval nagyon 
jó viszonyban állott. 

Babos Péternek volt egy nagyon kedves, szép lány-
kája:. Malvin. Sugár termetű, villogó szemű, mindenkit 
elragadó bájos teremtés. Ezt a leánykát óhajtotta Ele-
mér feleségül venni; nem mintha szerette volna, hanem 
h°gy feledje Ilont és mert a leány „jó parthie" volt. 

El is mondta ezt a szándékát Kadocsaynak, — a 
kivel benső barátságot kötött — és fölkérte őt, hogy 
ltígyen közbenjáró az öreg Babosnál, a kivel csak ő tud 
komolyan beszélni. 

Kadocsay szivesen megigérte, hogy mindent meg-
fősz Elemér érdekében és magával is vitte fiatal barát-
ját, hogy bemutassa őt Baboséknál. 

A család barátságosan fogadta a fiatal embert, 
mert már hiréből ismerték őt. — De azon részről, hol 
leginkább szükség lett volna reá, épen nem volt ked-
vező a fogadtatás. — Malvin nagyon hidegen fogadta 
Csatlós üres bókjait és nem sokat törődött vele. 

Kadocsay négyszemközt értesité Babost, hogy mi 
szándékkal jött a fiatal ember. Az öreg urnák megtet-
szett a deli ifjú s azt adta válaszul, hogy ő részéről 
nem ellenezné a házasságot, ha neje és leánya bele-
egyeznének. 
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— Különben — jegyezte meg némi gondolkodás 
után — majd körültekintem még ezt a Csatlós fiút s 
ha magam nem találok kifogásolni valót rajta, akkor az 
én akaratom szent lesz ám. Mert asszonysirás engem 
nem reguláz soha. 

* 

A megvetett szerelem maga a halál. De a félté-
kenység még ennél is több, az a halálfélelem és rette-
gés; Kadocsaynét is megszállta ez a szivet mardosó 
keselyű és körmeit mélyen vágta keblébe. 

Nem volt nyugodalma a féltékenység és boszú 
miatt reszkető szép nőnek, mióta megtudta férjétől, 
hogy Csatlós nősülni akar. 

Elgondolkozott, hogy mitévő legyen. Még az a gon-
dolat is megfordult agyában, hogy személyesen elmegy 
a hűtlenhez, vagy magához hivatja őt és kérni fogja, 
hogy ne legyen kőszivü és térjen vissza hozzá. 

Majd eldobta magától ezt a lealázó gondolatot és 
megesküdött, hogy bánni módon, de meg fogja akadá-
lyozni Csatlós házasságát. 

— Elmegyek Babosékl oz — szólt magában — és 
annak a kis Malvinnak lefestem őt, a mint csak lehet 
és elidegenitem tőle a szivét, ha talán már némi von 
zalmat érezne iránta. 

Kadocsayné és Babos Malvin együtt ülnek az utób-
binak szobájában. Kadocsayné Malvin kezét tartja a 
magáéban és nagy hévvel beszél Elemér felől, — per-
sze, hogy minden roszat, a mit csak furfangos asszonyi ész 
kitalálhat; a nóta szerint igazán „kigyót, békát rákiált". 

GG 
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Az ártatlan leányka egész odaadással hallgatja Ka-
docsayné ócsárló szavait; hogyne, hiszen az ő szivecs-
kéjében már egy más valaki foglalt helyet és még gon-
dolatban sem lett hűtlen ahoz, a kit titokban szeretett. 
Örült, hogy akadt valaki, a ki pártjára áll és talán még 
szövetségese is lesz. Föltárta tehát szivét és elmondá 
Kadocsaynénak, hogy ő Tábori Róbertet szereti; az még 
ugyan nem nyilatkozott, de azt hiszi, hogy az is szereti 
őtet. Ki örült ennek jobban, mint Kadocsavné; helye-
selte a leány szerelmét és Ígérte, hogy közbenjáró lesz 
a z atyusnál, véd- és dac-szövetséget ajánlott Csatlós 
Elemér ellen. 

A szövetség megköttetett. Ilon és Malvin mint bi-
zalmas barátnők váltak el. 

V. 

Tábori Róbert nem tartozott azon szép arcú fér-
fiak közé, a kiken a hiu leányszemek oly hamar fönn-
akadnak, de a rút vonások is megszépülnek, ha a szel-
lem kinyomatát viselik magukon. Tábori pedig igen 
szellemes és kedves ember volt. Nem gazdag, de régi 
nemes család sarjadéka; diplomatikus ügyvéd és már 
is neves iró. 

Gyöngéd érzelmek iránt fogékony szivében a szere-
lem fogékony talajra talált: meglátta Malvint és meg-
szerette. Minden gondolata a bájos leány körül forgott, 
ö volt álmainak tündére . . . 

Este' volt. Róbert ott ült Íróasztala mellett, fejét 
kezére hajtva. Előtte egy könyv feküdt e fölirással: 
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„Naplóm." Tollat vett kezébe és irni kezdett. Kisérjük 
tolla futását. 

„Remélni kell az embernek; mert ha nincs remény, 
foszlik az életkedv. Ápoljuk a reményt, mint az élet 
elemét, de ne engedjük, hogy az vak legyen.. Remény 
lakja az én szivemet is, édes, biztató remény. Hiszek 
neki, ápolgatom, dédelgetem, mint drága kincsemet. 
Vájjon mit nyerek általa? Dugába dűlt remények, ke-
serű csalódások oly sürün fordulnak elő az életben!. . . 
Talán nem fogok benne csalatkozni . . . Szenvedek, lel-
kem fáj, ha arra gondolok, hogy ő nem lesz az enyém . . . 
Eh! el tőlem, ti aggasztó gondolatok, ne bántsatok! . . . 
Ah, Malvin, csak te, egyedül te oszlathatnád el gyötrő 
aggodalmaimat. Oh, ha tudnád, mennyire szeretlek, 
hogy lázas szivemnek minden dobbanása a tied, hogy 
legszebb álmom, legédesebb gondolatom te vagy s hogy 
nélküled nincs számomra üdv e földön! . . . Vájjon te 
mit érzesz irántam? Szemeid néha oly melegen sugá-
roznak felém, szavaid oly édesen hangzanak. Ilyenkor 
szivem azt súgja, hogy ez több az egyszerű szivjóságnál, 
hogy te sem vagy közönyös irányomban. Ilyenkor lá-
baidhoz szeretnék omlani és föltárni keblemet, — de 
bátorságom mindig elhagy . . . Gyávaság! Meg kell tud-
nom sorsomat, mert a bizonytalanság fölemészt!" 

Róbert itt eldobta a tollat, hevesen ugrott föl Író-
asztalától és izgatottan járt föl s alá a szobában. 

Az idő későre járt és szolgája jött be, hogy urát 
az éjszakára ellássa. Szokása szerint elkezdett referálni 
a napi eseményekről. 

68 
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- Tekintetes uram, azt mondják, hogy annyi va-
dat nem láttak, mint a mennyit Kadocsay ur meg Ba-
bos tekintetes urék ma este hoztak haza; aztán mind 
csak ketten lőtték ám, pedig Csatlós ur is velők volt, 
de az semmit sem tudott lőni. No, nem valami ügyes 
ember lehet; pedig azt mondják, hogy Babos ur neki 
szánta a lányát. Aszondom éo, hogy különb legényt is 
találhatott volna annak a szép lánynak . . . 

— Mit beszélsz te itt összevissza? 
— Hát még nem is hallotta, tekintetes uram, hogy 

a Csatlós ur elveszi a Malvin kisasszonyt? pedig már az 
egész vidék beszéli. 

Menj a pokolba pletykáiddal, le akarok nyu-
godni. 

— Jó éjszakát, tekintetes uram. 
Mit mondott ez a kötnivaló? És még jó éjsza-

kát kiván! De hát való volna ez a hir? Borzasztó! Sze-
gény szivem, csillapodjál! . . . Ezt nem lehet tovább 
tümi, ez a helyzet tarthatatlan, — megöl a kétség! 
Tisztába kell jönnöm vele. Menyország vagy pokol, jöj-
jön, a minek jönni kell! Holnap föltárom neki szivemet 
és kérni fogom, döntse el sorsomat. — De mit fog szó-
lani büszke atyja? — Nem bánom, történjék, a mit a 
sors akar. Határoztam, — holnap! 

* 

— Tábori ur, az ön kiváncsisága vetekszik az asz-
szony okéval. 

— De kisasszony, hát ön bünül rója föl nekem, ha 
sorsa iránt érdeklődve, azt kérdezem kegyedtől, mit lóg 
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felelni Csatlós Elemér föllépésére? Mondja meg nekem: 
szereti őt ? Kérem, bocsássa meg bizalmaskodásomat, de 
nem birom magamat visszatartani. 

— No lám, nem is hittem, hogy annyira érdeklő-
dik sorsom iránt. Őszinte leszek . . . Én nem szenved-
hetem Csatlóst, tudja Isten miért; pedig nekem soha-
sem vétett. Ha tőlem függne, elhiheti, hogy visszauta-
sítanám. De szüleim, különösen atyám, nagyon óhajtják. 

— Köszönöm. Erről az oldalról megvagyok nyug-
tatva. Látom, a szemei azt kérdezik: miért ? — Óh 
kisasszony . . . Malvin ! — engedje ez édes néven szólí-
tanom — az én keblemben már régen lángol egy érze-
lem, a mely egész valómat eltölti; senki sem tud felőle, 
csak én magam. Malvin! ez az érzelem — mondjam-e? 
— a mély, kiolthatatlan szerelem kegyed iránt. Szere-
tem azon perc óta, a mikor megláttam. Tűrtem, tar-
tóztattam magamat ez óráig, de most már tudnom kell 
sorsomat. Malvin! ajkairól várom boldogságomat vagy 
száműzetésemet! 

— Nem, nem száműzöm önt — rebegé a leány 
szemérmes pirulással. 

— Malvin! Szerelmem ! 
xkz ifjú pár úszott a gyönyörben, — égő csókkal 

pecsételték meg örök szerelmüket. Malvin fogadást tett, 
hogy az övé lesz vagy senkié. 

Nincs csúnyább a gőgös embernél és Babos gőgös 
volt. És a mellett kemény nyakú. Elhatározta, hogy leá-
nyát Csatlóshoz adja és tudtára is adta oly hangon, a 
mely nem tür ellenmondást. 

7ft. 
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De Malvinban is sok erély lakozott. Most már tudta, 
hogy viszont szerettetik és semmi áron sem akart Csatlós 
nejévé lenni. Megvallotta atyjának, hogy ő Táborit szereti 
és kijelenté, hogy csakis az övé és senki másé nem lesz. 

— Nem-e? Kegyed ellenszegül nekem, drága kis-
asszony? No, majd meglátjuk, nem az fog-e történni, a 
mit én akarok! — pattogott az apa. — Semmi szó, 
semmi könyörgés nem fog meginditani. Érted?! 

A szegény leány sirva távozott szobájába. Elgon-
dolkozott a jövő felől. A szerelem legédesebb visszaem-
lékezései a magányban találják föltámadásukat. Vissza-
gondolt ama boldog pillanatra, midőn kedvese őt keb-
lére ölelte a szerelem szent indulatával. Szerencsétlennek 
érezte magát s nem tudta, mitévő legyen. Már-már 
kétségbe esett, midőn mint mentő-angyal jelent meg 
nála Kadocsayné. Kitörő örömmel ugrott ennek nya-
kába és elpanaszolá fájdalmát, tudatta vele, hogy atyja 
hajthatatlan, hogy nem akar tudni Tábori felől és hogy 
Csatlóshoz akarja erőszakolni. 

Ilon vigasztalni igyekezett a szegény leányt, de nem 
sikerült. Hosszasan beszélgettek; megesett a szive az 
ártatlan leánykán, meg a boszú ördöge is csiklandozta, 
tehát egy végső lépésre határozta el magát, nem gon-
dolva a következményekkel. 

— Megmentelek! — mondá határozottan. Én ma-
gam fogok beszélni atyáddal; sokat teszek éretted, de 
neked boldognak kell lenned. 

- Köszönöm. Ó, menj, én addig imádkozni fogok! 
— rebegé Malvin. 
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Kadocsayné dobogó szívvel s kissé remegve indult 
Babos szobája felé. Lassú léptekkel haladt, hogy ideje 
legyen fölindulását leküzdeni. Mire Malvin atyjához be-
lépett, meglehetősen visszanyerte hidegvérüségét. 

— Ah, minek köszönhetem ezt a ritka szerencsét, 
nagysád? — fogadá őt udvariasan Babos. — Tessék 
helyet foglalni. Hogy van az én Dezső barátom? 

— Köszönöm, jól. — Engedelmével, Babos ur, va-
lami igen fontos közlendőm van önnel. 

— Méltóztassék szólani nagysád. 
— Hallom, hogy Malvint férjhez szándékozik adni. 
— Igen, Csatlós Elemérhez. 
— Szereti őt Malvin? 
— Az nem lényeges; majd megszokják egymást. 
— Hát Csatlós hogy érez iránta? 
— Ő szereti leányomat. 
— Ez nem igaz, ön csalódik, Babos ur! 
— Nagysád? . . . 
— Uram, mindent lehet színlelni, a szerelmet is, s 

a szüléket és az egész világot meglehet csalni tettetett 
érzelmekkel, de azt, a kit egykor szerettünk, nem. Az 
megtudja a szóból, a tekintetből, meg a némaságából a 
valót. Az egész világ csalódni fog, csak az elhagyott, az 
egyszer szeretett nő nem. 

— Nem értem önt, asszonyom — szólt Babos 
bámulva. 

— Uram, én önnek a leányát nagyon szeretem, 
sorsa ugy a szivemen fekszik, mintha édes testvérem 
volna. Azért egy olyan vallomást fogok önnek tenni, a 
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min talán ön megbotránykozik és engem megvet. Be-
csületességéhez, lovagiasságához fordulok tehát és föl-
kérem, igérje meg, hogy a mit most önnek mondani 
fogok, az kettőnk titka lesz. 

— Nagysád zavarba hoz; de bármit halljak is, be-
csületemre igérem, hogy a sirba viszem magammal. 

— Köszönöm, Babos ur. Hallja tehát. Malvin el-
mondott nekem mindent, hogy ön erővel Csatlóshoz 
akaija őt adni, pedig ő már mást szeret, Tábori Ró-
bertet. Egész élete, boldogsága van kockára téve. Végig 
hallgattam keserves panaszait és elhatároztam, hogy se-
gítek rajta, noha ez által saját bűnösségemet kell föl-
tárnom. Uram, tudja meg, hogy az az ember, a kit ön 
vejének választott, egy nyomorult ember, egy gaz csá-
Wtó! Kérdi talán, ki volt az áldozat ? Én voltam. El-
csábított, megszédített mézes szavaival, hizelgésével és 
ón megcsaltam egy derék, becsületes embert, férjemet. 
Hosszú ideig tartott a bűnös viszony közöttünk; inig 
alig egy hónapja fölébredt bennem a lelkiismeret szava 
ós szakítottam a csábító ördöggel. Ez a gyalázatos em-
ber akarja az ön ártatlan leánykáját boldogtalanná 
tenni, ő, a ki földúlta az én nyugalmamat és ki tudja, 
még hány másét! És most, uram, midőn kész vagyok 
gyónásommal, azt kérdezem öntől, hogy segédkezet 
nyujt-e egy jellemtelen embernek leánya élete meg-
rontására? 

— Nagysád, — szólt Babos egészen elkomolyodva 
— illetlen lenne tovább kutatnom a kegyed vallomását; 
tegyen feledve az egész, tőlem nem fogja megtudni 
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senki. Köszönöm irántunk való barátságát és föláldozá-
sát. Vigye meg leányomnak az örömhirt, hogy nem lesz 
Csatlósné soha! 

— Még egyet, Babos ur : kérem, ne vessen meg engem, 
szegény bűnöst; hisz nincs elzárva az ut a jobbulástól és 
esküszöm önnek, hogy ezentúl hű neje leszek férjemnek. 

— Nagysád, legyen megnyugodva; ember nincs 
hiba nélkül. Birja szavamat. 

— Sietek Malvinhoz. 
— Isten velünk! 
— Szegény Kadocsay ! — sóhajtott föl Babos, mi-

dőn egyedül maradt. — Vén szamár, minek is vett el 
ilyen fiatal, nem hozzá való asszonyt! Ki gondolta 
volna! Hiába, az asszony ingatag. No, de ez az ő dol-
guk. Hanem az a leány is! Ki hitte volna felőle? Az 
alamuszi macska; ha ránézett az ember, azt gondolta, 
hogy tizig sem tud olvasni és tessék, — szerelmes! 
Higyjetek az embereknek. Ez a Csatlós is milyen derék 
embernek látszott, pedig hát . . . No de elég jókor meg-
tudtam a valót. Jól van ez, tanulj te is belőle, te vén 
bolond; — szólt önmagához, — azt hiszed, mindig ne-
ked kell igazadnak lenni . . . Tábori Róbertet szereti. 
Az igaz, hogy nem gazdag, de végre is diplomatikus 
ember és megél a jéghátán is. Aztán meg iró; az igaz, 
hogy ez az állapot nem sokat hoz a konyhára, de végre 
is szép dolog. Vigye a tatár, legyen hát az övé, ha már 
olyan nagyon belebolondult. 

így lön eldöntve Malvinnak a sorsa és igy boszulta 
meg magát Kadocsayné. 
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Mit mondjunk még ? Csatlós, midőn a kosarat meg-
kapta, el nem tudta hirtelen gondolni, miért van ez; 
de később rájött és megismerte a kezet, a mely itt 
ügyesen fonta a boszú szálait. Első haragjában vissza-
torlásra gondolt, de azután fölébredt benne a hálada-
tosság érzete Kadocsay iránt és megnyugodott sorsában. 

Ez események után azonban nem maradhatott to-
vább a vidéken s a fővárosba költözött és ott telepe-
dett le. ' 

Kadocsayné titkát nem tudta meg soha senki. A 
szép asszony komolyan magába tért és igyekezett férjé-
l lek mindenben ke'dvére járni, hogy megnyugtassa föl-
fölriadó lelkiismeretét. 

Tábori Róbert és Malvin pedig a legboldogabb férj 
feleség lőnek. 

-o <Ö> <M>-









K o m o r , hideg téli éj van; apró zúzmarás hópely-
hek repkednek a légben. B városában sötétség és 
csend uralg; kihaltnak tetszik minden; a város lakói 
már régen lenyugodtak, kipihenni az elmúlt nap fára-
dalmait . . . De mi az ? Csöndes, vigyázó léptekkel 
közeledik valaki. Vájjon ki háborgatja az éj néma 
csendjét ? 

