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. . . Én, uram, nagyra beesülöm az or-
vosokat, kivált a specialistákat, akik egyes 
szakmákban nagy tökélyre vitték a tudo-
mányt, — s igy nagy összegeket keresnek 
— de általában olyan — hogy is mondjam 
— szatócs-ekszisztenciáknak nézem őket. Ok 
a természettudományok szatócsai, akik a 
nagy vívmányokat, krajcárokért árulgatva, 
tengetik életüket. Élhetnének ugyan, mint 
szuverének, de nekik, ugy látszik inkább 
inyökre van a rongyszedő stilban folytatott 
— üzem. Lehet, ön más ember, lehet, hogy 
sokra fogja vinni; lehet, hogy rosszul Ítél-
tem meg önt is, hivatását is, azonban ez a 
dolog lényegét illetőleg, egyre megy: én a 
leányomat önnek nem adom . . . Éenne ön 
ügyvéd, mérnök, kereskedő, igen, kereskedő, 
ugy biznék az ön úgynevezett jövőjében . . . 
De igy . . . Egy orvos ? Hát ki az, mi az ? . . 

Aki ezeket a szavakat a pénzes-zsákok 
fönhéjázó hideg nyugalmával, szenvelgett 
előkelőséggel mondá, Balthay Barnabás ur, 
óriási vagyon ura, a „Balthay és Kleinber-
ger" ekszport cég főnöke, székében hátra-
dőlve nézett az előtte ülő fiatalemberre, aki 
fekete, kifogástalan szabású szalonkabátban 
hallgatta a lesújtó Ítéletet. 

— S ez az utolsó szava, uram ? 
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— Sajnos, nem hiszem, — felelte Bal-
thay ur. — Sokkal jobban ismerem a fajtá-
mat mint sem ezt hihetném. S egy magyar 
nemes azt hiszi, hogy nincs a világon király-
leány, aki messalliance-ot követne el, ha 
hozzá férjhez menne. No, no, jól tudom. 
Hisz magam is nemes ember vagyok, Csak 
az egyetlen Czobor gróf volt oly málészáju, 
aki agyonitta és agyonbúsulta magát, mert 
Mária Terézia királyné nem akarta a leányát 
hozzáadni. Szegény gróf, isten nyugtassa, 
nagyon helytelenül viselkedet. Semmi csüg-
gedés! Titáni dac ! . . . Ez illik a magyar 
nemeshez. S akkor lehet, hogy a dacban 
megkeményedett magyar lelkek nemcsak a 
leányok révén fognak pénzhez jutni, hanem 
mint az angol, német, amerikai férfiak, ki-
csikarják a végzet karmai közül az egyéni 
— s közvetve a nemzeti — függetlenség 
eszközeit, a gazdaságot . . . Ön az igazat 
magvallva, nekem igen rokonszenves ; a neve 
is jóhangzásu, Várgedey Tivadar doktor, de 
vadem . . . De az ördögbe, nem hihetem, 
hogy ön ur akarna lenni tisztán az által, 
hogy a felesége atyjának sok pénze van ? 
Végre is mi ön ? Egy orvos ! . . . Valami 
nagy kapacitás?.Nem. Avagy leendő kapa-
citás? Az sem. Ön egy közönséges kórházi 
alorvos, aminőből tizenkettő megyen egy 
tucatra . . . Aki, ha nagy jövedelemre tett 
szert, „keres"' évente nyolc-tiz, tizenkétezer 
forintokat . . . Papperlapá! Ká kafíehaus fár 
ünz! . . . 
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S itt Baltliay ur éktelen nevetésbe tört ki. 
— Uram, kezdé a fiatalember helyéről 

fölemelkedve, mi alatt látszott — mily óriási 
lelkierővel birja le indulatai kitörését — ön 
nem tudja, mi az: orvos. Tudja meg, ha én 
ily pusztán, mint az ujjam, odavetődöm a 
világ bármely pontjára, én ott műszerek és 
minden segédeszközök nélkül is tőbb, kü-
lönb ember vagyok, mint nagy Napoleon . . . 

— Elhiszem, — felelte Balthay gonoszul 
mosolyogva, — de ön, ugy vélem, nem akar 
sem Napoleonnal versenyezni, sem a világ 
egyik ismeretlen pontján derékséget doku-
mentálni . . . 

A doktor urat ez a rendithetlen nyuga-
lom, a praktikus ember gunyoros fölénye 
alaposan lehűtötte. Belátta, -hogy a jégmező-
ket a tűzhányó nem birja fölolvasztani. A 
kalapját kezébe vette. 

— Tudja mit, uram, — kezdé Bathay 
ur újra — ne heveskedjék, hanem gondol-
jon ki valamit, valami nagyot, merészet, ami 
nagy sikert — értem alatta a nagy pénzt, a 
hasznot —- eredményez. Szerezzen egy szi-
getet, vagy egy palotát, vagy egy uradalmat, 
de becsületes uton . . . De azt sem bánom, 
ha lop, de az, amit lop, egy ország, vagy 
egy király koronája legyen . . . 
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VII. 
A kisasszony, a szőke és nyúlánk Abi-

gél pedig ezalatt az ajtónál hallgatopzott, 
amely a fogadószobát a tárgyalás színhelyé-
től a eoutor-tól elválasztotta. 