Egy gondosan beburkolt női alak közeledik a város 
legelhagyottabb zugutcája felé; félve, lopva tekintget 
szanaszét, a legkisebb zajra is megriad, a mit a száraz 
fagalyak zörgése okoz, mozgatva a hideg éjszaki széltől. 
Bizonyosan valamit rejteget nagy kendője alatt, mert az 
egyik kezénél a kendő aránytalanul kidomborodik. Amint 
az utcasarokkoz ért, még egyszer körültekint s a nagy 
kendő alól kivont terhét lázas sietséggel letéve a ház 
kapuja elé s azután, mint a ki rajtakapástól fél, gyors 
léptekkel fordult a mellékutcába. Az óra épen kettőt 
ütött éjfél után; a nő megrázkódott, mintha valaki rá-
kiáltott volna, még gyorsabb léptekkel sietett tova; jól 
ismerte a város minden zegezugát, tehát habozás nélkül 
haladt keresztül néhány utcán, mig végre egy diszes 
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épület kapuján surrant be, a mely nyitva volt, tehát 
arra mutatott, hogy ott benn várták jövetelét. 

Amint belépett, a kapus, gyorsan bezárván a kaput, 
lassú hangon szólt: 

— Juli. menjen föl rögtön a nagyságos úrhoz; már 
többször kérdezősködött, hogy visszajött-e? 

* 

A Nagyfalvi Falvy-család nagy szerepet játszott az 
előkelő világban; hires volt gazdagságáról s kiváló szép-
ségű férfi-tagjairól. Mindenütt rólok lehetett hallani; ne-
kik volt a legszebb nyaralójuk; ők birtak a legszebb s 
legjobb futó lovakkal messze vidéken s a legfényesebben 
jelentek meg az előkelő társaságokban. 

Nagyfalvi Falvy Albert volt a család egyetlen örö-
köse s a név fönntartója. Deli termet, gyönyörű magyar 
arc, jellemző sasorral, félnövésü bajuszszal és tüzes olaj-
barna szemekkel. Nem csuda, hogy kedvence volt a nők-
nek. Szülei már régóta ösztökélték a házasságra, mert 
féltek, hogy az élénk, könnyüvérü ifjú majd eléli világát 
s akkor aztán majd nem kivánkozik Hymen aranyos 
jármába. Ki is szemelték már számára. egy főrangú csa-
lád fiatal, szép sarjadékát. De Albertnek, ugy tetszék, nem 
nagy kedve volt hozzá, mert folyton avval mentegető-
zött, hogy nagyon fiatal még ő a házasságra. Igaz, hogy 
csak huszonnégy éves volt. 

Történt egyszer, hogy Albert úrfi B ről lerán-
dult birtokukra Z . . . be, s ott hosszabb ideig vadász-
gatott; egy napon, amint épen egy vén tölgyfa illatos 
hüsében pihent, valami zaj riasztá föl; azt gondolla, 
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hogy talán futó vad jár a közelben; hirtelen fölkapta 
fegyverét és széttekintett, de nem látott mást, mint egy 
bokron ugrándozó apró madárkát, a mely rekedt csiri-
pelésével mintha az ő oktalan fölriadását gúnyolta volna. 
Adta haszontalan jószága! gondolá az ifjú boszusan, 
kapta magát, fegyverét rásüté az ugrándozva csiripelő 
madárra. De mily borzasztó volt meglepetése! A madár 
leesett ugyan, de ugyané pillanatban éles, fájdalmas si-
koltás hangzott föl. Az ifjú rohanva futott a hang után 
s a bokor mögött egy kedves arcú leánykát talált össze-
rogyva. Minden lelkierejét összeszedve, lehajolt a leány-
kához és remegve íogá meg kezét, hogy vájjon él-e vagy 
meghalt, s lelkében összeborzadt a szörnyű gondolatra, 
llogy ha meghalt, ő a gyilkosa. Az átérnek — bár lassú 
— lüktetése némileg megvigasztalá; meggyőződött, hogy 
életben van s talán csak az ijedtségtől ájult el s rogyott 
össze. — De jobban megfigyelve a leányt, észrevette, 
hogy karja vérzik. Sietett azt bekötözni és nemsokára 
sikerült is őt eszméletre hoznia. 

A szegény leányka ijedten tekintett föl s megpil-
lantván a mellette térdelő ifjút, mélyen elpirult; sietett 
magát rendbe szedni, a mennyire ereje engedé. 

Albert látva a gyermeteg leány kinos zavarát, igye-
kezők őt megnyugtatni. 

— Kedves kisasszony, kérem, legyen nyugodtan, 
mert minden izgatottság veszélyes lehet kegyedre nézve; 
én mindent meg fogok magyarázni. 

Ezután elmondá, hogy jutott ő ide s mint történt 
a szerencsétlen lövés. 
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— Tehát kedves kisasszony, ez a való s kérem, 
bocsásson meg szegény bűnös fejemnek, a ki majdnem 
kioltottam egy kedves, ártatlan lény ifjú életét! 

— Uram, nincs mit megbocsátanom; hisz ön nem 
hibás, mert nem láthatott engem; ez a bokor teljesen 
elfödött; én voltam meggondolatlan, hogy igy egyedül 
jöttem az erdőbe epret szedni s elfáradva ide leültem 
pihenni, a hol elnyomott az álom. 

— Köszönöm, kedves kisasszony, kegyed igazán 
jószivü, még magát vallja hibásnak, pedig a bűnös, a 
meggondolatlan én vagyok. De engedje karomat ajánla-
nom, hogy haza kisérhessem. 
y — Szivesen elfogadom, mert gyengének érzem maga-

mat, nem ugyan a fájdalom, mint inkább az ijedtség 
miatt. De . . . uram, szabad tudnom . . . 

— Igaz, zavart vagyok, az egész eset engemet is 
nagyon megijesztett; el is feledém magamat bemutatni, 
Falvy Albert vagyok. Rendkivül sajnálom, hogy ily szo-
morú körülmények között ismerkedtem meg kegyeddel 
Bizonyára soha sem fog reám kellemesen gondolni . . . 

— Ne higyje, Falvy ur, én nem fogom önt hibáz-
tatni . . . Hanem kérem, erre menjünk jobbra. — Én 
pedig Borbás Mari vagyok, itt lakom Z . . . ben egy 
nagynénémnél, csak most jöttem ide mint vendég s itt 
fogok időzni pár hónapig. 

Ezután szép csöndesen haladtak befelé s az öreg 
Donátné ijedten szaladt huga elé, midőn azt megpillantá 
a fiatal ember karján halványan s bekötött karral be-
lépni az ajtón. 
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- Kedves Mariskám, mi bajod, az istenért, vérzel? 
Mi történt? 

— Engedje, kedves néném, hogy mindenekelőtt 
bemutassam Falvy urat. A mi engem illet, ne ijedjen 
meg, jó nénikém; a baj nem oly nagy; künt voltam a 
közeli erdőben s vigyázatlanságom következtében Falvy 
ur a karomat meglőtte; de ő nem hibás — tevé hozzá 
gyorsan, miközben halvány arcát élénk pir futotta el — 
mert nem láthatott engem. 

— Isten hozta! Tessék helyet foglalni. — Örülök, 
hogy megismerhetem. Oh istenem, milyen szerencsétlen-
i g történhetett volna; de milyen gondatlan is vagy te, 
Mariskám; többé nem hagylak egyedül kimenni. Ki is; 
g°ndolt volna arra, hogy ilyen baj is történhessék! De 
nózzük a karodat, nem veszélyes-e a seb, talán sietve 
hell ápolni? 

— Nem, kedves nénikém, csak egy kis sérülés az 
egósz. Nem sietős. 

— De csak szíveskedjék utána nézni, nagysád; én 
nem leszek akadály s távozom, csak arra kérek enge-
delmet, hogy naponként eljöhessek tudakozódni a ked-
ves sebesültről, a kinek én akaratlanul ilyen nagy kel-
lemetlenséget okoztam! 

— Csak tessék hozzánk bejönni, ha erre jár, szíve-
sen látjuk. 

— Igen, Falvy ur, jöjjön el, bizonyosan meg fogok 
'mini s ön lesz az oka, — mondá a bájos Mari tréfálkozva. 

Kérem, kedves kisasszony, ne tréfáljon, higyje 
úgyis eléggé bánt e vigyázatlanságom; ne titkolja el 
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nénikéje előtt azt, hogy mint fáj a karja s vesse alá 
magát az ápoltatás unalmának. Boldog leszek, ha leg-
közelebbi látogatásom alkalmával már jobbulva láthatom 
kegyedet. 

Ezután eltávozott, szivében a kedves leányka üde 
képével s ragyogó szempárjával. 

Haza érve levágta magát pamlagjára és hosszan 
elgondolkozott sajátságos kalandja fölött, a mely mély 
nyomott hagyott szivében. Erezte? hogy az a leány, ki-
vel a sors igy összehozta, érdekli talán jobban, mint 
valaha nő érdekelte. Mitévő legyen? Hogy Marit nőül 
vegye, arról szó sem lehetett, mert hisz ez családja el-
veivel nem fért össze; különben is inkább a föllobbanó 
szenvedély lángja volt az, a mi égeté, nem pedig az a 
magasztos, tiszta szerelem, a mely imádottját minden 
más fölé helyezi, a kinek minden mást alárendel . . . 
De birnia kell őt bármi áron is! Ez az elhatározás szi-
lárdan megérlelődött a könnyelmű, élvezetsovár ifjú lel-
kében. Hogy mi módon juthat hozzá, az a jövő titka. 

Előhivatta Georgeot, belső komornyikját, a ki már 
ily alkalmakkor többször tett jó szolgálatot urának. 

George megjelent. A kitanult szolga, látván urának 
égő arcát, rögtön tudta, hogy mi a baj ; ravasz rno-
solylyal állott meg előtte. 

— Nagyságos úrfi parancsol ? 
— George! szükségem van reád 'egy kis kaland 

kivitelében; ha hasznomra leszesz, fényesen megjutal-
mazlak ; éles eszed az ilyen esetekben már többször ki-
sütött valami okosat. Figyelj reám : Ma megismerkedtem 
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egy gyönyörű, kedves, ártatlan leánykával; annyira el-
fogott a vágy, öt birni, hogy semmit sem fogok kímélni. 
Érted? Birnom kell őt? 

- Nagyságodnak csak parancsolnia kell. A szerint 
cselekszem s hallgatok, mint a sir! 

Albert izgatottan mérte lépéseivel végig párszor 
fényesen bútorozott szobáját s a drága perzsaszőnyege-
ket összevisszarugdosta; végre, ugy látszik, talált egy 
eszmét, a mit megragadhatott. 

— Figyelj'jól, George! Én téged be foglak ott mu-
tatni mint kedves doktor barátomat, Favaure George 
név alatt. Még ma át fogod magadat alakítani, ruha-
táram rendelkezésedre áll. Ildomosnak s óvatosnak is-
merlek; az uri szokásokat is eléggé elsajátítottad. Ez-
ntán folyton együtt fogunk sétálni, kocsizni, étkezni, 
hogy némileg még csiszoljalak, mert félek, hogy bakot 
lősz. A leányt Borbás Marinak, a nénjét Donátnénak 
hívják. Jegyezd meg. Más dolgod nem lesz, mint alkal-
milag engem dicsérni, jószívűségemet stb. elősorolni. 
Ha pedig én elfoglalom az öreget, te a leánynyal foly-
ton arról beszélj, hogy én mindig róla ábrándozom s 
hogy mennyi szépet mondottam neked felőle. Ugy szép 
simán azt is tudtára adhatod, hogy szeretem őt. — Kü-
lönben időnként megfogod kapni utasításaimat. Most 
pedig menj s tedd azt, a mit mondottam; ha átöltöztél, 
lógass be, ki fogunk kocsizni. 

* 

Bár nap alatt Mariska majdnem teljesen fölépült; 
arcának üde pirját nem tarthatá vissza karjának fájása; 
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olyan lett megint, mint a szép hajnali pirulát; ott jár-
kál most a ház folyosóján s egészen el van mélyedve 
gondolataiba. Szép, gyermeteg arcú lányka, nem lehet 
több tizennyolc évesnél; szabadon leomló dús fekete 
fürtéi előnyösen tüntetik ki madonnaszerü vonásait s 
vállainak hófehérségét. 

Nem magas növésű, de nem is kicsiny; alakja nem 
afféle ingó-bingó liliomszál, de a legkisebb részig ará-
nyos s egész lényén vonzó báj, kellem ömlik el, a mely 
mindenkit lebilincsel. 

Mióta Falvyt meglátta, egyre róla gondolkozik, 
mindig maga előtt látja a deli ifjú alakját, arcának 
finom vonásait, tüzes szemeit, melyekkel ugy belenézett 
az övéibe. Nagyot dobbant a szivecskéje, midőn édes 
ábrándozásán rajtakapta magát, szinte megijedt, mintha 
tilosba tévedt volna s igyekezett gondolatait másfelé 
vezetni; de hasztalan, — újra meg újra azon vette 
észre magát, hogy megint csak az érdekes ifjú vadász-
szal foglalkozik. — De miért is nem jön? kérdezgető ma-
gában ; hiszen megigérte. Talán szemrehányásomtól tart? 
Oh be kár attól félnie! Már két napja nem adott életjelt 
magáról. Talán ma mégis el fog jönni. — Mily bohó vagyok 
én — miért kívánom olyan nagyon látni ? Csak nem . . . ! 

Nem merte kimondani a szót, a mit dobogó szive 
súgott; önmagának is félt ezt bevallani; pedig hiába, 
befészkelte már az a szivébe magát ugy, hogy akarva 
sem tudná onnan kiűzni. 

Elmerengett; a jövő csalogató képei jelentek meg 
lelki szemei előtt; nem vette észre, hogy nénje a háta 
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mögé lopódzott s ugy nézte őt ; nem tudta magának 
megmagyarázni, hogy min merenghet el annyira az ő 
kicsikéje. 

Nem állhatta tovább szó nélkül, áthajolt a válla 
fölött s megcsókolta, 

— Édes kis Mariskám, ugyan hol járnak gondola-
taid? Talán megint az erdőben, a kis madárka fészké-
nél, hogy megnőttek-e a kicsinyek? Avagy talán kis 
nyulaid téli helyén töröd a fejecskédet. De mi lelt? 
hiszen olyan piros lettél, mint a bazsarózsa; talán va-
kuni tiloson kaptalak? No de nem kutatom, valami 
meglepetés lehet, ugy-e? 

Csakugyan elpirult a kis lány, mint a bűnös s csak 
nagynehezen tudta leküzdeni fölindulását. Zavarodottan 
tudott annyit mondani, hogy olyasvalami forgott az 
eszében, a mit most még nem mondhat meg a né-
nikének. 

— Jól van, gyermekem, hát tartsd titokban; majd 
kitalálom én azt ugy is . . . De ki jön? mintha lépteket 
hallanék . . . 

Alig ejté ki a jó nénike e szavakat, a folyosó ajtaja 
megnyilt s rajta egy libériás inas jött be. Tisztelettelje-
sen köszönt s egy levélkét adott át Donátnénak, ura, 
Falvy Albert üdvözletével; ezután nyomban távozott. 

Mari fölugrott s izgatottan kérdé: 
— Ugyan mit ir Falvy ur? 
— Olió, te kis kiváncsi! Lám, hogy kirí belőled az 

asszony-természet. Légy türelmes, mig fölbontom . . . 
AT<), jer, nézd csak, két névjegy; az egyik Falvy uré, a 
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másik valami Dr. Favanre George-é, bizonyosan francia. 
Látogatásukat jelentik délutánra. Falvy ur bizonyosan a 
te kedvedért hozza a doktort magával. 

— Ah, istenem! mit gondol, kedves nénikém, csak 
nem fog engem gyógykezelés alá venni; hisz nem va-
gyok én beteg. A doktor bizonyosan vén, szemüveges 
és görbe Jesz; aztán megfogja a kezemet, mutatóujját 
orra hegyére teszi és nagy tudományával kisüti, hogy 
le kell feküdnöm! . . . Oh, tudom én, milyen kiállhatat-
lanok azok az orvosok! 

— Ej, no, kis hugocskám! Soha se zsémbélődjünk. 
Hát azt hiszed, hogy minden doktor öreg és csúnya? 
No bizony, hát azok soha sem voltak fiatalok? Tudom, 
nem fogsz igy beszélni, ha Falvy ur doktorja valami 
szép fiatal ember lesz? Ilyenek is ezek a leányok! No 
de én sem voltam különb. Hej, szép idők voltak azok! 
Hanem ne trécseljünk sokat; eredj, szedd rendbe a fo-
gadó szobát, hogy illendően fogadhassuk őket. Én pedig 
megyek a konyhába, mert magunkról sem szabad meg-
feledkeznünk s eltalálnánk késni az ebéddel. 

Ezután mindketten eltűntek, egyik a szobákba, má-
sik a konyha felé. 

Délután, mikor a vendégek érkeztek, már készen, 
csínnal öltözködve ültek az elfogadó teremben. 

Falvy belépett s bemutatá a hölgyeknek bará t já t . . . 
Favaure doktort. 

George uram annak rendje szerint ki volt öltöztetve 
és maszkírozva. A különben is szálas legény most még 
magasabbnak látszott; fekete ruhát viselt hosszú szárnyú 
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kabát fal, sötét pápaszemmel és pofaszakállal: arcát pe-
dig alkalmasint valami festékkel igazította ki. mert kü-
lönben fifikus pofája egész komolynak, tisztességesnek 
látszott. Általában meglehetős külseje volt s Mari meg-
lepetése mutatta, hogy nem felelt meg várakozásának. 

— Kedves hölgyeim, orvos barátomat azért hoztam 
el, hogy a mi szép betegünket meggyógyítsa. Ő igen 
nagy gyakorlattal bir ezen a téren. 

— Oh, szükségtelen, már meggyógyult a karom. 
Ugy-e, kedves nénikém? 

Sietett Mari a gyógykezelés és a rettegett ágyba-
fektetés ellen tiltakozni. 

— Csakugyan, kedves húgomnak igaza van; hál' 
istennek, nincs már szüksége semmi orvoslásra. 

— Azon csak örülök, kedves nagysád — mondá 
George — hiszen tudom, hogy a fiatal hölgyek mennyire 
félnek a doktortól, meg a patikától. S igazuk is van. — 
Különben is én mondottam már Albert barátomnak, 
midőn elmesélte az esetet, hogy nem hiszek komoly 
hajt s kétlem, hogy szükség lenne reám; de az ő 
aggódó gondossága kény szeritett, hogy nagysádtokhoz 
Jöjjek, a minek egyébiránt rendkívül örvendek. 

— Ugyan hallgass már! — szólt közbe Albert — 
soha sem láttam ilyen fecsegő doktort. Bocsássanak 
meg neki hölgyeim. 

— Oh, nincs mit megbocsátani — mondá Mari. — Na-
gyon szép öntől, Falvy ur, hogy nem feledkezett meg rólam. 

A nénike e közben valami érdekes thema fölött 
értekezésbe bocsátkozott az ál-doktorral; az öreg nénike 
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azt állította, liogy a hus csak ugy jó, ha egészen ki 
van sütve, mig a doktor a mellett szólt, hogy az csak 
akkor egészséges, ha félig van sütve. 

Albert, használva az alkalmat, Mariska mellé tele-
pedett s csakhamar élénk csevegésbe bocsátkozott vele. 

— Azt mondá kegyed, szép az tőlem, hogy nem 
feledkeztem meg kegyedről. Hogy is lehetne ez? Hiszen 
kedves arca azóta folyton előttem lebegett. Higyje el, 
kedves Mari, — folytatá szenvedélylyel, — hogy azóta 
nem volt egy nyugodt perceni, nem volt egy éber pilla-
natom, a melyben kegyedre ne gondoltam volna . . . 

— Ah, ön gondolt reám, Falvy ur! — rebegé Ma-
riska bíborrá pirult arccal. 

— Igen, csakis kegyedre! — válaszolt a csábító 
fokozott hévvel. — És ugy tetszék nekem, mintha ma-
gányos szobám komorságát valami ünnepies fény derí-
tené föl. — Szivemet olyan sajátságos érzés fogta el, — 
fájó és mégis édes, boldogító . . . 

De hát mi szükség az egész társalgást, a bevezető 
ostrom egész lefolyását leírnunk. így ment ez tovább s 
egy félóra múlva, mialatt George-Favaure doktor a nénit 
lefoglalta, Albert már ilyen leckét adott a szerelemről 
az ajkain csüggő leánykának: 

— Tudja-e kegyed, mi a szerelem ? Egy lánglelkü 
költő igy határozta azt meg: „Szerelem! ez oly tárgy, 
a melyhez csak ti szólhattok, érzékeny lelkek, kik az 
emberi kebel e legédesebb indulatát ismeritek. Ez lel-
kesíti az egész világot. Ez az első mozgatóerő, mely a 
mindenségnek középpontjában ülvén, örök abroncsán 

9 0 



A VÁLSÁG PERCÉBEN. 

forgatja a teremtéseket. — íme, a tömérdek világok 
örömtánccal keringenek abban a nagy társaságban; 
mosolygó pillantással lejtenek el egymás oldala mellett 
a csillagok és soha össze nem ütődnek, mert egy édes 
erő vonja őket vissza abba a középpontba, a hol te 
ülsz, hogy őket fönntartsad. — Te alkotsz mindent, ha-
talmas szerelem! A hajadon tavasz kiszáll violás hintá-
jából, szerelmes szellőcskék enyelgenek piros orcáján s 
kékellő szeme közül csak egy csókot vet az alélt termé-
szetre s a göröngy tojásaiból azonnal kibújnak a fiatal 
jácintok s a mezőnek szűz liliomai. Ki állhat ellent az 
ő édes erőszakjának? Melyik szívnek van oly erős aj-
taja, a melybe ez a hatalmas tündér be ne tőrjön, s 
gyakorta, ah! csak egy szép hölgy pillantásain! Hány-
szor rejti el magát két kis ajak rózsái között, vagy ama 
piciny gödröcskékbe, melyeket a mosolygás ejt a szép 
orcákon. .— Szóval, nincs az az ut, a melyen e hatal-
mas tündér a szívnek részét föl ne találja!" 

Nos, hát magától értetődik, hogy ez a hatalmas 
tündér megszállta Albert úrfi szivét is és mi sem ter-
mészetesebb, mint hogy a szegény kis lány ezt el 
is hitte. 

Mariska remegett a fölindulástól s nem tehette, 
hogy ne viszonozza Albert heves kézszorítását. 

Az ifjú tisztában volt. Győzött, s ez a tudat ragyo-
góvá tette arcát. Ez egyelőre elég volt. Egyszerre, mintha 
meglepetéstől félt volna, fölkelt s a másik társalgó pár 
felé fordulva kérdé, hogy ugyan min tudnak ily sokáig 
s oly élénken vitatkozni. 
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Az öreg néni megnevezte az imént emiitett themát 
s kijelenté, liogy a vita már be van fejezve s ő elis-
meri, hogy a doktornak van igaza. 

— Nem is hiszi, Falvy ur, hogy mily nagy jártas-
sággal bir az orvos ur a szakácskodás terén; oly meg-
győző érvekkel támogatá állításait, hogy meghajlok tu-
dománya előtt. 

— Oh, elhiszem, ő igen jártas ebben, mert nagy 
gurman. 

— Nem tagadom, hölgyeim; az orvosi tudomány 
mellett igen kedves foglalkozásom ez; de hát nem élve-
zet-e, ha az ember pompásan ehetik? Na de hallgatok 
erről, mert Albert barátom ideges az efféle dolgok iránt; 
ő tulfinom, csak ábrándozásra való. 

— Tisztelt orvos ur, ugy látszik, nem igazságos 
Falvy ur iránt — mondá kissé türelmetlenül Mariska. 

— Ah! drága nagysád, ne higyje azt. — Csak sze-
retném egy kissé reálisabb gondolkozásra birni. Hisz 
máskülönben ő a legjobb szivü s a legnemesebb gondol-
kozású ember, a kit valaha ismertem . . . De hallgatok, 
mert . . . 

— Bizony jobb is — vágott közbe Albert — mert 
még majd azt hiszik ő nagyságaik, hogy dicsérőnek hoz-
talak ide. 

A mig ezt mondá, egy érthető pillantást vetett 
Georgera, mely azt jelenté, hogy foglalja el az öreg 
asszonyt egy percre. 

George megértette a jelt és sietett annak eleget 
tenni. Albert pedig Mariskához fordult. 
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— Drága Mari! — szólt félhangon, a bizalom hang-
ján — engedje meg, hogy egy kérést intézhessek ke-
gyedhez, egy nagy kérést: adjon nekem időt és alkal-
mat, hogy egyedül lehessek, ha csak néhány percig is, 
kegyeddel. Bocsásson meg merész kívánságomért, bo-
csássa meg kegyedért hevülő szivemnek! . . . 

A szegény, ártatlan galamb a héja körmei közé ju-
tott ; vergődött, de hasztalan, érezte, hogy a mit tőle 
a fiatal ember kiván, az helytelen s hogy neki azt meg 
kellene tagadnia. Kifejezést is adott ennek. — Ártatlan 
naivságában azonban nem volt képes fölismerni a go-
nosz szándékot, de szerető lelke hogy is gondolhatott 
volna ilyenre; csak jónak és nemesnek tudta képzelni 
szerelme tárgyát. Nem csuda tehát, ha az ifjú heves 
ostromának, a ki szerelmére hivatkozott s boldogtalan-
ságáról beszélt szenvedélyesen, nem tudott ellentállani 
s végre is megegyezését adta, hogy másnap a kiserdő-
ben találkoznak, ott, hol először találkoztak. 

Albert épen forró köszönetét tolmácsoló a szenve-
dély izzó hangján kedvesének, midőn Donátné megszólalt: 

— Uraim, ha nem lenne terhökre, indítványoznám, 
hogy menjünk csolnakázni a kis kerti tavamra. 

Albert készséggel fogadta el az ajánlatot s a kis 
társaság fölkerekedve a kert felé távozott. 

Hagyjuk őket mulatni. 
* 

Azalatt, mig Falvy Albert Z . . . ben mulatott, a 
szülei otthon egyre igazgatták sorsának fonalát és végre 
Bomváry báróval tisztába hozták a házasság ügyét. A 
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báró megegyezését adta, hogy Sarolta leánya az ifjú 
Falvy neje legyen. 

Az öreg Falvy sietett fiát ezen örömhirről tudósí-
tani és sürgöny utján hivta őt haza. 

Albert szüleinek öröme határtalan volt; elérték 
vágyaik netovábbját: nemes családjukat bárói koronával 
díszítették föl. Fényes fogatokat, minden kényelmet biz-
tosító bútorokat vásároltak össze az ifjú pár számára, 
hogy annak ne legyen gondja semmire . . . 

Albert épen a csolnakázásból érkezett haza, a hol 
a szép és kedves Mariska még jobban elbűvölte, midőn 
egyik inasa belépett hozzá és kézbesité neki az érkezett 
táviratot. Sietve bontotta föl s elolvasva tartalmát, han-
gosan fölkacagott. 

— Sietve induljak hazafelé, bájoló arám karjaiba? 
— kiáltá föl. — Dehogy nem! épen most, mikor e so-
kat igérő kaland megoldása vár reám! . . . No de ne 
búsulj, te jó, te gondos atya, nem soká foglak váratni. 
Ah, mily pompás! egyik a másik után. Szerencsés egy 
fickó vagyok én. Itt alighogy kiaknázom a szerelem édes 
gyönyöreit, a mitől még bódult leszek, s már egy másik 
ritka szépség ölelő karjai várnak reám. — Igazán pom-
pás, hahaha! 

— Mit nevet nagyságod oly jóízűen, ha nem sze-
rénytelenség kérdeznem — szólt a belépő George ko-
mornyik. 

— Nem titok, George; atyám hí haza, mert mint 
irja — gyönyörű arát szerzett számomra, a ki epedve 
váj-. Mit szólasz ebez, fickó? Ismered báró Romváryékat? 
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Az ő Sarolta leányuk van kiszemelve, sőt már meg is 
nyerve számomra. 

— Nagyságod valóban szerencsés halandó. Ismerem 
a családot s ' viszonyait; jól birják magokat: Sarolta 
bárónő oly szépség, a ki ritkítja párját s a kivel nagysá-
god boldog lehet. De — engedjen meg nagyságod tolako-
dásomért — csak nem fog most rögtön elindulni, mikor . . . 

— Szó sincs róla, George; nem megyek még most, 
de útra készen kell lennünk, hogy alkalmas percben 
rögtön indulhassunk . . . 

így mult el egy pár nap s Falvy folytonosan kö-
nyörgött a találkáért. Egy verőfényes szép nap délután-
ján Mari dobogó szivvel, ábrándozó szemekkel haladt a 
kis erdő azon pontja felé, a hol először találkoztak s a 
hova most forró szerelmé vitte. 

Az uton gyönyörű ábrándképeket festett szép lelke 
a szép, boldog jövőről, hogy mily boldogan fognak ők 
együtt élni, hogy fogja ő szeretni, ha férje lesz az, a 
kin szive, lelke egész hevével csügg, hogy fog bajaiban 
részt venni, arcáról a gondok redőit elsimítani, életét 
megédesíteni! Édes ábrándjaiban elmerülve nem vette 
észre, hogy céljánál van, s csak akkor riadt föl, midőn 
Alhert őt karjaiba szoritá s bibor ajkaira nyomá az első 
égető csókot. Fölsikoltott és zavartan tekinte föl az 
iíjura, de tekintetéből nem látszott harag a merész 
meglepetésért, a korai csókért. Az igazi szerelem min-
dent megbocsát. 

— Itt vagy tehát végre, álmaim tündére, szeretett 
Mai im! Boldogságom határtalan. Elmondhatom most 
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már szabadon, hogy mennyire szeretlek, mennyire imád-
lak ! hogy nélküled az élet kinteljes s hosszú halálszen-
vedés lenne! Oh, mondd, csak egy szóval mondd te is, 
hogy viszonzod szerelmemet s akkor, ah! akkor elértem 
azt, mit elérni lehet e földi életben! 

Mari odasimult az ifjú keblére, elrejtve pirban égő 
arcát s ajkai halkan rebegék a viszontszerelem szavait. 

Albert keblére szoritá a boldogságtól reszkető 
leányt, égő csókjaival halmozva el. Mari mint a repkény 
fűződött kedvese karjaiba s nem volt akarata többé . . . 

* 

Albert lakásán minden föl van fordulva. George és 
az egész cselédség csomagol, podgyászol. — George 
urának szobájában van s annak ruháit tisztogatja, ren-
dezgeti. Egyszerre csak Albert törtetett be az ajtón 
sápadtan. 

— Gyorsan! — kiált a komornyikra — a lehető 
sebességgel pakolj, hogy azonnal elhagyhassuk a várost! 

— Az istenért, mi baja ? mi történt ? — Nagyságod 
halálsápadt. Talán valami szerencsétlenség? vagy talán 
a kisasszonyka.. . m • 

— Hallgass, nyomorult, mert kitépem gonosz nyel-
vedet ! Tedd, a mit parancsoltam. 

— Hej! be könnyű is a nagy uraknak! Egy ügyes 
szerelmi vallomás . . . s a szegény, védtelen leány oda 
van ! Az inas pedig fogja be a száját. 

Albert meghökkent komornyikja szemtelenségén. 
— George, mit beszélsz? Kérj, a mit akarsz, csak 

hallgass, ne tudjon meg erről senki semmit; maradjon 
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a kettőnk titka, — örökre gondoskodni fogok rólad. 
Hanem most gyorsan el! 

— A mint parancsolni méltóztatik nagyságos uram. 
— Kezemben vagy, úrfi, — tevé utána morogva. 

Egy óra múlva útban voltak B . . . felé. 
Két hónap múlva a történtek után Falvy Albert 

mennyegzőjét ünnepié Romváry Sarolta bárónővel s a 
boldog pár az esküvő után elutazott Párisba. a mézes 
hetek élvezésére. 

A szegény Mari nagynénjénél maradt hervasztó bá-
natával. Nénje előtt mindent eltitkolt s midőn az kérdé, 
hova lett Falvy, erőltetett közönyösséggel csak annyit 
válaszolt: „nem tudom." Az éltes nő figyelmét azonban 
nem kerülhette ki a lányka arcszinének s kedélyének 
gyors megváltozása. De nem akarta faggatni; várt, mi-
közben egyre növekvő aggodalommal kisérte szerető 
figyelmével. Egyszer aztán jó sokára Z . . . be is eljutott 
a liire Falvy házasságának. Mari a hirre roszul lett és 
— nem is lett jobban többé. Hő szerelmének, tapaszta-
latlanságának áldozatául esett. Állapotát sem lehetett 
tovább titkolnia nénje előtt, a kit majd megölt a szé-
gyen, de sokkal jobban szerette és szánta szerencsétlen 
bugát, semhogy szenvedését még szemrehányásokkal is 
nevelhette volna. 

Egyelőre minden gondolatját arra irányzá, hogy a 
dolog a világ előtt titok maradjon. — Ezt el is érte. 

Nem is tudta azt meg senki, egyedül George, a komor-
nyik, a ki időnként le-lerándult a kis városkába s mint ügyes 
ember, valódi rendőrkém módjára kipuhatold a helyzetet. 
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Az idő végre elérkezett; a szerencsétlen Mari életet 
adott gyermekének a magáé árán. Az ég megszánta s 
magához vette a boldogtalant. 

Az öreg Donátné erősen föltette magában, hogy 
mihelyt csöndben eltemetteti szeretett halottját, azonnal 
utnak indul, fölkeresi a csalfa embert s neje előtt fogja 
leálarcozni, elmondani alávaló tettét. 

A szemfüles George tudomására jővén az öreg Do-
nátné tervének, rögtön tudósitá urát a veszedelemről; 
számításból azonban eltitkolta Mari halálát s a gyermek 
születését és a szolgák szemtelenségével, kik urok-
nak kényes titkait birják, magas követelésekkel lé-
pett föl. 

Albert ijedtségében mindent megígért neki; mert 
látta, hogy ennek az embernek a körmei között van 
házas életének nyugalma s ezt drágán kell megfizetnie. 
Sokáig tartózkodott nejével Párisban s az alatt George 
nem tudósitá őt semmiről; tehát nyugodt volt. így ér-
kezett haza, a midőn csakhamar mindennek tudomására 
jött, a mi távolléte alatt történt. 

Magához hivatá Gfeorgeot, hogy vele a teendők fö-
lött tanácskozzék. 

George belépett. 
— Hivatni kegyeskedett, nagyságos uram. Szolgá-

latára állok. 
— George! te nagyon kizsákmányolod helyzetemet; 

de nem akarok erről szólni, hanem kérdelek, mit gon-
dolsz, mit kellene tennünk? Az öreg Donátné tervének 
nem szabad sikerülni. 
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— Szerény nézetem szerint első dolog lenne a 
corpns deliclit a kezei közül valami módon elkaparitani; 
azután már csak beszélni tudna, de bizonyítani nem. 

— Igazad van; remélem, már kész terved is van, 
mert te mindenre szoktál gondolni. 

— Igenis, nagyságos uram, én már gondolkoztam 
e fölött s tervem oda érlelődött, hogy én elmegyek 
Z . . . be és elfogom rabolni az öregtől a gyermeket; de 
ezt magam nem birom kivinni; mert onnan elhozhatom 
ugyan, de azután férfiúnál egy csecsemő gyanút kel-
tene ; azért egy nőt kell még beavatni a dologba. 

— Mit gondolsz? még mást is beavassunk e ve-
szélyes titokba? 

— Nem lehet máskép, nagyságos uram; meghány-
tam-vetettem ezt a dolgot s már a nőről is gondoskod-
tam. Juli, a kulcsárnő, vállalkozott e munka elvégzé-
sére. Ő mindent tud. 

— Ember, mit tettél! ? — tört ki Falvy haraggal. 
Nem tudod, hogy az asszonyok mily csacskák, hogy min-
dent szélnek eresztenek? Megérdemelnéd, hogy lelőjjelek ! 

— No lám, drága nagyságos uram! Lássa, épen 
ilyesmire gondoltam; mert az ördög nem alszik. Hát 
azért avattam a titokba még egy más személyt is; gon-
doltam, legyen legalább, ha én nem tehettem, a ki hasz-
nára fordithassa. Láthatja nagyságod, hogy ravasz kópé-
val van dolga. De legyen nyugodt, parancsát teljesítjük. 

— Legyen, George! — szólt Falvy megadással — 
vidd ki hát tervedet. De mitévő legyek én a gyermek-
kel, ha ide hozzátok? 

9 9 
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— Nem hozzuk ide, nagyságos uram ; mihelyt ke-
zünkben lesz, rögtön útnak indulunk és — istenem,, 
hiszen elég nagy B . . . városa. Juli talál majd neki va-
lami alkalmas helyet, a hová tegye s aztán majd gond-
ját viseli valami jó lélek. 

— Jól van, beleegyezem. Itt van erszényem; ugy 
hiszem, meg lesztek vele elégedve addig, mig visszatérek ; 
ha végeztetek, Juli tegyen jelentést. Mikorra várhatom ? 

— Holnapután éjjelre, azt hiszem, rendben leszünk, 
ha csak váratlan akadály nem jön közbe. 

— Mehetsz ! 
— Parancsára, nagyságos uram. 
— Azaz várj még egy kissé. 
Falvy asztalfiókjába nyúlt s onnan némi keresés 

után elővett valamit s azt a komornyiknak nyujtá. 
— íme, itt van egy kis bronz-érem, ezt a nyakába 

fogod akasztani a gyermeknek. Érted ? igy akarom. Es-
küdj meg, hogy megteszed! 