Amikor a fiatalember elköszönt, ő is 
visszavonult a másik szalonba; jól tudva, 
hogy Tivadar anélkül nem távozik, hogj' né-
hány szót ne váltottak volna. 

— Quid nunk ? . . . kérdezte Abigél nem 
minden elfogódás nélkül. 

Megjegyzendő, hogy a kisasszony az 
érettségi vizsgát letette s igy egészen jog-
gal, t. i. a szenvelgés vádjának jogosultsága 
nélkül használhatta a latin szavakat. 

— Ön már tudja ? . . . 
— Mindent hallottam. Nos ? De foglal-

jon helyet. 
— Nolle-velle miljomossá kell, hogy le-

gyek, — mondá s neVetve leült. 
— S azt ön oly könnyűnek véli? 
— Nem sok kell hozzá, csak valamivel 

erősebb lelkiismeret, mint a receptiráshoz. 
— Nem értem önt. 
— Meg fog érteni. 
— Csak nem akar ön ? . . . 
— Valamely büntetendő cselekményt el-

követni ? . . . Szó sincs róla. Ostobaság ! . . . 
Én büntethetlen cselekménnyel akarok si-
kert elérni. Ön nem ért. Ez természetes. 

$ 
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Hisz még magam sem tudom, mit teendő 
vagyok. 

— De mi a legközelebbi szándéka. 
— Eltávozom. Hogy mennyi időre ? Nem 

tudom biztosan. De egy év alatt bizonyosan 
visszatérek. S akkor . . . 

— Önnel megyek, bármiként is. 
Nyugodtan hangzottak a szavak, de an-

nál szilárdabb elhatározásból fakadtak. Is-
merték egymást. 

Egy meleg kézszoritás, ölelés, csók. 
Aztán elváltak. 

* 

Balthay Barnabás, az elszegényedett ne-
mes, katonai pályára készült, de hajótörést 
szenvedett: azaz eladósodott és mennie kel-
lett. Nem volt idősebb. huszonkét évesnél. 
Nem esett kétségbe, nem sopánkodott, ha-
nem elment egy nagykereskedőhöz, akinek 
szalonjában egypárszor megfordult. Még rajta 
volt az aranyból csillogó egyenruha, amikor 
igy beszélt: ' 

— Weinberger ur, •— dolgozni akarok. 
Tudok magyarul, németül, franciául, oláhul. 
Kérem, ajánljon engem valamely nagykeres-
kedő cégnek. Szavamat reá, nem fog velem 
szégyent vallani. 

Weinberger urnák tetszett a dolog. Sőt 
sokért nem adta volna, ha Balthay de Baltha-
vári huszárhadnagy urat igy egyenruhában, 
kardosan, mint utazót tüstént alkalmazhatta 
volna. No, de bármily tekintélyes pénzember 
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volt is, ez lehetetlen volt. Fölfogadta. A 
„spász"-t megengedhette magának. Weinber-
ger urat szörnyű csalódás érte. Azt hitte, 
hogy az „úrfi" hasznavehetetlen lesz. Az 
úrfi pedig ügyes, tanulékony, buzgó és be-
csületes volt és oly életrevaló, hogy összes 
kampós orrú kartársainak fölé kerekedett. 
Előkelő modora, föllépése, valamely sajátos, 
egyedül a jónevelésii emberek tulajdonát ké-
pező adománya, a kereskedői pályán is ér-
vényesült. Lenn járt a keleten, Bukarest, 
Drinápoly, Sztambul voltak a helyek, ahol a 
Weinberger cégnek állandó és előnyös össze-
köttetéseket szerzett. 

Weinberger ur azt vette észre, hogy for-
galma alig két év leforgása alatt megkét-
szereződött. 

Amikor Balthay. egy izben visszatért, a 
fényes fizetésen kivül dus osztalékot is adott 
neki, — igy szólott: 

— Herr von Balthay, köszönöm az ön 
ügy buzgalmát; valóban kár, hogy ön nem 
zsidó ! Mein gott, micsoda zsidó veszett el 
önben ! . . . 

— Az mit se tesz. Kérem, nevezzen ön 
ki — tiszteletbeli zsidónak. 

Weinberger urnák tetszett az ötlet; el-
nevette magát és aztán egyelőre az irodában 
alkalmazta mint levelezőt. Később, amikor 
az egykori huszártiszt komolyságáról s át-
vedléséről teljesen meggyőződött s amikor 
maga is a pénzemberek járványába, a rang-
kórságba beleesett, egyetlen leányát, a bájos 
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Abigélt — hozzáadta. Sőt ami több, üzlet-
társul vette. 

Ez a Balthay Barnabás ur élettörténete. 
Már ebből is látszik, hogy Balthay ur, 

aki mérlegelve, hidegen értékelve az életet, 
a társadalmat s elgondolva, mily tengernyi 
erőt fecsérel az el ostoba fickók kultusza 
mellett és miatt, nem lehetett más, mint a 
fellengző ideákat és szólamokat megvető, 
rideg üzleti ember. 