— Esküszöm! Számithat reám, uram. 
— Most már indulhatsz. Légy szerencsés dolgod 

kivitelében! 
A komornyik félóra múlva már útban volt a kul-

csárnéval Z . . . felé. 
Hogy miként sikerült a gaz vállalat, azt olvasóink 

tudni fogják, ha visszaemlékeznek az elbeszélés elejére. 
Mert az a nő, a ki amaz éjjel B . . . egyik zugutcájában 
egy csomagot tett le, senki más nem volt, mint a kul-
csárnő, a csomagban pedig élő lény volt, a Falvy 
gyermeke. 

1 0 0 
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És most nézzünk utána, mi lett a kis csecsemőből. 
Szürkülni kezdett a nagy városban s a városi élet 

zaja kezdődött, midőn ama kis házikó ajtaja megnyilt, 
a hol a gyermek letéve volt. Egy jóképű anyóka dugta 
ki a fejét, látszott az arcán, hogy a kíváncsiság hozta 
ki, mert régóta hallott kívülről valami nyöszőrgést. 

A mint megpillantotta a gyermeket, hangos kiál-
tással összecsapta kezeit, fölkapta azt és besietett vele. 
Azt gondolta, hogy a hideg éjszakán megfagyott az ár-
tatlan kis jószág; ott benn azonban mindjárt megnyu-
godott, a mint látta, hogy mily jól be van burkolva. 

Nézd csak, öregem — szólt bámuló férjének — 
mit találtam kint a kapuban, egy ártatlan kis gyerme-
ket ! Ugyan ki lehetett az a kőszivü, a ki ily hideg téli 
időben kidobta a világba, mikor más még a házőrző 
ehet is színjébe ereszti! 

— Bizonyosan valami szegény, a ki nem tudta el-
tartani; talán maga sem bir élni — válaszolt az apjuk. 

— Nem, ez nem lehet szegény ember gyermeke; 
nézd, milyen finom ruhákba van takargatva. De semmi 
jegy nincs a ruháin, — hanem nini, a nyakán valami 
vasdarab lóg. Az ám, olyan pénz formájú; nézd csak. 
apjuk, mi van rajta? 

— Mutasd 110, talán ki birjuk sütni — szólt az 
öreg, neki látva a vizsgálódásnak. — Hát ezen bizony 
egy sziv van, egy vasmacska, meg az isten szeme. Tu-
dod-e, asszony, mit jelent ez: hit, remény, szeretet. A 
másik oldalon meg F. A. betűt látok. No, ebből ugyan 
nem okosodunk ki. Milyen vastag ez a pénz, azt hinné 
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az ember, hogy kettős; tán valami rejlik benne, nézzük 
csak jobban . . . Nem, egy darab biz ez . . . No hát 
asszony, már most mit csináljunk ezzet az istenadtával ? 

— Hogy mit? Te mondtad, hogy az isten adta, 
hát tartsuk meg magunknál; nekünk ugy sincs gyerme-
künk, hátha megáld érte a jó isten s örömünk telik 
majd ¡benne; vénségünkben még gyámolónk is lehet. 
Tudod, az ilyen árvák háladatosak szoktak lenni ne-
velő-szüleik iránt. 

— Nem bánom, anyjuk, legyen a te akaratod; 
hiszen nem is vagyunk olyan szegények, hogy el ne 
bírnánk tartani; ez a kis gunyhó itt a mienk, aztán van 
nekem jó mesterségem is, hát emberré tehetjük. 

— Milyen jól beszélsz, édes apjukom, a jó isten 
áldjon meg s adjon erőt nekünk, hogy ezt a szegény 
árvát fölnevelhessük. 

A jólelkű asszony azután hozzá látott a kicsike 
ápolásához; meleg tejet csöpögtetett piciny szájába s 
gondosan betakargatta, hogy a hidegtől zsibbadt teste 
fölmelegedjék. 

A kulcsárnőt akkor hagytuk el, midőn hazaérve a 
kapus figyelmezteté, hogy a nagyságos ur türelmetlenül 
várja. Kövessük őt Albert szobájába. 

— Nagyságos uram, a munka be van végezve! 
— Beszélj Juli, mit s hogyan végeztétek? 
— A mint parancsolni méltóztatott; én és George 

Z . . . be mentünk; neki sikerült nagy fáradsággal s 
rendkívüli ügyességgel ellopni Donátnétól a gyermeket; 
még akkor éjjel kocsira ültünk s a képzelhető gyorsa-

tok 
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sággal jöttünk vissza. Ma érkeztünk meg. Én a megha-
gyáshoz hiven a külváros egy zugutcájában, egy kis 
paraszt házikó kapujába tettem le a gyermeket. Minden 
szerencsésen sikerült. 

— Jól van, jutalmad megkapod. — De mondd 
csak: mi a neve annak az utcának, a hol letetted? 
Megtudnád-e jelölni a házat? 

Lehetetlen, nagyságos uram; pokoli sötétség van 
s én magam sem tudom, merre jártam. 

— Hogy lehet az? Ha nem ismerted ki magadat, 
hát hogy jöttél haza? 

— Sokáig bolyongtam, mig egyszer ismerős utcába 
jutottam s onnan aztán már könnyű volt haza találnom. 

— Hihetek-e szavaidnak? 
— Mint a szentírásnak, uram! 
— Mehetsz, — mindketten megkapjátok jutal-

matokat. 
— Reméljük is, mert ugyancsak kiérdemeltük ám! 

— mondá a nő ravasz mosoly kíséretében. — Jó éjt, 
uram! 

— Vigyen el az ördög! — dörmögé utána Falvy. 
Ezután, mint a kinek egészen rendben van a szé-

nája, nyugodni ment . . . 
Napok multak. Albert nyugodt volt: szentül hitte, 

hogy most már semmi veszély nem fenyegeti s nem kell 
rettegnie, hogy bájos neje — a kibe a bolondulásig 
szerelmes volt — valamit megtud gyalázatos tettéből. 

Ezért minden áldozatra kész volt, mert a mint ne-
jét ismerte, számithatott arra, hogy ha megtudná gonosz 
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titkát, vége lenne mindennek, rögtön elválna tőle. Egy 
idő óta úgyis a féltékenység zaklatta; ugy tetszék neki, 
hogy szép neje nagyon is jó szemmel nézi De Laborteux 
marquist. Még Párisban ismerkedtek meg vele, a hol 
örökösen a bárónő körül forgolódott, bókolt neki és — 
a bárónő nem utasitá vissza. Alig jöttek haza, pár hétre 
már itt volt a marquis. 

— Miért is jött volna ide, ha nem Ő utána ? töpren-
kedék Falvy . . . Hah! erre még eddig nem gondoltam, 
de most minden eszembe ju t : Saroltának gyakori kocsi-
kázásai egyedül! Oh, én vak voltam! De még elég jó-
kor fölnyilt a szemem. Majd számolunk, drága marquis 
ur! Most utánatok fogok nézni és ha . . . Ah! elveszteni 
Saroltát! ez annyi, mint megfosztva lenni életemtől! — 
Hisz imádom őt! 

Ily kinos töprenkedésben találta őt az ebédre hivő 
csengetyü. 

Nyugodtságot erőltetett arcára s ugy ment az ebéd-
lőbe, a hol neje már várakozott reá. Szívélyesen üdvö-
zölte őt s homlokon csókolva hogyléte felől kérde-
zősködött. 

Jó ideig halkan társalogva ebédeltek, midőn az elő-
szobában lárma s hangos kiabálás hallatszott. Falvy 
önkéntelenül összerezzent s elsápadt. 

— Engedjen be, okvetlen beszélnem kell Falvy 
úrral! — hangzott kívülről. 

— Nem lehet, asszonyom, ebédnél van. 
— Bánom is én! Ö nem az ebédemet zavarta meg, 

hanem életemet dúlta föl! 
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Sarolta bárónő minden szót hallott és sajátságos 
tekintetet vetett férjére. 

Ugyan ki lehet az, a ki oly merészen beszél ? . . . 
Földúltad életét? Na, ez nagyon furcsa! 

Alig mondá ki ez utolsó szót a szép asszony, mi-
dőn az ajtó kicsapódott és rajta az öreg Donátné ron-
tott be s meglátva Falvyt, szorosan eléje állt. 

— Itt vagy tehát, te gyalázatos, te gaz nőcsábító, 
egyetlen örömem, öregségem támaszának gyilkosa! — 
tört ki a képéből kikelt öreg matróna kékült, reszkető 
ajakkal. A nagy fölindulás visszafojtotta a még kikészülő 
átok szavait. 

Falvy kővé meredt s egy hang nem jött ajkaira. 
Neje a csengetyüzsinór után nyúlt, hogy a cselédeket 
liivja segélyül: de az öreg asszony, ki e közben léleg-
zetet vőn, megragadá kezét és szólt: 

— Meg kell hallania kegyednek is, asszonyom, férje 
gyalázatos tettét. Őrültnek hisz engem, ugy-e? Nem is 
volna csuda, ha azzá lettem volna. De legyen nyugodt, 
csak a fájdalom szól igy belőlem! 

— Tehát beszéljen, asszonyom! — S intett az aj-
tónál álló inasnak, hogy távozzék. 

Falvy, mintha egy Alpes ült volna keblére, ajkára, 
tagjaira, mozdulatlanul és szó nélkül nézett maga elé. 
A megeredt láva-folyamot ugy sem állíthatta volna 
már meg. 

Köszönöm, bárónő — szólt Donátné. — Tudja 
meg tehát, hogy ez itt, ez a Falvy Albert, ez a nagy 
úr, eljött egyszer Z . . . be, ott elcsábította az én kedves. 
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ártatlan Mari húgomat; igért neki házasságot, mindent; 
de megcsalta s miután erényétől megrabolta, hűtlenül 
elhagyta! S mig ő a bárónővel a világát élte, az én 
szerencsétlen húgom ezalatt viszonyának gyümölcsét 
szülte meg s halálával váltotta meg annak életét! De 
ez még nem minden. A gyermeket tőlem elrabolták! 
Ki tehette volna ezt más, mint ez itt, ez a derék Falvy 
u r? ! . . . Hol van a gyermek? — kiáltá Falvy felé for-
dulva. — Ember! hol van a gyermek ? Nincs, ugy-e ? 
Eldobtad, megölted, hogy ne legyen élő tanújele gyalá-
zatos tettednek ! De megver az isten, verjen is meg mind 
a két kezével! 

Az öreg nő kimerülten támolygott egy székhez és 
görcsös zokogásban tört ki. 

Falvy, kit rosz lelkiismerete és a meglepetés eddig 
mintegy igézet alatt tartott, végre annyira magához tért, 
hogy szólhatott. Fölfogta gonosz helyzetét s érezte, hogy 
itt csak határozott föllépéssel szabadulhat ki, ugy a hogy, 
a hinárból. Igyekezett nyugalmat erőltetni és s/Á lt: 

— Kedves Saroltám, ne hallgass reá; ez az asz-
szony bolond, soha sem láttam életemben! — Maga 
pedig — szólt Donátnéhoz fordulva — takarodjék innét 
azonnal, ha azt nem akarja, hogy kidobassam, vagy 
megkötözve vitessem a bolondok házába! 

— Nem ismersz ? — tört ki újra haraggal Donátné 
— akkor pedig édes kedves Donátné volt a nevem! 
De jó, van még bizonyságom, azért, hogy az élőt ellop-
tad tőlem! íme, ez a kis érem, a mit Marinak adtál, 
azon a napon, a melyen elcsábítottad. Megfeledkezett ön 
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róla, ugy-e? Nézze: az egyik felén F. A. betűk, az ön 
nevének kezdőbetűi, a másik felén hit, remény, szeretet. 
Ez nem elég bizonyíték ? Ilyen lehet mindenkinek, ugy-e ? 
De tudom ám a nyitját is, megmutatta szegény Marim 
halálos ágyán; csak ezt a titkos rugót kell megnyomni 
s szétnyílik. Nézze asszonyom, két kép van benne: a 
nagyságos Falvy Albert uré, meg a szegény Borbás 
Marié. Persze, ezt is elfeledte már nagyságod? 

— Elég, asszonyom! — szólt Falvvné. — Köszö-
nöm, — tevé hozzá jéghideg hangon férje felé fordulva 
— hogy megismertette velem ezt az urat. Most kérem, 
hagyjon el bennünket. Vigasztalja magát. Számolni fo-
gok vele, biztosítom! 

— Megyek, asszonyom, de nem örökre. Még nekem 
is lesz számadásom ezzel az úrral; mert megakarom 
tudni: él-e a gyermek vagy meghalt! . . . A viszontlá-
tásig, Falvy ur! 

Ezzel eltűnt az ajtón. 
Donátné távoztával Falvyné fagyos, szúró tekintetet 

vetve férjére, szólt: 
— Uram ! ön be fogja látni, hogy a most lefolyt 

jelenet után tovább együtt nem élhetünk. S ha már ez 
az alkalom megjött, őszinte leszek ön iránt s tudtára 
adom, hogy különben is soha sem szerettem önt, csak 
atyám kívánságának engedtem, midőn nejévé lettem. 
Válni fogunk! 

— Sarolta! — kiáltott föl Albert kétségbeesetten — 
mit beszélsz ? A halálba akarsz kergetni ? Hiszen imád-
lak, mint istenemet s nélküled meghalok ! Légy irgalmas ! 
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— Nem leszek, ön sem volt az ama szegény ártat-
lan leánykával szemben! 

— Nem? — tört ki most a férj a kétségbeesés 
haragjával. — Tehát jól van, ha könyörgésem nem 
használt, parancsolni fogok! Nőm vagy, tudtom s aka-
ratom nélkül még szobádat sem fogod elhagyhatni! 
Talán válópört akarsz inditani ? Mi alapon ? mit fogsz 
fölhozhatni ellenem? Talán ama vén asszony meséjét? 
az nem elég a törvényelőtt; akkor még nőtlen voltam, 
ura tetteimnek, a mikért ön nem vonhat felelősségre! 

— Ohó, kedves uram! . . . De jól van, most már 
igazi valójában ismerem önt. Határozatom most még 
szilárdabb! Szándékomat nem szükséges önnek tudtára 
adnom. 

Ezzel gyorsan szobájába távozott, magára hagyva 
a lesújtott férjet. 

Albert nem is gyanitá, mit szándékozik neje tenni 
s mialatt dúlt lélekkel azon törte a fejét szobájában, 
hogy mitévő legyen,, neje, ki a mily gyorsan határozott, 
ép oly gyorsan tett, már el is hagyta házát. 

Másnap a következő levélkét kapta: 
„ Uram! 

Midőn e soraimat olvassa, én már útban vagyok 
Franciaországba De Laborteux marquisval, a kinek neje 
leszek. Reménylem, be fogja ön látni, hogy a megvál-
toztathatlanban meg kell nyugodnia s hogy legokosabban 
tesz, ha ügyvédemmel, ki önt fölkeresendi. minélelőhb 
tisztába hozza ügyünket. 

Romváry Sarolta." 
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Falvy fájdalma leírhatatlan volt; ugy tetszett neki. 
mintha szivét vágták volna ki bébiéből. 

Midőn fölocsudott fájdalmából, elhatározta, hogy 
minden vagyonát pénzzé teszi és világgá megy. Ezt az 
elhatározását rövid idő alatt foganatosította is. 

* 

Az idő haladt; évek multak el a fönnebb vázolt 
események óta. Falvynak fia, kit a szegény, de becsüle-
tes Báló Péter s jólelkű felesége magukhoz vettek s 
szülőileg gondoskodtak, azóta felnőtt; nevelőatyja ne-
vét vette föl s szorgalmas, háladatos gyggpstUÉ^ vált 
szüleinek. 

Báló Endre igen ügyes gépészszé vj 
kora dacára egy nagy gyárban volt 
művezető. Szép, szálas fiatal ember; s3 
tott atyjához. Jó fizetése mellett takaréké 
haza kis lakásán minden kényelmet inegsze^?lt=iöá^a-
nak. Szorgalma által szép műveltségre is tett szert. Már 
őszbe borult nevelő-szüleinek öröme, büszkesége volt. 

Már-már azon korba jutott, hogy nősülnie lehetett 
volna; biztatták is nagyon; a jó öreg Báló majd ezt, 
majd amazt a szép és jó leányt ajánlgatá neki, de a 
fiu nem szánta reá magát a házaséletre. Szerelmes volt 
egy gyönyörű kis barna leánykába, a kivel mindennap 
találkozott a gyárba vivő útjában. Csak az volt a bök-
kenő, hogy a szép leányka előkelő, gazdag család gyer-
meke volt. De volt már egy hatalmas szövetségese, 
maga a leány, Kompolthy Róza, kinek viszontszerelmét 
sikerült megnyernie. Kölcsönös szerelmükben boldogok 
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voltak; nem is gondoltak arra, hogy mit hoz számukra 
a jövő, egészen addig, mig egyszer csak a leányka nagy 
búsan tudtára adta Endrének, hogy atyja férjhez akarja 
adni, még pedig egy vén, de előkelő és nagyon gazdag 
emberhez. 

Bezzeg megijedt erre a szegény fiu és váltig törte 
a fejét éjjel-nappal, hogy mihez fogjon. Róza szerelmé-
ről biztos volt; sok fejtörés után tehát elhatározta, hogy 
megkéri kezét. Tudatta ezt a szándékát nevelő-szüleivel; 
a jó öregek aggodalmasan csóválgatták a fejüket, de 
aztán csak belenyugodtak, hogy hát próbálja meg. Endre 
meg is próbálta, de bizony szegény feje kosarat kapott. 
Kedvese könyörgése sem használt semmit. 

A sors szeszélyes módon játszott bele Endre sziv-
viszonyába, mert szerencsés riválisa senki más nem volt, 
mint tulajdon édesatyja, Falvy Albert, a ki hosszú ba-
rangolás után visszatért hazájába s újra szülőföldjén 
óhajtott megtelepedni. Valahol meglátta a szép Kom-
polthy Rózát; megtetszett neki s rögtön megkérte, szü-
leitől, a kik oda is ígérték neki. 

Báló Endre, a mint megtudta ellenfelének nevét s 
lakását, azonnal elhatározta magát, hogy fölkeresi s 
vagy hátrálásra kényszeríti, vagy, ha ez nem sikerülne, 
élethalálra megverekszik vele. Mert érezte, hogy Róza 
nélkül ugy sem élhet. Nem szólt senkinek szándéka fe-
lől, mert nem akarta búsítani nevelő-szüleit. Elhatáro-
zását nyomban foganatositá. 

Belépvén Falvy fényesen bútorozott lakosztályába, 
egy öreg, törődött embert látott nagy karszékben ülve, 
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a ki várta a szót. Sok szenvedés nyomai látszottak ar-
cán; s a ki látta e törődött alakot, bámulnia kellett 
azon, hogy házasságra gondol. 

Ez a bámulat Endre arcáról is-letükröződött. 
— Uram, szólt, én Báló Endre* vagyok. 
— Miben lehetek uraságod szolgálatára ? 
— Rövid leszek, uram; ön megkérte Kompolthy 

Róza kezét, én is; ő szeret engem, de szülei nem ad-
ják nekem; önt gyűlöli, de szülei önhöz erőszakolják. 
Tehát azt kérdem öntől, uram, ennek tudatában nem 
volna ön hajlandó visszalépni? 

— Egyáltalában nem, fiatal ember. Ön túlságos 
követelő. 

— Jól van tehát; ha ön nem lép vissza, én sem 
teszem azt. Beláthatja uram, hogy kettőnké nem lehet 
Róza; egyikünk tehát egészen fölösleges ezen a világon! 
Akarja talán, hogy valamivel megsértsem? 

— Gondolja meg, fiatal ember, mit akar; biztos 
lehet arról, hogy ön lesz az áldozat; mint kihívott fél, 
enyém a fegyverválasztási jog s én önt az első lövésre 
leterítem. Kár lenne ifjú életéért. 

— A mit mondtam, megmondtam, uram, attól nem 
tágítok. Én csak nyerhetek, akár hogy üssön is ki a 
dolog, mert én Róza nélkül nem élhetek! 

Falvy hosszan nézett az ifjúra, mi közben gondol-
kozni látszék a fölött, hogy mire határozza el magát. 
Vagy sejtelmek merültek föl lelkében ? Ki tudná . . . 

Végre, mintegy erőszakkal kiragadván magát gon-
dolatai nyűgéből, szilárd hangon szólt: 

l l l 
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— Ha akarja, ám legyen. De rögtön végezzük. 
Pisztolyaim készen vannak, segédekre nincs szükségünk . . . 

E szavak után ismét mélyen, fürkészőleg nézett az 
ifjú szemeibe. 

Ez kiállta tekintetét, csak arca elhalványodásán 
volt észrevehető a fölindulása. 

— Jól van, uram, — szólt, — hanem mint lova-
gias ellenfél nem tagadhat meg tőlem egy szívességet. 

— Kérem, tessék szólani. 
— Uram, én eltaszított, árva gyermek vagyok: 

csakis jó nevelő-szüleim vannak, a kiknek köszönhetem, 
hogy emberré lettem. Arra kérem önt, hogy ha a sors 
ellenem lesz, legyen szives őket tudósítani. íme a nevök 
és lakásuk fölírva. Aztán valami emléket is szeretnék 
hagyni szeretett Rózám számára. íme egyetlen öröksé-
gem, a mi ismeretlen szüleimtől reám maradt; érték-
nélküli ugyan, de nekem becses volt, mert rajta van, a 
mi eddig fönntartott az élet küzdelmeiben: a hit, re-
mény és szeretet. 

Ezzel átadta Falvynak az érmet. Ez, a mint azt 
megpillantá, halott-halványnyá lett s karszékébe ha-
nyatlott. 

Endre odaugrott s kérdé: 
— Az istenért, mi baja, uram? 
— Azonnal . . . engedj . . . szivem . . . Ah, gyerme-

kem ! . . . édes fiam! — tagolá s végre heves, görcsös 
zokogásban tört ki. 

— Az istenért, mit beszél ön ? — kérdé Endre 
ijedten, azt hivén, hogy ez ember megőrült. 
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Időbe került, mig Falvy össze tudta magát szedni. 
Szemei könyektől csillogtak még, de azok már az öröm 
könyei voltak. 

— Ugy van, — szólt erős, csengő hangon — te 
az én fiam vagy, az én édes fiam! — És hevesen keb-
lére voná Endrét. — Oh, mennyit szenvedtem azalatt, 
hogy hiába kutattalak! Hihetetlen ugy-e? De istenem, 
hogy nem találtál te föl, hiszen tudtad a nevemet. 
Vagy — ah! hisz nem ismered az érem titkát, nem tu-
dod, hogy két arckép van benne: az enyém és szegény 
anyádé!. . . 

Endre zavarodottan, hebegve szólt: 
— Nem tudtam; sokszor gondoltam ugyan erre, 

de nem sikerült fölfedeznem a kinyitása titkát. 
— No hát jer s győződjél meg szavaim igazságáról, 

íme, itt van egy kis titkos helyecske, a mit körmömmel 
megnyomva szétnyilik . . . Nézd, itt vannak szüleid! 

— Valóban? hihetek-e? 
— Még egy bizonyság! nekem is van egy ilyen ér-

mem, ennek a párja. 
— Atyám! — szólt Endre meghatottan s atyja 

keblére borult. 
— Egyetlen gyermekem! 
Sokáig egymás nyakában pihentek s azután még hosz-

szabb ideig némán, édes gyönyörrel szemlélgették egymást. 
— Bocsáss meg, édes gyermekem, bűnös atyádnak, 

a ki téged elhagyott. Oh, hidd el nekem, hogy meg-
szenvedtem érte. S életemnek ezután nem lesz más föl-
adata, minthogy kárpótoljalak s boldoggá tegyelek! 
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— Ne szóljunk erről, atyáin; örüljünk inkább, hogy 
föltaláltuk egymást. Hogy soha el ne váljunk! . . . Ró-
zát nem akarták odaadni Báló Endrének, de oda fogják 
adni Nagyfalvi Falvy Endrének! 

Az apja kimondhatatlan gyönyörrel s büszkeséggel 
tekintett fiára. 

* 

Mit mondjAiuk még. Rövid pár hét múlva a pap 
egy szép és boldog ifjú pár frigyét áldá meg. 

A szép csoportban, mely az oltárt körülállta, nem 
volt boldogabb senki, mint az örömapa, ki — miután 
atyai bűnéért oly keservesen lakolt — az irgalmas 
gondviselés kegyelméből öreg napjaira mégis apa lehetett . 







í. 

— U n a l m a s élet! A könyv nem ad elegendő mu-
latságot, — az olvasás nem elégit ki többé. Vágyom 
valami után, mert ez a magányosság kezd szörnyűvé 
lenni. Kellene valaki, a kivel megoszthatnám gondola-
taimat, ki együtt érezne velem; egyszóval, a ki második 
énem lenne. Terringettét, asszony kellene már a házhoz ! 
Hiszen tisztességesen eltudnám tartani. Szerelmes ugyan 
még nem voltam, — nem is kerestem; de majd csak 
akad valaki. Ertem ugyan senki sem jön, hogy megkér-
jen, de majd elmegyek én, — terringettét! 

Imigyen beszélget magában Hattyú Tamás, Nagy-
falunak fiatal jegyzője, amint asztala mellett üldögél és 
bodor füstöket ereget hosszúszárú selmeci pipájából. 

Hanem hol kezdjem? — folytatá — Csigáék-
nál ? igaz, szép két leány van a háznál, de nem igen 
tetszenek, mert mindig nagyravágyó terveket koholnak 
és szörnyű piperkőcők. — Az öreg Csapáshoz menjek? 
derék ember, kedvellem; Lizi leánya takaros, kedves kis 
teremtés, de ugy vettem észre, szivesen kacsintgat a 
szomszédék fiára; elkéstem. János komának a leánya 



meg nem gazdasszonynak való ; Sunyiéké meg az orrá-
ból beszél; Tini meg akkor sem kellene, ha az egész 
falut vele adnák hozományul; zsidó leányt meg még nem 
lehet elvennem! — Aztán még kit is no ? Hiszen telje-
sen kifogytam! Terringettét, azt gondoltam, hogy több 
leányt terem a mi falunk és ime kisül, hogy alig van 
biz itt egy-kettő. Nem baj no, van másutt! 

Ekként vigasztalta magát Nagyfalu jegyzője és meg-
könnyebbült kebellel indult ki az illatos mezőre, ott egy 
nagy sétát teendő . . . 

Ah, ez andalitó légkörben enyhül a sziv fájdalma, a 
természet nagyszerűségei szerte viszik az ember gondo-
latait s elvonják attól, a min oly hévvel csügg s a szerte 
széledt gondolatok végre csodálattá, bámulattá verőd-
nek össze a mindenség kútfeje iránt és az ember még 
reménykedik, hogy rajta is segitve lesz . . . 

Ment a jegyző, ment céltalanul a végtelennek látszó 
rónán; lábai a reggeli harmattól csillogó pázsitot tapos-
ták : a napsugárban uszó szinképek ezer és ezer csillámban 
törtek meg az egyes cseppeken. A lélek örült, kacagott, 
gyönyörködve az „isten madárkája" szivifjitó dalain. 

Az útszéli földeken a szorgalmas gazdák művelték 
nagy vigan a számukra kenyeret termő vetéseket. A 
napsütötte barna juhász is a százféle virággal ékes domb 
felé terelte a gondjaira bizott nyájat; csupa életkedv 
látszott minden mozdulatán, minden szaván, midőn a 
jószágot haladásra ösztökélte. 

Minden örült, minden éledt! Csak a jegyző szivé-
ből távozott az önkénytelenül jött öröm és helyét a ke-
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serüség foglalta el. Eszébe jutott, hogy neki nincs oka 
örülni. Hogy is volna! Hej, mikor nincs senki is, a ki 
szeretni tudná! A legszentebb óhajtások szállnak ajkai-
ról föl a magasba, a szerelem istenéhez . . . 

Ha madárkát lát repülni fellegek hónába, kívánja, 
hogy madár legyen, mert igy közelebb juthatna Ámor 
égi trónusához; ha a napot látja fölkelni tüzesbibor 
nyoszolyájából, szeretné mint csikót megnyergelni, hogy 
hátára vetve magát fölvágtathatna a mennyboltozat te-
tejére s onnan könyörögne: Amor segits! . . . 

Hiába, — nem lehet; az ember földhöz tapadt rög ! 
Az ifjú fölmelegedett szivébe fájón lopódzott be a 

szomorú gondolat. Pedig mily édes lehet szeretni, — 
noha a szerelem többnyire csak költészet, igen gyakran 
pedig hazugság. De hányszor csalódunk az életben! 
mégis mily szép az, mily jól esik a szívnek, ha tudja, 
hogy van egy, a ki megérti, a ki vele érez. Szerelem 
nélkül talán nem is lehet igazi boldogság! 

— Remény! te egyedüli kedves barátom, ne hagyj 
el; mondd, hogy eljön az idő, a mikor nyilni fog az én 
boldogságom virága is! . . . 

A jegyző némán szemlélgette a természet nyújtotta 
gyönyörű képet s lassan ballagott a dülő-uton; majd 
kocsizörgés riasztotta föl merengéséből s kíváncsian te-
kintett az érkezendők felé. Nem sokára mellette robo-
gott el a kocsi, a melyen egy öreg ur és két fiatal 
leányka ült; az egyik cselédnek látszott lenni, a másik pedig 
az öreg ur unokájának. Ez utóbbi nagyon szép volt barna 
fürteivel, a melyet a lágy szellő csak ugy lobogtatott. 
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Hattyú falusi szokás szerint köszöntötte az utaso-
kat, mit azok is viszonoztak. 

— Terringettét! — kiáltott fel, a mikor azok el-
haladtak — de takaros egy teremtés volt. 

Ezután tovább ment; össze-vissza járta az egész 
környéket, de nem talált már annyi élvezetet a termé-
szet szemlélésében, mint az előbb, — mert eszét a szép 
utasnő foglalta el. Fáradtan, eltikkadva érkezett haza. 

* 

Az utasok beértek a faluba és egy szép fordított 
házba hajtattak be. Az a kis összetöpörödött öreg ur 
Bardu Zenobius volt, — a háznak uj tulajdonosa; az 
egyik fiatal leány pedig fogadott leánya, Árkos Katalin; 
a másik pedig ennek szobaleánya. 

A ház teljesen kihaltnak látszott, semmi zaj sem 
volt hallható; a kocsizörgésre egy vén anyóka tipegett 
ki az udvarra és fogadta az érkezetteket. 

Zenobius ur, mint régi ösmerőst, ugy szólította 
meg az anyókát. 

— No, Márta, rendben vagy-e már a szobákkal? 
— Igenis, szolgálatjára tekintetes uram; hiszen már 

hogy is ne készítettem volna el, mikor megtetszett irni. 
Tessék csak beljebb kerülni, mindent a legjobb szán-
dékkal készítettem el. 

— Jó, jó , majd meglátjuk. Most pedig segits 
ezeknek a lányoknak egyet-mást behordani. 

Ezután elkezdtek hordozkodni a kocsiról, Zenobius 
ur maga is, — saját tekintetes kezeivel egy ládikát fo-
gott meg, a melyet ugy látszott, nem mert másra bizni. 
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Az öreg Márta megmutogatta a lányoknak a nekik 
szánt szobákat s ezután gazdájához sietett vissza, a ki 
a folyosón várakozott raá. 

— Vezess a szobámba, — szólitá meg Bardu — 
nézzük meg, mint rendezted be. 

— íme itt van, — mutatá Márta s a folyosó leg-
elején lévő ajtót kinyitotta. 

Zenobius ur, féltékenyen őrzött ládikáját gondosan 
az asztalra tette és ezután sokkal bizalmasabban fordult 
Márta felé, mint a hogy ez cseléddel szemben megen-
gedhető lett volna. 

— No, Márta fiam, hát ugy gondolod, hogy 
ebben a kis rongy faluban lehetne valami jó üzletet 
csinálni ? 

— Igenis, uram; a nép szegény a pénz dolgában, 
de vannak jó földjeik — s mostanában nagyon meg-
vannak "szbfhlva; majd én általam önhöz jutnak s ön 
elbánhat velők kedve szerint. 

— Ha sikerül, Márta, nem fog elmaradni a meg-
érdemelt jutalom. 

Zenobius ur, N . . . városi lakos, hol már régen, 
titokban uzsorás volt. E rosz szedvedély úgyannyira erőt 
vett rajta, hogy nem elégedett meg egy fészekkel, ha-
nem Nagyfaluban is megakart telepedni. E célja eléré-
sére, mint látjuk, Mártával lépett szövetségbe; az fogja 
a csábító dámont képviselni. 

Hagyjuk őket, nem lévén célunk az öregnek uzso-
rás üzelmeit figyelemmel kisérni, sem azt leírni, inkább 
nézzünk be Katinkához. 
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Csinosan berendezett szobácskában van cselédjével 
és az uti-ládákból rakosgatják ki a ruhanemüeket, min-
denféle apróságokat. 

— Ugyan, Lizi — szólítja meg a szobaleányt, 
mit fogunk mi itt tenni két álló hétig? Se kert nincs 
a háznál, se semmi; nem is tudom, minek hozott ide 
az atyus! ? 

— Én sem tudom kisasszony, de majd csak talá-
lunk foglalkozást, — ha nem, alszunk egész nap; vagy 
ni ni, ezekből a szép csipkékből hálófőkötőt csinálunk 
a kisasszonynak, akkorra, a mikor majd asszony lesz. 
Ugy-e elvisz engem magával? 

— Ugyan mit beszélsz te bolondos? nem megyek 
én soha sem férjhez. 

— Csak nem akar a kisasszony itt szenvedni örö-
kösen az öreg ur mellett? Hisz ez nem is élet, hanem 
valóságos fogság. 

— Igazad van, de hát ki venne el engem? hiszen 
senki sem ösmer. 

— Mindenkinek akad párja; ne féljen a kisasszony, 
nincs még vén leányból falu! Nézze csak, — folytatá, 
az ablak felé mutatva, — ott megy az a fiatal ember, 
a kivel a mezőn találkoztunk. Hogy néz ide! akár mi 
legyek, ha ki nem lesett bennünket. 

— Ugyan ki lehet az, Lizi ? Mit gondolsz, micsoda ? 
Találgassuk, ugy is ráérünk; először te mondj valamit. 

— Hát, hát, izé, — hogy is mondjam, talán nótá-
rius, vagy kántor-suplenc, vagy, vagy mit tudom én, 
nem birom kinézni. 
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— Te, Lizi, talán földbirtokos, vagy biró ? De 
akármi, vagy akárki is, de az bizonyos, hogy nem csúnya 
ember; takaros egy legény, ugy-e? 

— Én is azt mondom. Ugyan hozzá menne-e a 
kisasszony ? 

— Mit gondolsz? szégyeld magad, hogy juthat 
ilyesmi az eszedbe ? ! 

— Hát csak ugy gondoltam, — mint macska 
az esőt. 

Katinka, mint olyan leány, kinek először beszélnek 
férjhezmenetelről, álmában menyasszony volt, — a jegyző 
menyasszonya. 

Hattyú Tamás is, mivel eszét folyton a házasságon jár-
tatta, álmában vőlegény volt, — az ismeretlen vőlegénye. 

II. 

Nem akarok annak hosszadalmas leírásába bocsát-
kozni, hogy mint ismerkedett meg Hattyú Barduval és 
leányával, mert az igen egyszerű s talán unalmas is 
volna. Elég az hozzá, hogy Katinka most már nem ta-
lálta egyhangúnak a falusi életet s nem is gondolkozott 
azon, hogy mivel töltse el idejét. Hattyú mindennapos 
vendég lett a háznál s ő vele pompásan elmulatott A 
nótárius olvasott ember lévén, nagyon ügyesen vitte a 
dolgot; minden jelentéktelen tárgyról annyit és oly szé-
pen tudott beszélni, hogy egyszer Katinka arra a meg-
győződésre jutott, hogy nagyon kedves ember ez a 
Hattyú. De bezzeg a nótárius uramnak sem jutott ám 
eszébe máshová menni leánynézőbe. 



EGY HÁZASPÁR TÖRTÉNETE. 

A két fiatal nagyon hamar megértette egymást. 
Nem kérdezték soha sem egymástól: „szeretsz-e?" de 
azért mégis mindketten tudták, hogy szerettetnek. 

Midőn Bardu visszatért N . . . be, sem a leány, sem 
az ifjú nem búsult, mert tudták, hogy nemsokára újra 
látni fogják egymást. 

Ugy is lőn; Hattyú Tamás alig egy hétre elutazá-
suk után már felkereste Katinka nevelő-atyját és teljes 
tisztelettel megkérte tőle fogadott leánya kezét. 

Az öreg mosolygott és igy szólitotta meg az ifjút: 
— Na, kedves barátom, mi követelése lenne még, 

a hozományt illetőleg? 
— Uram, én nem kérek semmit, Katinkát szeretem, 

nem pedig a hozományát. 
— Azt nem is lehet, édes öcsém, mert Katinka sze-

gény leány, fogadott leányom. 
Pedig ez nem volt igaz, mert Katinka szülei jókora 

vagyont hagytak hátra, Bardu Zenobius kezei között. 
— Az nem tesz semmit, megmaradok szándékom 

mellett. 
Derék ember ön, Hattyú ur, ha Katinka bele-

egyezik, nekem nem lesz kifogásom e frigy ellen. 
— Köszönöm uram, boldog vagyok. 
— Na, most siessen hozzá és kérdezze meg, hogy 

mit szól a dologhoz. 
Hattyú nem igen küldette magát, hanem gyors lép-

tekkel haladt a szeretett leány szobája felé. 
— Ah, ön itt, Ha t tyúm? Isten hozta! Gondoltam, 

hogy nem fog sokáig késni. 
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— Igen, itt vagyok; hogy is késhettem volna, mi-
kor a szerelem szárnyain jöttem. Katinka, tudja-e, miért 
vagyok itt? — megtudni jövendőmet. 