Még ridegebb, zárkózottabb lett, amióta 
özvegy. Feleségét tiz év előtt vesztette el. 
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III. 
Yárgedey doktor ur ez időtől fogva nem 

használt bajuszkötőt. Ami azt jelenti, hogy 
nagyon sokat gondolkozott, töprengett, mi-
hez kezdjen. Ősi vagyonkájának roncsait 
pénzzé téve, volt húszezer koronája s ezzel 
kiment Hamburgba. Ez a legközelebbi ut 
Amerikába. 

Már útközben, mialatt Hamburgba uta-
zott, kereste a kereskedelmi utazók társasá-
gát. Ösztönszerűleg érezte, hogy neki most, 
amikor összes reménye, tervei, ábránja a 
jövő boldogsága felől, sőt önérzete, fáradság-
gal, nagy szellemi erőkifejtéssel szerzett hely-
zete összeomlott, ennek a népségnek^vidám 
életfölfogása csak hasznára lehet. Ő már 
ismerte a Balthayak élettörténetét; hátha ezek 
is olyas jövendőbeli Balthayak ? Hátha ő 
belőle is lehet még oly nagystilü ember ? 

A kocsiszakaszban már ült három „vi-
géc" ; jól öltözött, huszonnyolc-harminc éves 
emberek voltak, akik már régen ismerhették 
egymást, mert meglehetősen bizalmasan évőd-
tek egymással. Az egyik, a szőke,. úgyneve-
zett reichsdeutsch volt, a barna pedig buda-
pesti, persze zsidó. A harmadik a kocsi leg-
belsőbb szögletében húzódott meg s a me-
netrendet tanulmányozta. 

A szőke : Ah, herr Schwarz, már rég 
nem láttam önt. Hol is találkoztunk utoljára '? 
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Igaz, Belgrádban. Pedig nagyon szerettem 
volna önnel eszmecserébe bocsátkozni. 

A barna : Azt nem tehettem, herr Hűm-
mel. 

A szőke : Miért'? 
A barna: Az — egy rossz üzlet lenne. 

Én a rövidebbet húznám. 
A szőke: Inkább vallja be, hogy nincs 

önnek cserélni valója. . . 
Éz volt a bevezetés. 
Aztán a szőke levéve a hálóból útitás-

káját, szivart vett elő, kollégáját is meg-
kínálta. Majd az útitáskák áráról beszéltek, 
kölcsönösen megmutatva, földiesérve egymás-
nak útitáskáikat. Aztán jöttek a legújabb 
kuplék, adomák. Csak Érsekújváron tul ke-
rült a sor az üzlet ügyeire. Ékkor hallotta 
Tivadar igen siiriin a refakciát, sztornirozást 
s a lieferzeitot. Ez iránt érdeklődni kezdett. 
A szőke megmagyarázta neki. Végül áttér-
tek a biztosítási üzletekre. Ez csak a Ba-
kony ! . . . . Mennyi ezer utja és módja az 
emberi huncfutságnak fér ebbe az egyetlen 
szóba: biztosítás. 

Amikor a két utazó ebbe a tárgyba bele-/ 
mélyedt, nem volt se vége, sé hossza a tör-
téneteknek. 

Már Tivadar egészen belekábult a figye-
lésbe. Egyetlen mozzanat volt, ami fölrázta 
s magához téritette; amikor a barna harsá-
nyan fölkiáltott: nevetséges, kiküld Ameri-
kába árut biztosítás nélkül! ? 

Ez a néhány szó egész figyelmét elfog-
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lalta s mintha láthatatlan kezek ércbe öntve 
az agyába helyezték volna, hallotta folyton, 
percről-percre: kiküld árut Amerikába biz-
tositás nélkül ? . . . 

Szertelen izgatottság szállotta meg s 
arcán a jó ötlet derűje sugárzott, amikor 
egyszerre fölemelkedve helyéről, kilépett a 
kocsi folyosójára. A gyorsvonat őrült roha-
nása, — amint az útszéli tárgyak villám-
szerű gyorsasággal tűntek föl és tova szemei 
előtt, jobban kielégítette, inkább megfelelt 
hangulatának, mint a veszteg ülés. így, ro-
hanva közeledni a célhoz, lenne az a boldog-
ság, vagy maga a megsemmisülés, erre 
vágyott. 
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IV. 
Egyelőre, ugy határozott, nem megy 

Amerikába. Itt marad Hamburgban, ahol ta-
nulmányozni, ismerni óhajtotta a kikötő, a 
kereskedő életét. Valami állás után nézett. 
Ez nem volt könnyű dolog. Egy embernek, 
aki magyarul s németül tud csupán, mester-
séghez nem ért, a kereskedők nem sok hasz-
nát vehetik. De ő nem adta föl a remény-
kedést. Akart. Tudakozódott, hirdetett, kere-
sett s közben nekifeküdt az angol nyelvnek. 
Az estéket a kisebb vendéglőkben, olykor 
nagyon is szerény, szinte gyanúsnak nevez-
hető korcsmákban töltötte el. Ismeretségeket 
is kötött. Erezte, hogy emberismerete kiegé-
szítő tanulmányra szorul. Az embereket nem 
lehet a bonctan révén megismerni. A bonc-
tan, bármily nehéz tudomány, csupán a kül-
sőt, az embernek nevezett gép durva vázát 
ismerteti. De a lényeget, az erőt, amely ezt 
a gépet mozgatja s bámulatos erőkifejtésre 
képesiti, a vágyak, a szenvedélyek, az indu-
latok világát csakis a veszély s a nyomor 
közepette lehet megismerni. Mindezt neki 
egy megmagyarázhat!án ösztön sugalmazta. 
Hallgatott reá. Neki pedig ismernie kellett 
az embereit, mert terveiben az emberek se-
gélyét nem nélkülözhette. 