— Szép. Talán csak nem néz valami jövendő-
mondó vén javasasszonynak? 

— Nem; de kérem, ne tréfáljon velem. Nevelő-
atyjánál voltam és megkértem tőle a kegyed kezét. — 
Mondja, visszautasitott-e? Ő beleegyezett. Tudja kegyed, 
édes Katinka, hogy mint szeretem, nem kellett ezt mon-
danom soha, — ugy hiszem. A szerelem a szemeken 
sugárzik ki. 

— Katinka nem szólt semmit, csak kezét nyújtotta 
a fiatal embernek, ki alkalmasint jól tudott olvasni a 
szemekből, mert megcsókolta — menyasszonyát. 

Előkészületek tétettek a mennyegzőre, bevásároltak 
mindent, a mi szükséges volt. Az öreg Bardu szépen 
gondoskodott a bútor- és ruhanemüekről. „Ne hiányoz-
zék semmitek", szokta mondogatni. 

Végre elérkezett a várva-várt nap. 
Katinka felvette a menyasszonyi ruhát, vőlegénye 

itt-ott igazgatott rajta egyet-mást. A vendégek is meg-
érkeztek és gratuláltak az ifjú párnak. 

Épen indulni kellett volna már a templomba, mi-
dőn az öreg Bardu magához intette őket, s azon ürügy 
alatt, hogy valami mondani valója van még, bevezette 
őket szobájába. 

A fiatalok el nem gondolhatták, hogy mit akarhat. 
— Üljetek le, fiaim, — mondá az öreg — lássá-

tok, én mindent megtettem-értetek ; — nem kíméltem 
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semmi költséget. Jó, jó, semmi hálálkodás! Téged, leá-
nyom, szegény anyád halála óta ugy szerettelek, mintha 
tulajdon gyermekem lettél volna. Gondoskodtam nevel-
tetésedről, mi mondhatom, nem csekély megerőlteté-
sembe került; most pedig, mikor ez a derék, becsületes 
ember megkérte kezedet, azt mondottam, légy az övé, 
pedig gátot is vethettem volna boldogságtok elé. Ezek 
után tehát nekem is van hozzátok egy kis kérésem. Itt 
egy iv papirost tett Bardu a fiatalok elé és esdeklően 
igy szólt: 

— írjátok ezt alá. 
Hattyú az irás után nyúlt és olvasta. 
„Mi, alulírottak ezennel elösmerjük, hogy Bardu 

Zenobius úrtól Árkos Katalin minden örökségét átvettük 
és ezentúl semmiféle követeléssel ellene fel nem lépünk." 

Hattyú félredobta a papirost és a méregtől egészen 
nekivörösödve ily szavakra fakadt: 

— Uram, én nem tudom, mit gondoljak az ön jel-
leme felől; de hogy ön nem lehet tisztességes, becsüle-
tes ember, azt tudom. így akarja ön e szegény leányt 
megfosztani azon jogos vagyontol, a melyet szüleitől 
örökölt? Néhány nyomorult száz forinttal akarja kiszúrni 
a szemét ? Igaz, hogy én semmiféle hozományt sem kér-
tem öntől, most sem kérek, — de azt nem engedhetem, 
hogy leendőbeli nőm ily gyalázatos módon megcsalassék. 
Nem írjuk alá Katinkám, egy félvilágért sem! — fordult 
jegyeséhez. 

Az öreg uzsorás meghökkent; nem gondolta, hogy 
kifőzött terve ily csúful megbukjék. Semmi kedve sem 
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volt lemondani arról a szép összegről; azt hitte, hogy 
a fiatalok meg fognak ijedni a botrány lehetőségétől és 
aláirják az elismervényt. Erre nem számított. 

— De gondoljátok meg, hogy mit tesztek! ? Ha alá 
nem Írjátok, megtagadom beleegyezésemet és az esküvő 
elmarad. 

— Jöjjön, a minek jönni kell! — szólt Hattyú. — 
Mi nem vagyunk okai semminek; ezt a gyalázatos ira-
tot alá nem írhatjuk. Ön egy nyomorult ember! Vigyáz-
zon, mert túljárunk az ön ravasz eszén! 

Zenobius ur belátta, hogy hasztalan minden eről-
ködése, közönyös arcot vágott és a vendégek elé lépve 
kijelentette, hogy az esküvő közbejött akadályok miatt 
elmarad. 

Hattyú és Katinka egymás nyakába borulva, siratták 
elvesztett boldogságukat; de reménységök a jövő iránt 
annál erősebb lett. 

III. 

A szerelmesek minden gátot letörnek, a mi csak 
utjokat állja: a szerelem nem ismer akadályokat. A sze-
relmesek szemei előtt csak egy cél lebeg: egymásé le-
hetni, együtt és egymásért élni. 

Katinka és Hattyú elhatározták, hogy ha már más-
ként nem lehet, hát titokban, a gyám beleegyezése nél-
kül kelnek össze. 

Könnyű volt Hattyúnak mint jegyzőnek kieszközölni 
ezt, mert elmondotta a valót Nagyfalu tisztes öreg plé-
bánosának, ki is méltó haragra gyúlt az uzsorás ellen és 
megígérte, hogy bizton számithatnak reá. 
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Egy szép reggelen Bardu Zenobius ur arra ébredt, 
hogy Katinka elhagyta házát. — Katinka ugyanis a leg-
szükségesebb ruhákat Lizi, a hűséges cseléd által előre 
elküldötte Hattyúhoz, maga pedig, mikor már mindenki 
lenyugodott, szép csendesen elosont és még azon a szép 
holdvilágos éjjelen kedvesével együtt elhagyta a várost. 

Másnap kora reggel pedig Nagyfalu derék plébánosa 
össze is adta őket. Mint boldog férj és feleség hagyták 
el a templomot. 

A jegyző lakása öröm és megnyugvás szinhelye 
lőn: boldogan keltek, boldogan nyugodtak . . . 

Az uzsora és fösvénység szenvedélye oroszlán, 
melyet ha felingerelnek, prédára vágyik s a kiszemelt 
áldozatnak esnie kell. 

Bardu Zenobius reszketett a pénzért és midőn 
meghallotta, hogy leánya megszökött, mindjárt tudta, 
hogy a kedves vagyon elvesz, — ha csak valami uton-
módon meg nem mentheti. 

Lizi, a szobaleány, úrnője meghagyásához képest, 
tudtára adta Bardunak, hogy Katinka már asszony. 

— Tudom, tudom, — tört ki az öreg, — ha nem 
is mondod, te háládatlan lélek. Takarodj a szemem elől, 
meg ne lássalak többet a házamban. 

— Mit tegyek! ? — mormogá, midőn egyedül ma-
radt. — Hogyan tartsam meg azt a szép összeget? 
Bármibe kerüljön, bármi uton, de az enyémnek kell 
lenni! Ha a törvény elé állnak jogos követelésükkel, 
— akkor már késő lesz . . . . még ma kell intéz-
kednem. 
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Tenyerébe hajtotta fejét az uzsorás és agyafúrt 
terveket koholt. Hosszas gondolkozás után végre kisü-
tötte tervét. 

— Hah, megvan. Ez jó lesz ! Boszú, szörnyű boszú! 
S a pénz? — az az enyém marad, ha-ha-ha! 

Mikor besötétedett, szurtos, piszkos ruhába öltö-
zött; egy szemmel sem volt különb bármelyik lézengő 
éhenkórásznál. Észrevétlenül lopódzott ki saját házából 
és útját egy, a város vége felé fekvő csárdába vette; 
hol mindenféle csirkefogó és hasonló nemes mesterséget 
üző népség tanyázott. Bement. Egy asztal mellé tele-
pedett le. Senkinek sem tünt fel az uj vendég. Ki is 
gondolta volna, hogy ő a tekintetes Bardu Zenpbius ur ? 
Nyugodtan szemlélte a lebuj vendégeit, a mint egyszer 
egy rongyos, piszkos ember ült le melléje és igy szóli-
totta meg: 

— Mit búsulsz, pajtás? Ha valami bajod van, hát 
igyál. Talán a nyomodban vannak aÉTogdmegek ? 

Zenobius ur furcsán érezte magát, de szeme előtt 
a cél lebegett, hát hasonlólag barátságosan viselte 
magát. 

— Soha se búsulok én, — hanem cimborát kere-
sek. Gyere, igyál velem néhány pohár bort. 

Egyik pohár a másik után ürült és — Zenobius ur 
feltalálni hitte emberét; feléje húzta annak a székét és 
suttogva mondá: 

— Akarsz-e valami jó üzletbe fogni ? 
— Hogyne akarnék, hiszen abból élek, pajtás; jó 

pénzért mindénre kész vagfyok. Beszélj! 
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— De titoktartásra van ám szükség. Engem meg-
bíztak valamivel, de magam nem vihetem ki, társra van 
szükségem. 

—r Hallgatok, mint a sir. 
— Jól van, figyelj reám. Még ma éjjel ki kell 

menned Nagyfaluba és Hattyú Tamás jegyző házába 
egy ládikát kell elrejtened, á melyben papirosok van-
nak. De ugy kell ezt a dolgot véghez vinned, hogy 
senki se tudjon felőle semmit is s olyan helyre tenned 
a ládikát, hogy még a háziak se találhassák meg. Érted? 

A jómadár végig hallgatta Zenobius szavait, de te-
kintete véletlenül annak a kezére esett s feltűnt neki, 
hogy miként lehet egy magafajtáju embernek az ujján 
olyan értékes gyürü. Midőn hallotta a tenni valót, rög-
tön tisztában volt magával, tudta, hogy ez nem társat 
keres, de ő maga a megrendelő. 

— Nos, érted? 
— Értem, értem; csak azt szeretném még tudni, 

hogy mi lesz a fizetség? 
— Én ötven forintot kapok; de mivel te viszed a 

nehezebb szerepet, hát te kapsz harmincat s nekem ma-
rad liusz forint. Annyit én is megérdemlek, mert én 
szereztem a keresetet. 

— Harminc forint? az kevés; ötvenért megteszem. 
— Hiszen akkor nekem semmi sem maradna? No 

de se baj, majd kipréselek még valamit. Hanem indul-
junk, mert ennek még az éjjel meg kell történnie. 

Bardu ur egy jókora ládikát adott át társának és 
lelkére kötötte a pontos és gyors végzést. 
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Elváltak. Zenobius ur haza felé ballagott és dünnyögé: 
— így ni! A ládikában gyémántok, ékszerek és 

szekrényem kulcsa van; az a gazember nem is sejti, 
hogy mennyi kincset biztam reá, — azt hiszi, papiroso-
kat visz. A ki ném mer, az nem nyer! — tartja a 
példabeszéd. Ha sikerül, ugy jaj nektek, kedveseim. 

Ilyen gondolatok közt ért haza, nem is sejtette, 
hogy megbízottja figyelemmel kiséri lépteit. 

Midőn a kapu bezáródott, a gazember igy kiáltott 
fel örömében: 

— Hohó, hát Bardu bácsi játszik ?! 
Vigan, fütyörészve sietett a kitűzött cél felé . . . 
A gonosztett sikerült és a cinkos-társ megkapta 

jutalmát; de jóval többet a kialkudott ötven forintnál, 
mert megbízóját bizalmasan nevén szólította. 

— Csakhogy megvan! 
Bardu uram gálába csapta magát és szilárd léptek-

kel sietett bejelenteni, hogy meglopták. 
— Uram, — szólt a bíróhoz, — fájdalommal kell 

jelentenem, hogy gyámleányom, ki egész bizalmamat 
birta, tegnap elszökött tőlem a szeretőjével. Ez még 
semmi, hanem felnyitotta szekrényemet s onnét sok 
drágaságot, a mely mintegy 4000 frt értéket képvisel, 
elrabolt. Bármint fáj is szivemnek, de kénytelen vagyok 
felkérni tekintetességedet, hogy a bűnöst és szeretőjét 
rögtön elfogatni kegyeskedjék. Minek megtörténte után, 
kérem a bűnvádi keresetet azonnal megindítani. 

— Szörnyű dolog ez, Bardu ur, szinte hihetetlennek 
látszik; de mi megteszszük kötelességünket. 
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— Kérni fogom. 
Az átirat Nagyfaluba hamar elkészült, hogy Hattyú 

Tamás és Árkos Katalin elfogandók. 
A fiatal házaspár épen a virágos kertben sétálgatott 

s vidáman nevetgéltek, mint valami bohó gyermekek, 
midőn az igazságszolgáltatás közegei, Nagyfalu birájával 
egyetemben, beléptek. 

— Tamás, mit akarnak ezek? — kérdé ijedten 
Katinka. 

— Nem tudom, édesem, de mindjárt megkérdezem. 
— Uraim, miben lehetek szolgálatjukra? — kérdé 

az érkezetteket. 
— Sajnos körülmények hoztak ide, nótárius uram, 

— szólt a biró. — Talán tévedés, nem is lehet más, 
de ki kell mondanom, hogy kedves neje lopással van 
vádolva, ön pedig orgazdasággal s igy kénytelen vagyok 
mindkettőjöket elfogatni. 

— Lehetetlen!? Itt tévedésnek kell lenni! 
— Bocsánatot kérek, de N . . . bői érkezett átirat 

szerint, önök Bardu Zenobius úrtól sok drágaságot lop-
tak volna el. 

— Onnét fuj tehát a szél? értem. Biró uram, te-
gye kötelességét. 

Két csendőr ügyelt fel a fiatal párra, mig a többiek 
kutatni indultak . . . 

Visszatérve magukkal hozták a corpus delictit: a 
ládikát. 

Katinka elájult s a férj is nagyon megvolt lekötve. 
Elhalványodott s reszkető hangon mondá: 
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— Az igazság ki fog derülni! 
Nagyfalu községe, miután a bűntény constatáltatott, 

a bűnösöket átkisértette N . . . be és átadta a kir. tör-
vényszéknek. 

A törvényszék meginditotta a vizsgálatot és minden 
körülmény oda mutatott, hogy a tolvajlást Katinka kö-
vette el, mert a ládikában azon szekrény kulcsa is ott 
volt, a melyből az ékszerek kivétettek, — s maga a 
vádlott is beismerte, hogy a tárgyak Bardu uréi. A 
vádlottak ügyvédje mindent megkísértett, hogy meg-
mentse védenceit, — de az nem sikerült. Sok vajúdás 
után az Ítélet kimondatott: Árkos Katalin és férje 
Hattyú Tamás, az előbbi lopás bűnténye, az utóbbi pe-
dig orgazdaság miatt 6 havi fogságra Ítéltetnek. Hattyú 
állomásától elmozdittatik és 2 évre polgári jogaitól 
megfosztatik. 

Az ártatlanokat börtönbe vetették. 

IV. 

Három hónap mult el az elmondottak óta. Három 
hónapja szenvedtek már az ártatlanok . . . 

A törvényszéket egy gyilkossági eset foglalkoztatja, 
mely egy magányosan élt özvegyasszonyon követtetett 
cl. A gyilkost sikerült elfogni: Görbe Tóni volt. 

A vallatás közben mindenféle általa elkövetett csiny 
és gaztett került napfényre. A többi közt kiderült Hattyú 
Tamás és nejének ártatlansága is. Ugyanis a gazember 
bevallotta, hogy Bardu Zenobius őtet bérelte fel ama 
ládika elhelyezésére a nótárius házában. 
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Görbe Tóni élethossziglani börtönre Ítéltetett és 
Bardu uram is elfogatott és ellene a hamis vádkereset 
miatt vizsgálat indíttatott. 

A törvényszék Bardut bűnösnek mondotta ki; az 
ártatlanul szenvedőket szabadlábra helyezték s Bardut 
1 és fél évi börtönre, ezer forint pénzbirságra, továbbá 
az ártatlanok részére, azok vagyonában ez idő alatt be-
állott károk és veszteségek megtérítésére Ítélték. To-
vábbá az egész ügy — az ártatlanok kívánságára — 
sajtó utján is közzététetett. 

Zenobius ur gondolkozhatik a mulandóság felett 
a — börtönben. Megkapta az érdemlett büntetést. 

A sokat szenvedett házaspár visszatért Nagy-
faluba, hol általános részvét mellett, egész ünnepélyes-
séggel fogadtattak. Becsületük napnál fényesebben ra-
gyogott. 

Hattyú visszahelyeztetett jegyzői állásába s végtére 
sikerült neki — idővel — elfeledni a reá nézve oly 
szomorú időket. 

Katinka vagyonát a törvényszék kiszolgáltatta . . . . 
Régen feledve már a mult. Egy napon Hattyú egy 

végzést kap N . . . bői, melyben Bardu hagyatékának 
tárgyalására meghivatik. Bardu ugyanis a börtönben 
testileg, lelkileg megtörött s nem volt képes elviselni a 
szenvedéseket, — kiszenvedett, meghalt. Mivel pedig 
sem felmenő, sem lemenő-ágbeli rokona nem volt, sem 
törvényes végrendeletet nem készített, — a vagyon 
egyedüli törvényes örökösének fogadott leánya: Árkos 
Katalin mondatott ki. 
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Tehát megkapták az elégtételt: annak a. vagyona, 
a ki az övéket áhítozta, — az övék lön. 

Boldogságuk közepette megbocsátottak az öregnek, 
ki ellenük annyi sokat vétett és szívből mondották: 
„Nyugodjék békével!" 
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I. 

Bo ldogok , a kik hisznek, mert övék a mennyek-
nek országa! — Én is hittem egykor és még sem let-
tem boldog; enyém a pokol minden szenvedése, minden 
gyötrelme. Nem vagyok halott és még sem élek ; élek 
és mégis halott vagyok. Kelletlen a munka, fájó minden 
gondolatom. A halál lenne csak az én egyedül szivesen 
látott vendégem. Oh! jöjj, jjíjj, te zord kaszás, — vess 
végett szenvedéseimnek! . . . 

E sötét sorokat irta naplókönyvébe egy sárga, be-
esett arcú, már nem épen fiatal, de inkább kora öreg 
ember. Minden vonása a hosszú, emésztő fájdalom nyo-
mait viseli magán; a haja már majdnem őszbe van bo-
rulva ; a szemei fénytelenek és mélyen feküsznek üre-
geikben ; az egész teste gyönge, sovány, majdnem 
kiaszott. 

Ez az ember Benkő Gusztáv. Szomorú az ő életé-
nek története. 

* 

Szép, kies völgy ölén, egy kedves kis patakocska 
méntén feküdt S . . . falva. Itt élt egy szegény, de be^ 
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csületben megőszült öreg asztalos-mester: Benkő János, 
az ő egyetlen leánygyermekével, a szép Zsuzsannával. 
Hű élete párját már több mint tiz éve eltemette. Azóta 
sok minden megváltozott. Tiz év előtt még meglehetős 
vagyonos polgár volt, de a sok betegség tehetetlenné 
tette s nem folytathatván mesterségét, a kevés megta-
karított vagyonka lassanként elfogyott. A kenyérkereset 
nehéz terhe most már egészen a fiatal leányka gyönge 
vállait nyomta. De az nem panaszkodott, hanem min-
den erejéből iparkodott; szegény atyját vigasztalta és 
dolgozott szakadatlanul. 

A kis falucska kevés uri népe szerette a szorgal-
mas leányt és bőven ellátta munkával. A tiszteletes ur 
is segélyezte őket és a derék leány munkáját mindig 
kettős árral fizette. — Zsuzsi ennélfogva sürün elláto-
gatott a lelkészlakba. 

Egyszer csak annyi munka jött össze a tiszteletes 
urnái, hogy a leány kénytelen volt minden más munkát 
visszautasítani és összes idejét a lelkész házánál tölteni. 

Az ártatlan leányka nem sejtette, de nem is sejt-
hette a tiszteletes ur szándékát. 

Dimó Ferenc még fiatal ember volt s azok közé 
tartozott, a kiknek arcáról nehéz fölismerni bensejöket. 
Édeskés mosoly ült azon örökké, ha mással szemben 
állott s ehez járult kedves, nyájas modora, a melylyel 
a legtöbb embert megtudta nyerni. De mindez csak 
álarc volt; igazi természete, a mit ügyesen tudott rej-
tegetni, gőgös, büszke, fönhéjázó volt, eltelve önszere-
tettel, önzéssel és csapongó vágyakkal. 

140 ' 



A BOLDOGTALAN. 

Nem is hivatás vezette a szent pályájára, hanem a 
körülmények és a számitás. S ennek az embernek a szeme 
megakadt a Zsuzsi szép alakján és alig hogy megakadt, nyo-
mába lépett a féktelen vágy, a mely kielégitést követelt. 

A fiatal, tapasztalatlan leánykát nem volt nehéz 
hálóba keríteni. Édes, nyájas beszéd, az öreg Benkő 
segélyezése, a kiváló előzékenység mind olyanok voltak 
előtte, a miket még eddig soha sem ismert. S mikor a 
tiszteletes ur elkezdett neki beszélni a szerelemről, hogy 
mily magasztos, mily lélekemelő, mily boldogitó érzelem 
az és hogy a kik nem szeretnek, azok soha sem lesznek 
boldogok, — a gyermeteg lelkű leány elmerengett a 
szép szavak értelmén és azt mondogatta magában, hogy 
bizon igaza lehet a tiszteletes urnák. Mind nagyobb ér-
dekkel tekintett oktatója fölhevült arcára s mind önfe-
ledtebb odaadással leste ajkairól az igéket. Nem is sej-
tette, hogy ártatlan lelke mérget szí azokból. 

Tiszteletes Dimó Ferenc uram hamar észrevette, 
hogy jó termő földbe vetette a magot és ugy gondol-
kozott, hogy ha vetett, hát aratnia is szabad. 

Nem is késett sokáig; megvallotta a leánynak, hogy 
őt szereti, hogy szivének minden dobbanása csak ő érte 
van, hogy nélküle az élet nem ér semmit. A leányt el-
bódították a szép szavak, szivében föllángolt a rejtett 
szikra s tehetetlenül, örömmel hullott a csábító karjaiba. 
Ártatlansága és szerelme kettős hályogot vont szemeire, 
hogy láthatta volna hát az angyal mosolya alatt az ör-
dögöt, hogy tudhatta volna, hogy az édes suttogás a 
kigyó sziszegése? 
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Mikor fölébredt kábultságából, akkor már rég áldo-
zatul esett. 

A bűnös viszony nem maradt következmények nél-
kül; és ekkor beállott a szomorú ébredés. A lelketlen 
csábitó eltiltotta a boldogtalan leányt házától, megsza-
kított vele minden összeköttetést és megtagadott tőle 
minden segélyt. 

A szerencsétlen leány teljes tudatára jutott szégye-
nének, nyomorúságának; de boldogtalan vonzalma lelki-
ismeretlen megrontója iránt ennek dacára sem szűnt 
meg s a természettől nemes szive arra vitte, hogy nem 
árulta el kettőjük titkát senkinek. 

Türelemmel viselte vigyázatlanságának gyászos kö-
vetkezményeit : boldogtalanságát és a megaláztatást. 
Dolgozott tovább atyjáért s most már gyermekéért is. 
így éltek nélkülözésekkel küzdve mindaddig, mig egy 
zivataros éjjelen az egész falucskát a tüz tönkre tette. 
Nem volt senki a faluban, a ki érzékenyen ne lett volna 
sújtva a nagy szerencsétlenség által. Egyedül a templo-
mot és a plébániát kímélte meg a pusztító elem. A 
Benkőék házikója is porig leégett, de még ennél na-
gyobb szerencsétlenség is érte őket: Zsuzsi egyik lábára 
súlyosan megsérült. Egy égő gerenda esett reá, a mint 
gyermekét mentette ki a házból. 

Ily körülmények közt a végszükség elhajtotta őket 
a tiszteletes úrhoz, hogy segélyt könyörögjenek maguk 
és a gyermek számára. A szívtelen ember azonban meg-
vetőleg bánt velük és megtagadott minden segélyt, 
mintha attól tartott volna, hogy az alamizsnával táplá-
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lékot adhat a gyanúnak, ha egyszer a leánynak eszébe 
jutna, szégyenének kutforrását elárulni. A szerencsétlen 
leány öreg atyjával együtt térdre borult a szörnyű em-
ber előtt, ugy kért és könyörgött. Mind hasztalan. Az 
isten méltatlan szolgájának szivében az ördög lakott és 
nem űzhette azt ki onnan még önvére nyomorúsága 
sem. Csak az emberből alkot a szeszélyes természet 
ilyen szörnyeket. 

A boldogtalan leány szivében, lelkében összetörve 
hagyta ott a paplakot; de előbb lelkének összes kese-
rűsége iszonyú átokban tört ki és zudult megrontója 
fejére. 

* 

Az öreg Benkő nem sokára ezen események után, 
testileg és lelkileg megtörve, beteggé lett és elköltözött 
egy jobb világba, magára hagyván leányát gyermekével. 

Zsuzsi búcsút vett a sirhalomtól s elhagyta a reá 
szomorú emlékű helyet és E . . . városába költözött. 

Hosszú és keserves nélkülözések után talált magá-
nak foglalkozást: egy jólelkű ember fogadta szolgála-
tába, a ki nem kutatta múltját, csak a szokatlanul szen-
vedő arcot látta és megesett rajta a szive. Megigérte 
neki, hogy ha hűségesen fogja szolgálni, gondoskodni 
fog a gyermeke jövőjéről. 

S mily különös a sors: ez a nagylelkű ember szin-
tén pap volt, az ottani ref. hitközség szeretett pásztora. 

Zsuzsi szive hálával telt el a derék ember iránt s 
minden módon igyekezett megfelelni a belé helyezett 
bizalomnak. Mint házfelügyelőnő nagyon hasznossá vált 
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gazdájának; ugy vigyázott a vagyonára, mintha a saját 
magáé lett volna. 

A kis gyermek fölcseperedett, erős, tagos fickó vált 
belőle. Tiszteletes Sátorfy Demeter, a Zsuzsi gazdája, 
iskolába járatta és gondoskodott róla, hogy mint uri 
gyermek neveltessék. 

Ez a gyermek volt Benkő Gusztáv. 
Evek multak. A gyermekből ifjú lett s az egykor 

szép leányból, Zsuzsiból, korán megöregedett, összetört 
öreg asszony. Gusztávot már ekkor Pesten taníttatta jó-
tevője ; orvosnak szánta. Ez idő tájban halt el a gyer-
mek édes anyja; elköltözött oda, a hol több boldogsá-
got, a hol jutalmat várt a földi szenvedésekért. 

Halála előtt azonban fölfedezte Sátorfynak Gusztáv 
születési titkát és kérte, hogy ne hagyja el a szegény árvát, 
a kinek nem marad más támogatója, tanácsadója, csak ő. 

Sátorfynál jó helyen volt letéve a titok; nem fogja 
azt megtudni senki. Gusztávot nagyon szerette, mert 
szorgalmas, kedves, derék iíju volt. Sarolta leánya és 
Gusztáv között osztotta meg gondos szeretetét. Tervei 
voltak a derék férfiúnak a két fiatal gyermekkel. — 
Abból a színarany fajából való volt az embereknek, a kik 
az egész világot szeretnék boldoggá tenni, ha tőlük függne. 

Gusztáv a szünidőket rendszerint Sátorfy csa-
ládi körében töltötte, a mely oly igazi otthona volt, 
mintha édes gyermeke lett volna a tiszteletreméltó lel-
késznek ; ott tanulmányainak tökéletesbitésével s gya-
korlati dolgozatokkal foglalkozott. A mi ezentúl ideje 
maradt, azt Sátorfy és bájos leánya társaságában tol-
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tötte. S ha az öreg urnák tervei voltak az ifjakkal, ugy 
azok könnyen valósággá válhatandottak; mert azok fö-
lötte vonzódtak egymáshoz s Gusztáv keblében hamar 
kihajtott ama mély érzelem csirája, a mely annyi ember 
életsorsára gyakorol döntő befolyást, egyiknek boldog-
ságot, szerencsét, másiknak boldogtalanságot juttatva 
osztályrészül. A fiatal, csinos ember komoly foglalatos-
ságai közt is csakhamar kénytelen volt megvallani ma-
gának, hogy Saroltát az imádásig szereti. De szerelmét 
mélyen elrejtette szivében; nem tudott a felől senki. 
A gyöngéd érzelmű fiu keblében a hála jótevője iránt 
sokkal erősebb volt, semhogy bár mit kockáztatott volna, 
a miről nem volt bizonyos, hogy nem sértheti meg őt, 
vagy nem okozhat neki fájdalmat. Boldog volt ö igy is. 
Az estnek alkonyában, mikor már mindenki lenyugodott, 
ő még fönn virrasztott és ábrándozott a kedves leány-
ról. Ideálista volt s szerelmének tisztaságában az eszmé-
nyiségnek oly magas polcára helyezte Sarolta képét, a 
melyhez csak imádattal szabad közelíteni. De érezte, 
hogy érzelme napról-napra nő és óriássá válik; egy-egy 
pillanatban rettegve gondolt az eshetőségre, hogy imá-
data tárgyát elveszthetné. Erre a gondolatra ködbe bo-
rult lelke előtt a világ s egy iszonyú chaoszban elve-
szettnek látta magát. 

Már arra is hogy sajgott a szive, midőn közeledett 
az ideiglenes válás ideje, midőn ismét távoznia kellett 
tanulmányainak folytatására. Csak az vigasztalta, hogy 
nem sokáig tart már. Sátorfy jóindulata meg reményt 
ébresztett benpe a jövő i r á n t . . . 

1 4 5 10 
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II. 
Sátorfy egy vadászat alkalmával erősen meghűtötte 

magát és súlyos beteg lett. Három hétig kellett már a 
betegágyat őriznie. Leánya, Sarolta, ápolta őt valódi 
föláldozó gyermeki szeretettel és gondossággal. Egész 
éjjeleket virrasztott mellette. Egy alkalommal, midőn be-
teg atyja csöndes álomba szenderült, rajta is erőt kez-
dett venni az álom; de ő erősen ellentállott s hogy azt 
elűzze, atyja Íróasztalán kezdett nézegetni egyetmást: 
írásokat, rajzokat, könyveket. — Majd nesztelenül ki-
nyitotta az egyik fiókot is és ott a többi közt egy jó-
kora füzet került a kezei közé: atyjának naplókönyve 
volt. Eleinte töprenkedett, vájjon szabad-e neki abba 
belepillantani. Végre győzött az ártatlan kíváncsiság. 
Ott volt beigtatva Sátorfy serdülő ifjúságának egész tör-
ténete, minden bohósága. Édes mohósággal olvasta ab-
ból atyjának szerelmi történetét is boldogult nejével, az 
ő kedves édes anyjával; az apai öröm leírását az ő szü-
letése alkalmával és érdekesnél érdekesebb dolgokat. 
De izgatottan, kapkodva olvasott, mert jó ösztöne meg-
súgta, hogy mégis tilos dolgot müvei. így gyorsan fu-
tott keresztül egész lapokon. Végre elérte azt a lapot 
is, a hol Benkő Zsuzsi és kis fia Gusztáv megérkezése 
volt leirva; az öreg megindulása a szegény asszony szo-
morú sorsán és később szándéka a fiúval. Az anya ha-
lála és vallomásai fia születésének titka felől szintén le 
voltak irva. 

Sarolta mohón olvasta a sorokat és — ajkai körül 
gúnyos mosoly vonult el. Olvasta tovább atyjának szán-



A BOLDOGTALAN. 

dékát Gusztávval s vele és — összeborzadt. . . Gyor-
san helyére tette a könyvet s mint egy megriasztott őz 
hagyta ott az Íróasztalt s félve tekintett atyjára, hogy 
vájjon nem ébredt-e föl. De a már javuló beteg mélyen 
elaludt és Saroltának volt elég ideje magához térni. Mi-
kor Sátorfy fölébredt és látta leánya arcának halvány-
ságát, — a mit most az egyszer nem az álmatlanság 
okozott — gyöngéden azt mondta neki, hogy sokkal 
jobban érzi már magát, azért hát menjen és pihenjen. 

Sarolta ezúttal szívesen engedett atyja kérésének, 
mert feje zúgott a gondolatoktól, a miket atyja napló-
jának olvasása keltett föl benne. Megcsókolta a beteget 
és lefeküdt; de álom nem jött szemeire. 

— Atyám tehát Gusztávhoz szándékozik engem 
nőül adni? — suttogá. — Ő már kiismerte becsületes 
voltát, szorgalmát és szivjóságát. Mind elhiszem ezt, jó 
atyám, csak azt nem értem, hogy miként juthatott 
eszedbe egy oly bűnös viszony szülöttjéhez, egy törvény-
telenhez fűzni egyetlen leányodat. Lehet ő derék, jó 
ember, de a társadalomban mégis lenézik őt, ha meg-
tudják származását . . . 

Itt elandalodott, — majd megint tovább fűzte gon-
dolatait. 

— De talán nem is Ítélek igazságosan? Szegény 
Gusztáv, tehet-e ő róla? Ő nem bűnös. Ilyenek vagyunk 
mi mindnyájan. Lám, ő mégis csak kedves ember, szép, 
csinos fiu, — aztán olyan ábrándos szemei vannak. 
Szegény Gusztáv! Azért lennék én ellenséged, a mért 
szeretsz? Nem! Hisz tudom magamról, hogy a szere-
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lemnek nem lehet parancsolni. Én is szeretek, — de 
nem téged, szegény fin, hanem őt, szivem választottját, 
álmaim tündérképét, — minden gondolatom véghatá-
rát . . . Ő az egyetlen, a kit szeretni tudok, a ki engem 
boldogíthat. . . Szerencsétlen fiu . . . De lelkiismeretem 
nyugodt, — én soha nem biztattalak . . . 

Ilyen gondolatok közt virrasztotta át Sarolta az 
egész éjjelt. 

Szeretett, de erről atyja mit sem tudott. Önmagá-
nak is alig merte ezt azon pillanatig bevallani, a mig 
atyjának naplója kezébe nem került és meg nem tudta 
abból annak szándékát vele és Gusztávval. Most egy-
szerre egész nagyságában érezte szerelmét és maga sem 
tehetett róla, hogy ugyanebben a pillanatban ellenszenv 
is támadt keblében Gusztáv iránt. 

Szerelmének tárgya méltó volt hozzá. Buday Gerő 
derék, szeretetreméltó fiatal ember volt, a kit szorgalma 
és jelleme miatt mindenki szeretett és bgcsült. Nem 
csuda, ha Sarolta szivét meghódította. Buday viszont 
szerette a leányt, de még egyik sem tudott a másik 
vonzalmáról. Hisz olyan bátortalanok azok az igazi sze-
relmesek ! 

Buday már régóta biztatta magát, hogy vallja meg 
szerelmét és szándékát először Sarolta, azután atyja 
előtt; de mikor tettre került volna a sor, mindig elvesz-
tette bátorságát és Sarolta csak a szemeinek epedő né-
zéséből és hangjának reszketéséből sejthette, hogy az 
ő személye nem közönyös előtte. S a leányok bizon 
meg is sejtik az ilyent. Épen ez idő tájt komoly foga-
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dást tett Buday, hogy tovább nem kétségeskedik és a 
legelső alkalommal vallomást fog tenni. 

így állottak a dolgok, mikor Benkő Gusztáv E.-be 
ismét haza érkezett — már mint végzett ember, mint 
diplomatikus orvos. 

Szép barna arcú ifjú volt; szemeiben szokatlan tűz 
égett, de vonásai búskomolyságot tükröztek vissza, a mi 
fölötte érdekes jelenséggé tette. 

Az első, a kivel hazaérkeztekor találkozott, Sarolta 
volt. Gusztáv örömmel nyujtá felé kezét, a mit a leány 
némileg vontatva fogadott el és félve tekintett szemei 
közé. 

— Kedves atyja talán nincs itthon ? — Máskor 
mindig örömmel jött elém. 

— Itthon van, hanem bdteg szegény. De bizonyo-
san nagyon fog örülni megérkeztének s ez jót tesz neki. 

— Istenem! én erről mit sem tudtam! — És nagy, 
olajbarna szemeit gyöngéd szemrehányással szögezte Sa-
roltára, a ki zavarodottan süté le szemeit s ajkai ide-
gesen rángatóztak. — Kérem, menjünk azonnal hozzá! 

Sarolta bevezette Gusztávot atyja szobájába; az 
öreg épen akkor ébredt föl s a mint megpillantotta az 
ifjút, örömmel kiáltott föl: 

— Itt vagy? Jer a keblemre, kedves fiam! Most 
már érzem, hogy meggyógyulok ! 

Gusztáv elbeszélte a jó öreg kívánságára, hogy 
mennyit dolgozott, fáradozott, tanult, a mig végre siker 
koronázta munkásságát, s most már — hála jótévőjének 
— biztos életpálya nyílik előtte. 
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Sátorfy kívánságára Gusztáv őt azonnal gyógykeze-
lés alá vette. Izgatott volt és némileg félt a fiatal orvos, 
de túltette magát a kezdet nehézségein és odaadó buz-
galommal nemcsak gyógykezelte, hanem ápolta is a 
szeretett beteget. 