Miközben az emberek különböző rétegei-
vel érintkezett, három nagy igazságra buk-
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kant, először: hogy a hála, gyöngéd virág, 
mint minden nemesebb indulat; ezért az 
orvos, aki a tudományt, vagy az emberiséget 
önzetlenül, odaadással, u. n. magasabb szel-
lemben szolgálja, szegény ördög marad; holta 
után kaphat szobrot, de életében sok nélkü-
lözést, nyomort fog szenvedni; továbbá: az 
érdek az, amire — mint a butaság szirtjére — 
megvíhatlan várakat, templomokat, országo-
kat lehet építeni. A harmadik igazság: hogy 
az emberek egy kis megelégedésért, amit az 
anyagi haszontól elválasztani nem tudnak,» 
rettentő gonoszságokat bírnak elkövetni. 

Különösen nég}^ embert tanulmányozott 
behatóan; két gépészlegényt és két teher-
hordót. Németek voltak. Nyers anyagi munkát 
végeztek. Ünnepnapokon, amikor kissé többet 
ittak, elárulták legtitkosabb vágyaikat. Az 
egyik gépész, az ifjabbik egy kis, önálló 
műhelyről ábrándozott, ahol mint majsztram 
izzadva dolgozgatnék valamely rőthaju szép-
ségért. Az idősebb már unta a pőröly és 
kalapács forgatását, mint valamely csöndes 
szatócsbolt gazdája szeretett volna ember-
társai zsebéhez férkőzni. Az egyik hordár a 
brandenburgi tőzeges mezők után sóhajtozott, 
ahol az apja elzálogosított, veszendőbe induló 
kisgazdaságát, amely ötezer márkánál többet 
ért, kétezer márkával visszaváltani s jókaiba 
hozni óhajtotta. A negyedik két kutterről 
ábrándozott, hogy heringhalászat révén meg-
gazdagodhassék. 

Egy napon aztán sikerült Tivadarnak 
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mind a négynek a fülébe súgni: „lehetővé 
teszem, hogy vágyad mielőbb megvalósuljon." 

* 

Mind a néggyel külön-külön beszélt. S 
csak két dolgot kivánt: föltétlen engedelmes-
séget — s ami magától értetődik — hall-
gatást. 

* 

() maga karácsony táján álláshoz jutott: 
^alkalmazást kapott egy szállító cég irodájá-
ban, ahol naponta tiz órán át körmölt, leve-
lezett, s igen hasznavehető embernek bizo-
nyult. 

Mialatt tanult és dolgozott, sokszor gon-
dolt vissza az elhagyott ideálra, Abigélre, 
akinek arcképét két helyen is hordozta, "egy 
kis medaillon-ban és emlékezetében. Á 
medaillont sose nyitotta föl, de annál sűrűb-
ben emlékezetének rekeszét s ugy érezte, 
hogy ez a földnek nevezett sárteke, sőt az 
egész csillagrendszer hitványul olcsó ár lenne 
azért, hogy ezt a tüneményes és — ő sze-
rinte — tökéletes lényt a magáénak mond-
hassa. Sokszor gondolt Balthay úrra, erre az 
elzsidósodott uri ivadékra is ; maga előtt látta 
erősen szürkülő fejével, halvány arcának éles, 
határozott vonásaival, csontos, merész orrá-
val és szinte hallotta, amint vékony, gúnyo-
san mosolygó ajkairól a szavak elhangzottak: 
Ká kafféhausz far ünz ! . . . S eszébe jutott, 
amire azelőtt is sokat gondolt, — hogy erre 
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V. 

Brinkman Willibald ur, a ..Dóra" Lloyd-
gőzös kapitánya, épp a fogsorait illesztette 
be szájába és arra gondolt, vájjon engedjen-e 
ama énnos berlini asszonyka kérésének s 
bocsáttassa ki a kóterből Kuntze hajós-
legényt, avagy hagyja délig benn kuruty-
tyolni, amikor kabinja ajtaján halkan ko-
pogtattak. 

Kuntze matróz valami fegyelemsértést 
követett el; amennyiben egy kis borravalóért 
a berlini asszonynak megengedte, hogy a 
hajónak oly helyén tartózkodjék, ahova, a 
forgalmi szabályzat szerint, az utasokat be-
engedni nem lett volna szabad. 

A „szabad" kiáltásra — persze a fog-
sorok már akkor a szájában voltak — egy 
matróz lépett a kabinba s egy hatalmas le-
velet akart átnyújtani. 

— Tegye le . . . oda, az asztalra, — 
mondá a kapitány s öltözékét befejezendő, 
a kabátját magára öltötte. — Micsoda ma-
szatos jószág az ? Honnan jő ? — kérdezte. 

— A széntartóban találták. 
— Elmehet. 
A matróz magára hagyta. S azzal a 

kezébe vette a levelet, amely gyűrődéseket 
mutatott, valószinüleg a rajta feküdt kőszén-
tömeg nyomása folytán. Ezek okozták a fol-
tokat is . . . De nem! A cimlap jobb felső 

2 
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szegletén egy ezüstmárka nagyságú halálfő 
feketéllett. A levél egyenesen ő hozzá volt 
eimezve. 