Hogy ez, vagy a természet segitett-e a betegen, ki 
tudná, csakhogy Sátorfy néhány nap múlva sokkal job-
ban lett és határozott javulásnak indult, ugy, hogy két 
hét alatt teljesen talpra állott. 

Az öreg ur természetesen nevelt fiának tudta be 
gyors fölépülését s azon gondolkozott, hogy mikép ju-
talmazza meg érte. 

Szeretetéhez most már a hála is járulván egészsé-
gének visszaadója iránt, mi természetesebb, minthogy 
elővette rég ápolt tervét, a leánya és Gusztáv közötti 
házasságot. A fiu már végzett ember és ügyes orvos — 
gondolá — hát itt az ideje, hogy azt megvalósítsa. — El-
határozta, hogy kikémleli Gusztáv érzelmeit Sarolta iránt. 
Arra nem is gondolt a jó öreg, hogy a leánynak más 
tetszhetnék, nem Gusztáv. 

III. 

Sátorfy egy szép nyári reggelen Gusztávval kocsira 
ült, hogy gazdaságát megszemlélje az alig két órányira 
fekvő tanyáján; aratás felé járt az idő, tehát volt intéz-
kedni való elég. Gusztáv örömmel kisérte ki nevelő-
atyját, annál is inkább, mert már rég nem látta a még 
gyermekkorában kedvelt helyeket. Az öreg meg ott künt 
vélte legjobban kipuhatolni az iíju szive szándékát. 



A BOLDOGTALAN. 

Sarolta maga maradt a házban; szokatlan izgató 
érzések vettek rajta erőt. Előérzete azt súgta, hogy 
valami különösnek, rendkívülinek kell ma történnie. 
Lassan végezte házidolgait, el-elmerengett; majd édes 
vágy, majd félelem hullámoztatta keblét. Egyik ruhájá-
nak diszitéséhez fogott, de sehogy sem akart menni a 
dolog, — félben hagyta. Azután a virágokat rendezgette; 
majd zongorájához ült és eljátszotta egypár kedvenc 
darabját. így mult el a délelőtt. Délután olvasáshoz fo-
gott, de gondolatai untalan másfelé tévedtek s alig tudta, 
mit olvas. 

Buday épen ezt a napot választotta ki jövendő 
sorsának eldöntésére. Elkészült, meggondolta a dolgot 
elejétől végig, meghányta-vetette a következményeket és 
arra a meggyőződésre jutott, hogy ezt a lépést meg 
kell tennie. 

Ezzel az elhatározással tartott Sátorfy háza felé. 
Azon töprenkedett még csak, hogy mint kezdje el a 
beszédet. A mig ezen okoskodott, elért a házig. Ott ér-
tesülvén arról, hogy Sátorfy nincs honn, megemberelte 
magát és szilárd léptekkel tartott Sarolta szobája felé. 

Sarolta fölrezzent az olvasásból, vagyis inkább gon-
dolataiból s kipirult arccal a belépő vendég elé sietett. 

— Mily ritka szerencse önt nálunk láthatni, Buday 
ur! Valóban azt hinné az ember, hogy szándékosan ke-
rüli házunkat. 

— Az igazat megvallva, kedves kisasszony, van is 
valami a dologban . . . Kedves atyjával szerettem volna 
beszélni egy igen komoly és fontos ügyben, de értesül-
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tem, hogy nincs honn; ha megengedi, kegyednél fogok 
pár percet tölteni, ugy is oly régen . . . szerettem volna 
valamit mondani, de nem volt hozzá — kedvező alka-
lom, aztán meg . . . 

Egy mély pillantást vetett Saroltára; arca kigyúlt, 
hangja remegett. 

Sarolta finom női érzékénél fogva, vagy talán, mert 
szive megsúgta neki, rögtön eltalálta, hogy mi lehet az 
a mondani való és gyöngéd arcát égő pir futotta el. 
Szemeit nem merte fölemelni s a fölindulástól alig hall-
ható hangon szólt: 

— Kíváncsivá tesz. — Többet nem tudott mondani. 
Pár percig szótlanul ültek egymás mellett. Ugyan-

azon érzelem, ugyanazon édes vágy és bátortalanság 
tartotta ajkaikat lezárva. 

Végre Buday törte meg a csöndet. Eleintén halkan 
szólt, a fölindulástól elfojtott hangon; de a mint to-
vább haladt s érzelmét kezdte tamácsolni, a hangja 
mindinkább növekedett s végre a szavak, mint az ezüst 
harang csengése gördültek ajkairól, miközben arca pi-
rosra hevült s a szemei fényben égtek. 

— Kedves kisasszony — kezdé — hiába mondanám 
kegyednek azt, hogy nyugodt vagyok. Eletemnek oly 
fontos, döntő pillanata előtt állok, hogy az nem lehetek. 
Legyen tehát elnéző, ha talán beszédem némileg zavart 
lenne . . . Mint már emiitettem, a kedves atyjával volt 
szándékom először beszélni, de a véletlen máskép akarta 
s talán jobb is igy . . . Vannak az ifjú szívnek oly érzel-
mei, a miket rejtve őriz és táplálgat hosszú időn át, 
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de a mik végre annyira eltőltik egész valóját, hogy ki 
kell törniök, mint az áradatnak a neki szük mederből, 
így vagyok én is. Sokáig rejtegettem egy édes titkot, 
egy szent érzelmet szivemben, a mit tovább nincs erőm 
visszatartani . . . Kisasszony, én szeretek, mélyen, igazán 
• . • önt szeretem, ugy, a hogy csak egy férfi — 
első, tiszta szerelmével szeretni képes. Szeretem azon 
perc óta, a mikor először megpillantottam . . . Sarolta, 
sorsom az ön kezében van! 

Az ifjú elhallgatott és kérdőn tekintett a leányra. 
Az még mindig lesütve tartotta szemeit, csak az 
égő pir arcán és keblének heves hullámzása árulta el 
érzelmeit. 

— Kegyed nem szól, Sarolta? Mit gondoljak? Ta-
lán roszul tettem, hogy bevallottam érzelmemet? Re-
ményem, hitem, mit irányomban tanúsított rokonszen-
véből s egy-egy ellesett pillantásából merítettem, csalóka 
lett volna ? — Oh! szóljon, kérem, ne hagyjon a kétség 
m a r t a l é k á n a k ! . . , 

Sarolta kendőjébe rejté lángoló arcát s feje az ifjú 
keblére hullott. 

— Gerő! . . . Én is szeretlek . . . Boldog vagyok! . . . 
* 

Hagyjuk magára a boldog párt s tekintsünk ki az 
öreg Sátorfy tanyájára. 

Sátorfy tanyája kies vidéken feküdt, alacsony, erdő-
és borág-koszoruzta hegyek által kerített völgykatlanban. 

A tanyán kényelmes svájcilak állott a gazda és a 
vendégek befogadására. A kis birtok nagyobb részét 
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gabonaföldek, a többit szőllő- és gyümölcsös s közvetlen 
a tanya körül gyönyörű veteményes kert képezték. 

Az arató leányok és legények vigan dolgoztak; a 
búza körül föl-fölhangzott a szép magyar nóta. Minde-
nütt jó szivvel köszöntötték a gazdát, a ki barátságosan 
fogadta a sok „szerencsés jónapot" és a munkára biz-
tatta a különben is szorgalmas népet. Miután nevelt 
fiával körüljárta az egész földet, visszatértek pihenni a 
svájcilakba s a veranda kellemes hűsében telepedtek le. 

— No, hála Istennek — szólt az öreg ur a már 
régebben kezdett beszélgetés folyamában — csakhogy 
végre a magad ura lehetsz, Gusztáv. Szép hivatásod 
van, a mit ha hiven betöltesz, áldás fogja lépteidet 
követni és azon felül gond nélkül' élhetsz. — Hanem 
hallod-e, fiu, gondoltál-e már a házasságra? — Mert 
itt lesz ám már ennek is az ideje. 

A fiatal ember észrevehető zavarba jött. 
— Nem, jó atyám, nem értem én még rá erre. . . 

azaz, hogy is mondjam. . . talán nem is fogok én meg-
nősülni soha sem . . . 

— Micsoda ? No már azt kikérem. Hagyd el az ilyen 
oktalan beszédet, — hát miért ne házasodhatnál meg? hi-
szen van biztos jövőd, meg aztán derék szál legény is 
vagy, nem félhetsz a kosaraktól . . . De mi jut eszembe, 
talán csak nem bomlottál bele valakibe oda fönn Pesten ? 

— Nem, atyám, erre szavamat adom. 
— No, hát akkor mi a macskát komédiázol? 
— Szegény legény vagyok én ahoz, hogy valaki-

nek a szeme megakadjon rajtam. 
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— Ne affektálj, kérlek! Hát én fogadok, hogy nincs 
olyan leány a környéken, a kit te meg ne kapnál fele-
ségül. Teringettét, még én is. . . 

— Atyám, komolyan beszél ? Szavánál foghatom ? 
— kiáltott Gusztáv fölugorva, de aztán egyszerre elhall-
gatott, mintha megijedt volna már attól is, a mit mondott. 

— Mi az, fiu? talán bizony fején találtam a szöget? 
Csak ki vele, beszélj bátran! Mit bámulsz ? — Bátorság, 
fiam, ne légy gyermek! 

— Atyám, kedves jótévőm ! — szólt Gusztáv a 
meghatottságtól remegő hangon — nem vagyok képes 
kimondani azt, a mit érzek. Régi titkom volt az, a mit 
most önkéntelenül elárultam. Igen, atyám, én szeretem 
Saroltát nagyon régen, de soha sem mertem arra gon-
dolni, hogy ő valaha az enyém lehetne. Azért mondtam 
azt, hogy nem fogok megnősülni soha. Mert csak vele 
tudnék boldog lenni! . . . 

— Jól van, fiam, én mindig nagyra becsültelek és 
szerettelek, de most inkább, mint valaha. Ha szereted 
leányomat, jól teszed, — legyen a tied, — ugv veszem 
a dolgot, mintha megkérted volna. Majd beszélek Sa-
roltával is és tudtára adom a történteket. Megvagy ve-
lem elégedve? 

— Soha sem fogom meghálálhatni ennyi jóságát! 
— kiálta az ifjú s az öreg nyakába borult, a ki szere-
tettel szoritá őt keblére. 

— Szót se erről, Guszti ! — Hanem kedves vejem 
uram, erre aztán ihatunk egy pohár hűtött borocskát. Jer! 

* 
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Késő este volt már, mikor Sátorfy és Gusztáv haza-
értek, Sarolta várta őket; kitörő örömmel ugrott atyja 
nyakába s össze-vissza csókolta. Majd egyszerre, a mint 
pillantása Gusztávra esett, elkomolyodott. — Az öreg 
nem tudta mire vélni ezt a különös magaviseletet; de 
ő inkább csak az örömet látta s magában mormogott: 

— Ördöge van ennek a lánynak, hogy igy megérzi 
a jó hirt! 

Bementek a házba. — Sátorfy megsúgta Gusztáv-
nak, hogy menjen az oldalszobába és ott hallgatódzék; 
bár — mondá — ez nem férfiúhoz illő dolog, de ebben 
az esetben menthető. 

Gusztáv engedelmeskedett, s bár ő sem tartotta 
valami férfias dolognak az öreg ur ajánlatát, — a szom-
széd szobában az ajtó közvetlen közelében foglalt poziciót. 

— Saroltám — kezdé az öreg — egypár komoly szóm 
volna hozzád . . . Nézz reám, gyermekem. — Azt kérdezem 
tőled, hogy — nos, ide vigyázz! — gondoltál-e már arra, 
hogy az Isten az embert páros életre teremtette, — mi ? 

A leány pirulva süté le szemét, de csakhamar föl-
vetette azt ismét s harniskás mosolylyal nézett atyja mo-
solygó arcába. 

— Mit szólnál hozzá — folytatá az öreg — ha már 
találtam volna számodra egy derék, becsületes fiatal 
embert, a ki méltó lesz hozzád, s a ki szeret is téged, 
— igen, szeret, be is vallotta nekem ! Nos ? 

— A mint kedves atyám parancsolja . . . Ha már 
bevallott atyámnak mindent, akkor nekem már nincs 
mit mondanom, a mit atyuskám ne tudna . , . 
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— Nagyon jól van. Tehát te is szereted Gusztávot ? 
Brávó! Mily szép pár lesz belőletek! 

Sarolta élesen főlsikojtott. 
— Nem, nem, atyám, soha! — kiáltott s hangos 

zokogásban tört ki. 
— Mit beszélsz, nem akarod? Hát mi ez? Hiszen 

csak az imént azt mondtad, hogy legyen, a mint én 
akarom; no hát tudd meg, hogy én akarom! 

— Az istenért, atyám! . . . én nem lehetek az övé! 
— De miért, te bohó gyermek? 
— Nem, nem! . . . 
— Ez már sok! Honnan e makacsság ? 
— Ó, istenem! hisz te tudod, atyám, hogy ő miféle 

származású . . . A világ megszólna . . . Atyja sem volt . . . 
ott van irva a naplóban . . . Én nem lehetek az övé! 

— Hallgass, te szerencsétlen gyermek ! — Mit tettél ? 
Az oldalszobából egy jajkiáltás hallatszott, a mit 

tompa zuhanás követett. 
Az öreg ur ijedten kapott homlokához s a mellék-

szobába rohant, a hol Gusztávot a földön elteiülve ta-
lálta; két keze a szivéhez volt szorítva, arcát halálsá-
padtság borította. 

Sarolta megmerevült az ijedtségtől, de a következő 
pillanatban világ derengett agyában; tisztában volt a 
helyzettel, érezte, hogy mily gyászos következményei lehet-
nek meggondolatlan szavainak. De már késő volt. Atyja után 
rohant ő is. Fölemelték a földön elterült fiatal embert s a 
pamlagra fektették. — Lassanként magához tért és föl-
nyitotta* szemeit; ajkát egy fájó, hosszú sóhaj hagyta el 
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Sarolta összetette kezeit és mély megindulással 
szólt: 

— Gusztáv! kedves barátom, bocsásson meg; nem 
akartam . . . nem tudtam, hogy mit beszélek. Lássa, én 
szeretem önt mint testvéremet; de nem áltathatom önt 
olyannal, a mit nem érzek s jobb, ha most megtudja, 
mint később, a valót, hogy a szivem már másé. A fé-
lelem, hogy őt elveszthetem, — mondatta velem azo-
kat a gonosz szavakat. Bocsásson meg nekem. Ha csak-
ugyan szeret, ugy érteni fog engem és m e g b o c s á t . . . . 
Feledjen engem! . . . 

— Legyen nyugodt, Sarolta — szólt az ifjú lassú 
hangon — én már megbocsátottam. 

— Atyám! — szólt a leány atyjához fordulva — 
te is bocsáss meg nekem; én nem tehetek róla, hogy 
Budayt szeretem. Ő is szeret, régen, igazán. Ma délután 
keresett téged, hogy megkérje kezemet. Azt hittem, már 
beszélt veled és te azért hoztad elő . . . 

— Távozzál szobádba — szólt az öreg ur szigo-
rúan — én itt maradok, Gusztávot ápolni. Nincs szük-
ségem reád. 

— Atyám! . . . Gusztáv! — bocsásson meg! 
Sarolta zokogva hagyta el a szobát. 

IV. 

Öt év mult el e fájdalmas jelenet óta. — Sarolta 
már régen szerető, hű neje Budaynak; gyermekének 
gondos édes anyja. Sátorfy belátta, hogy leánya csak 
Budayval lehet boldog s mert egyébként a fiatal ember 
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ellen semmi kifogása nem lehetett, nem tagadhatta meg 
áldását frigyükről. 

Benkő Gusztáv férfiasan viselte gyötrő fájdalmát s 
ha jókedvet nem is mutathatott, de a nyugodtság ál-
arcát vette föl, hogy ne sebezze jótevőjének nemes szi-
vét. De fölvilágosítást kért születése titkáról s mert eb-
ben nem tágított, Sátorfy kénytelen volt azt neki fölfe-
dezni s mindenről fölvilágosítani. — így tudta meg, 
hogy törvénytelen gyermek s hogy atyja egy kőszivü 
gonosz ember, az Urnák egy méltatlan szolgája. 

Iszonyú gyűlölet támadt lelkében azon ember iránt, 
a kit szerencsétlensége okozójának tartott. Sebzett szi-
vét elvadulni érzé, ha reá gondolt. Utána járt és meg-
tudta, hogy Dimó Ferenc még mindig S.-nek lelkésze. 

Sátorfy befolyása által, egy kisebb mezőváros tiszti 
orvosának választották meg. — Ott élte azóta rideg, 
magányos életét; csak akkor lépte át szobájának küszö-
bét, ha a kötelesség szólította. 

Most is ott ül szobájában és naplójába jegyzi sötét 
gondolatait: 

„Boldogok, a kik hisznek, mert övék a mennyek-
nek országa . . . " 

Épen temetésről jött haza: a s . . . i lelkésznek, 
Dimó Ferencnek, édes atyjának temetéséről. 

Nehéz beteg lett Dimó Ferenc és minthogy S . . . 
község Gusztáv orvosi kerületéhez tartozott, őt hívták a 
beteghez. Ekkor találkozott először a fiu atyjával — 
mindkettő a halál fájdalmával szivében. Gusztáv boszú-
gondolatokkal eltelve indult hozzá, — elégtételt vesz 
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anyja ós saját nyomorult életéért. De a mint odaért és 
meglátta a betegnek dúlt arcát, szive megszorult és ma-
gába fojtá mérhetlen keservét. 

A lelkész deliriumban volt s arcán iszonyú lelki 
harc tükröződött vissza; lázas állapotában kibeszélte 
életének sötét titkát és gyötrelmes szenvedéseit. Ebből 
tudta meg Gusztáv, hogy a lelkész már rég megbánta 
bűnét és egyetlen vágya volt, gyermekét föltalálni, hogy 
tőle bocsánatot nyerhessen. 

És ekkor már nem a boszuvágyó ember állott a 
bűnös előtt, hanem a fiu az atya előtt. A természet 
szava elnyomott minden mást és hangosan követelte: 
„mentsd meg őt!" 

El is követett mindent, hogy legalább a lázas álla-
potot megszüntethesse és beszélhessen vele, — de hasz-
talan volt minden tudománya és önföláldozó ápolása. 
A láz nem mult, sőt fokozódott. s a lelkész néhány 
napra kiadta lelkét. Utolsó szavai voltak: „Fiam, bo-
csáss meg!" 

S a fiu megbocsátott a bűnös atyának, de a bün 
nagyobb volt, hogy sem a gondviselés megadhatta volna 
neki hosszú útjára azt a vigasztalást, hogy ezt megtudja. 

Midőn a megtért és kiszenvedett lélek elhagyta 
porhüvelyét, a boldogtalan fiu ott térdelt a halott ágya 
előtt és halkan rebegé: 

„Legyen neki könnyű a föld!" 
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