Fölbontotta. 
„Igen tiszteit kapitány ur ! Ha ön a 

soraimat április 27-ikén megkapja, ugy he-
lyesen számitottam — a gépek szénfogyasz-
tását illetőleg, mert a szénkészlet fele New-
york előtt, attól félnapi távolságra, elfogy-
ván, e levél előkerül és az ön kezébe fog 
jutni. A hajó fenekén a ballasztot képező 
ércnemiiek, továbbá a gabona- és rizs-zsákok 
mellett, ládákba csomagolva gépalkatrészek 
is vannak. Ezek között egy Thomas-féle óra, 
amely 27-ikén déli 12 órakor fölrobbanva, az 
ön hajóját „mit Mann und Maus" el fogja 
siilyeszteni. Fölösleges mondanom, hogy ez 
a csomag fölötte magas összegre van bizto-
sitva. „Ékszerek, óramüvek, réz és bronz 
müöntések" cimét viseli a tétel. Lehető sok 
valószínűséget akartam nyújtani arra, hogy 
emberélet ne essék áldozatul és ezért a hajó-
gép szénfogyasztásának hosszas tanulmányo-
zása után helyeztem a levelet a szénkószlet 
közé. Intézkedjék tehát e sorok olvasása után 
mindjárt. Önök 1—2 nap alatt Newyorkba 
érkezhetnek. Persze, csónakokon. Szerencse 
föl! . . . A viszontlátásra ! . . " 

Brinkman ur szerette volna ostoba tréfá-
nak tartani a dolgot, de nem merte. Egy 
villamos gombot megnyomva, az első al-
kapitányt magához idézte. 

A hajó modern építmény volt, de nem 



SZINKRI GYÖRGY 1 9 

a legnagyobbak közül való. Négyezer tonnás 
volt s ezúttal csupán száznegyvenkét utast, 
negyven első és mintegy száz másodosztályú 
és fedélközi utast vitt Amerikába. A hajó-
személyzet tizenkét fűtőből, három gépészből, 
három kormányosból, három kapitányból, 
tizenkét matrózból, a kellő számú stewar-
dokból és konyhaszemélyzetből, valami negy-
ven emberből állott. Összesen tehát száz-
nyolcvankét. ember életéről volt szó. 

Az első osztály utasai, alig egy-két alak 
kivételével, nagypénzü, dúsgazdag, Európát 
megunt emberek voltak, akiknek minden 
mozdulatából, arcvonásából kilátszott a pénz-
arisztokraták fásult közömbössége, amely 
csak akkor hagyja el őket, ha pénzszerzésre 
uj alkalom kínálkozik. 

Az utasok közt volt Lodge James, a 
többszörös milliomos, borkereskedő Newyork-
ból, egy kissé elhizott, vörös képű atléta-
alak ; továbbá Shley Tamás, egy szintén dús-
gazdag bányatulajdonos délről, aki fiatal 
nejével most volt nászutjáról visszatérőben; 
aztán Frau Dürftig, egy fiatal özvegy Ber-
linből, aki valamely nagy örökséget fölvenni 
utazott Newyorkba . . . 'Ott ült az étterem 
egyik asztalánál egy, szürke hawelockjától 
soha meg nem váló ifjú ember, aki kackiá-
san fölkeféit bajuszával közönyösen, szinte 
unatkozva tekintett szét útitársai között s 
aki mint Tracht Vilmos szerepelt az utasok 
névlajstromában, de akit Budapesten egykor 
Várgedey Tivadar doktor név alatt ismertek, 
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aki senkihez se beszélt, de ha valaki meg-
szólította, akkor akár németül, akár angolul, 
de mindig valamely sajátosan idegen hang-
súlyozással felelt. 

Ezúttal ugy érezte magát, mint a dráma-
író, a bemutató közeledtekor. A körülötte 
járókelők öntudatlanul az ő alakjai voltak. 
Ú volt, a szerző, a közönség és kritikus is 
egy személyben. 

— Ezek hát — gondolta magában — a 
körülötte járó, beszélő, jobbára dúsgazdag 
embereket nézve — azok a nagystílű életet 
élő emberek ? Akiknek pénze, ereje, érdeke 
a tömegek életét kormányozza ? Akik a 
Balthay ur mintaemberei ? Akik az élettől 
sikereiket szintén szorgalommal, vagy csala-
fintasággal csikarták ki. Nos, meglássuk, mi-
ként fognak viselkedni. 

S ott járt-kelt közöttük semmi részvétet, 
semmi szánalmat, sőt érdeklődést se érezve, 
csupán megvetést. Aztán összehasonlította 
magát a koronás főkkel, akik eszméket, ideá-
lokat hangoztatva, halálba küldik népeik vi-
rágát, olykor semmiségek miatt; akik tehát 
képmutatással tetézik bűneiket és meghal-
nak azzal a tudattal, hogy küldetésüket töl-
tötték be s igy szobrot, századokra szóló 
emlékezést érdemelnek. 0 jobb és becsülete-
sebb, — vélte — mert ő egyszerűen és őszin-
tén bevallotta, — legalább önmaga előtt — 
hogy csupán üzleti vállalkozásba bocsátkozott. 
Ha sikerül, jó s ha nem sikerül . . . Dehogy 
nem ! A balsiker, mondhatni: ki van zárva. 
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Lodge ur épp Shley úrral beszélgetett, 
amikor az egyik alkapitány udvarias, halk 
hangon közölte vele, hogy a kapitány ur 
óhajtana vele szólani. 

& Lodge ur előzékeny buzgósággal követte 
a másodkapitányt a Brinkman ur kabinjába. 
Alig telt el néhány perc, rettentő ordítás 
hangzott. A Lodge ur hangja volt. 

— Mit, — orditá önmagából kikelve — 
ön még késlekedni merészel ? . . . Még ké-
telkedik? . . . 

Az egész közönség elnémult s kiváncsian 
tódult a fedélzetre. 

— Mit? Ezért a nyomorult roncsért, — 
amit a mellényzsebemből kifizetek, órákig 
tartó szorongást, aggodalmat „tűrjek ? Hogy 
ön átkutattatja a hajót ? . . . Őrültség ! Egy 
hajót, amely több ezer tonna terhet viszen s 
két napig rakodik, ön nem tud három óra 
alatt átkutatni . . . Követelem, oldassa el a 
mentőcsónakokat! 

Brinkman ur megkísértette csittitani . . . 
— Nem, nem ! Vagy föllázitom az uta-

sokat . . . Aki hozzám közeledik, az a halál 
fia! . . S már ekkor ott szorongatta öklében 
Browning-revolverét. 

Amint az utasok megtudták, miről van 
szó: hogy egy Thomas-féle pokolgép van a 
hajó fenekén elrejtve, őrjöngő rémület vett 
erőt a lelkeken. Sápadt alakok, ájuldozó asz-
szonyok, siró gyeimekek, imádkozva, térdre 
roskadó emberek népesítették be a hajó fe-
délzetét. 



Itt cselekedni kellett. Brinkman ur pa-
rancsot adott a mentőcsónakok lebocsátására. 

— Időnk van, három óra . . . Ezalatt el-
hagyjuk a hajót, — hangzott a kapitány ki-
áltása. Nyugalom! . . . Kiki csak .azt vehet 
magával, amit a kezében egy csomagban vi-
het. Holnap reggel Newyorkban vagyunk . . . 

Ekkor őrült futkosás keletkezett. A kö-
zönség csomagolni kezdett, a gépet megállí-
tották. De a hajó, részben a tehetetlenség 
törvényénél fogva, de tán azért is, mert a 
tengernek valamely áramába jutott, magától 
haladt — ha lassan is — tovább. 

Volt husz mentőcsónak, amelyek minde-
nike husz embert tudott befogadni. így csu-
pán tizenötöt bocsátottak le. A hajószakács 
minden csónakra két napra való élelmet és 
italt vitetett le. Ekkor megkezdődött a köl-
tözködés. Mialatt a hurcolkodás tartott, a 
hajó gépének szirénje hosszú és erős füttyö-
ket hallatott. Sőt Brinkman ur a hajó egyet-
len ágyuját (jelző mozsarát) is elstittette; 
hátha valamely erre haladó hajó figyelmét 
magukra vonhatnák ? . . . Mem látszott sehol 
semmi . . . 

Alig telt el egy háromnegyed óra és 
Brinkman ur is, miután körülnézett s mi-
után a hajó iratait magához vette, csónakra 
szállott és legutolsóként elhagyta a hajót. 

A távozókat fejenként megolvasni, a 
nagy zűrzavarban, senkinek se jutott eszébe. 
Az emberek, de kivált az asszonyok, akik a 
Thomas-óra históriáját már hallották, ideges 
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türelmetlenséggel, sőt sírva könyörögtek, 
hogy csak minél gyorsabban távozzanak a 
pusztulásra itélt hajó közeléből. S nemsokára 
mint hattyúcsapat úszott a tizenöt fehér csó-
nak a kék végtelenségbe nyugat felé. 

Amikor a mentőcsónakok már két kilo-
méternyire voltak, a födélzeten levő szalon 
ajtajában egy sápadt arc jelent meg, aki óva-
tosan, kémlelve tekintett ki a mentőcsónakok 
után. E pillanatban dörömbölés zaja hallat-
szott. A leskelődő alak eltűnt a hajó belsejé-
ben. Várgedey volt. 

A dörömbölés ismétlődött. A matrózok 
kajütje mellől hallatszott. 

— Mi az, mi kell; ne türelmetlenkedjék ! 
— Az ördögbe is, dehogy nem türelmet-

lenkedem. Mi történt ? Miért áll a hajó ? 
A hang idegen volt. Tivadar az ajtóhoz 

lépett, A fogságát töltő matróz volt benne. 
Ottfelejtették. 

Tivadar az ajtón át megszólította: 
— Hogy hívják önt"? 
— Kuntze Károly a nevem. 
— Nos, kedves Kuntze, még egyszer 

kérem önt, legyen türelemmel, semmi baj 
sincs, de én önt, bár jelenléte nem várt sze-
rencse reám nézve, most még nem bocsátha-
tom ki, — a vállalat érdekéből nem tehetem. 

— Ki ön? 
— Egy fél óra óta önnek főnöke : lehet, 

ördöge, de az is lehet, hogy jó szelleme va-
gyok. 

A hajók börtöne igen tökéletlen intéz-
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mény, amennyiben a matrózra nézve az egy-
szerű fogság nem lenne büntetés, mert a fog-
ság alatt hever és nem végez semmi szolgá-
latot, amit a többi bajtársai nagy fáradság, 
sőt veszély között teljesítenek; igy amaz in-
tézményt egy kis apparátus segélyével töké-
letesitik : a kalodával. 

Kuntze is ilyen kalodában volt. Erről 
Tivadar akkor győződött meg, amikor Kuntzet 
ki akarta szabadítani. 

— Bocsásson ki, uram . . . 
— Ugy látom, ez készülék-kulccsal nyit-

ható. Hol áll a kulcs? 
— A csónakmesternél. (Bootsmann.) 
— Akkor messze van. 
— Hol a csónakmester? 
— Útban Newyork felé. 
— Nem értem ön t . . . 
— Majd meg fog érteni. 
Ezalatt négy alak settenkedett elő, akik 

eddig a hajó mélyében rejtőzködtek. Ezek a 
hamburgi ismerősök voltak, a két lakatos és 
a két hajóhordár. 

A Kuntze helyzete kétségbeejtő volt. 
Amikor Tivadar a börtön ajtaját kinyitotta s 
Kuntze őt megpillantotta, sehogy se tudta 
Tivadart osztályozni; tengerésznek nem tart-
hatta, arcbőre sokkal finomabb volt, gonosz-
tevőnek se nézhette, ezt meghazudtolta az 
arc nyilt, bátor tekintete. Bárki lett légyen, 
Kuntze érezte, hogy ennek az ismeretién, de 
fölényes embernek engedelmeskednie kell . . . 
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Nos, engedelmeskedni fog, — amig kényte-
len vele. 

Tivadar — ugy látszik — minden eshe-
tőségre számolt, arra is, hogy a birtokába 
vett hajó összes helyiségeit fölnyithassa; s 
igy egy nagy csomag mindenféle kigondol-
ható kulccsal rendelkezett. Visszatért és egy 
csomag kulcsot hozva magával, Kuntzet hely-
zetéből kiszabaditotta. De hálálkodásra nem 
hagyott időt. 

— Kuntze, — szólt Tivadar, miközben 
Browning-pisztolyát előrántá — ha ön hiven 
szolgál, ön kap kétezer márkát s útiköltsé-
get, amivel Európába visszatérhet, ha azon-
ban a legkisebb hűtlenségen, áruláson, vagy 
csak engedetlenségen érem, pusztulni fog. A 
jelszó: hajlani, vagy törni, i^s most menjen, 
szedje le az összes lobogókat, azután jelent-
kezzék ! . . . 

Tivadar parancsára ekkor a kazán tüzét 
éleszteni kezdték. Ő maga pedig elővette lát-
csövét s a mentőcsónakokat kémlelte. Még 
láthatók voltak. No persze, másfél óra alatt 
alig hat tengeri mértföldet haladtak. Tivadar 
addig is, amig a kazán inanometerje a kellő 
feszültséget jelezte, egy ládát nyitott föl, 
amelyből egy alig egy méter hosszú tölcsér-
alaku vaskészüléket emelt ki. Viharágyu volt. 
A hajó közepére állította s megtöltötte. 

Brinkman ur, aki a legutolsó csónakból 
figyelte a hajót s távcsövét gyakran emelte 
szemeihez, meglepetve ragadta meg a vele 
egy csónakban ülő csónakmester kezét. Az 
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elhagyott hajó tetejéről egy hatalmas láng-
oszlop csapott föl és gomolygó füstfelhők 
takarták el a hajót szemei elől. 

Amikor a füstfelhő eloszlott, a hajó he-
lyén csupán alig észrevehető füstfoszlányok 
imbolyogtak. 

A hajó pedig, miután gépezete dolgozni 
kezdett, irányát kilencven foknyi eltéréssel 
délnek véve, teljes gőzerővel haladt Pomliko 
sound déli részén levő Beaufort, vagy lehet, 
Wilmington felé. 
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Rettentő ut volt. Ketten — egymást hat 
órai időközökben fölváltva — fűtöttek; a két 
lakatos, ugyanilyen módon, a gépet kezelte & 
ketten a kormánynál voltak. Aki szolgálatát 
elvégezte, harapott valamit, — konzervjök, 
italuk volt elég — aztán ledőlt ott, ahol szol-
gálatát fölébredésekor folytatni kellett. Egye-
dül Tivadar volt, aki az iránytűt szemmel 
tartotta s a hajó irányát meghatározva, a nap 
legnagyobb részén keresztül a kormánykerék 
mellett állott. Csak este, alig három órán át 
szundított egyet, mialatt a kabin ajtaját óva-
tosan magára zárta. De éjfélkor fölébredt s 
átvette Ivuntzetól a kormán}' kezelését. Ivuntze 
ezalatt pihenhetett, vacsorázhatott, sőt gon-
dolkozhatott is. Annyit látott, hogy a hajón 
véres tusának semmi nyoma, azt se gondol-
hatta,. hogy ez az öt ember százhetvenhat 
embert vizbe hányhatott volna. Itt tehát 
egyetlen lehetőségre gondolhatott, hogy úti-
társai valamely zseniális csiny által a hajót 
el tudták lopni az utasok talpai a l ó l . . . Le 
a kalappal! Ezektől lehet tanulni! . . . 

A hajó óránkint harminc tengeri mért-
föld gyorsasággal haladt s igy remélhették, 
hogy másnap délután, legrosszabb esetben 
estig Baltimore-hoz érnek. 

A másnapi ut, vagy talán a hajó gépe-
zetének fiitése, gondozása annyira megviselte 
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őket, hogy már szinte zsörtölődni kezdettek, 
ámbár — legalább a négy hamburgi — előre 
tudták, hogy mire vállalkoztak. A vállalko-
zás sikere attól függött, hogy a Dórát attól 
a ponttól, amelyen az futamának nyolcadik 
napján, az ő hozzávetőleges számításuk sze-
rint állnia kellett, egy kilencven fokos elté-
réssel a Cap Hatteras mögött, Wilmington-
hoz vezethessék. Ez, az ő fogyatékos tenge-
részi ismereteik miatt, csak akkor sikerülhet, 
ha a hajó futamában vihar, avagy téves szá-
mítás folytán el nem téríttetik. Számításukat 
pedig egy késedelem, vagy a hajó menet-
sebességének ingadozása is könnyen meg-
ronthatta volna. Ezt Tivadar kellőleg meg-
magyarázta Kuntze előtt, akit a menet gyor-
saságát mutató fonál szemmel tartásával is 
megbízott, amikor az a kormánykerék mel-
lett állott. 

Másnap délután a fiitők halálos kimerült-
ségről panaszkodtak. Az egyik gépész és 
Kuntre lépett a helyökre. Pedig a hajó vala-
mely kikötő világító tornya felé közeledett. 
Még néhány negyedórai munka és a hajó 
ott állott a kikötő bejárata előtt. 

De nem ment be, hanem a kikötő be-
járata előtt horgonyt vetett. Wilmington 
előtt voltak. A két gépész mint tapasztalt 
tengerészek, nagyon jól tudták, miért nem 
jó a hajónak befutni akármelyik kikötőbe. 
Tudták mifán terem a „libera pratika" — a 
hajó okmányok legfontosabbja, hallottak a 
quarantain-ről is. Szóval, teljesen rendén-
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valónak találták ezt az óvatosságot. Ezért 
mit se törődtek a további elővigyázattal s 
amikor Tivadar — aki még legmozgékonyabb 
volt — mindnyájuk részére a theát elkészi-

& tette, nagy mohón lenyelték azt s függő 
ágyaikba dopták magukat, ahol mély, szinte 
letargikus álomba merültek. Elcsigázva, kö-
zömbösen azt se vették észre, hogy a theájok 
ize különös volt. 

Tivadar maga is ágyba dobta magát, de 
egész akaraterejét megfeszítve figyelt, amig 
mind az öten elszenderedtek. Ekkor leoldva 
az öt mentőcsónak egyikét, beevezett a kikö-
tőbe. Megtudta, hogy Wilmingtonban voltak. 
Első dolga volt, hogy valamely hajótatarozó 
(dock) után nézzen. Talált. Noha éjfél felé 
járt az idő, az egyik munkavezető — persze 
jó. pénzért — megígérte, hogy a kora hajnali 
órákban, már három órára néhány mázoló 
minden szükséges eszközzel ott lesz a Dóra 
fedélzetén s a hajókapitány kabinján zör-
getni fognak. Aztán ugyanott, a munkave-
zetőnél nyert értesülés után elment oda, ahol 
a facér hajósok tartózkodnak. Vezetője egy 
közeli korcsmába kalauzolta. Itt egy ügynök-
nek megbízást adott, hogy másnap reggel 
nyolc órára három gépészt, három kor-

jjl mányost, hat fiitőt küldjenek hozzá, akiket, 
ha megegyezhetnek, fényes feltételekkel 
szerződtetni fog a hajójára. A pénz nem jő 
tekintetbe. Minthogy rettentő kimerültségét 
érzett, kért egy megbízható sajkást, aki őt 
csolnakján hajójára visszavigye, természe-
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lesen a Dóra esolnakját is visszavontatva, — 
miután a saját emberei oly részegek, hogy 
ágyuszóval se lehetne őket fölébreszteni. 

Másnap reggel még tiz óra sem volt s 
a Dóra orráról eltűnt a négy betű s azok 
helyén más négy betű fénylett. E négy betű: 
MŐWE. (Sirály) szót jelentette. Ez a négy 
betű, valamint az árbocokon lengő zászlók 
is a MŐWE névvel, onnét kerülték ki, 
ahonnét a viharágyu. Sőt a hajónak minden 
helyén, ahol a Dróa volt olvasható, — a 
ladikokon s a mentőkoszorukon — a Mőwe 
szó feketéllett. 

Az öt matróz még mindig aludt, oly-
kor-olykor nagyokat horkantva, hogy a má-
zoló legényeknek is nevetniük kellett. Sőt 
még akkor sem ébredtek föl, amikor a Mőwe 
betűit fölillesztették. Pedig az csavarokkal, 
kalapálással ment — s nem történhetett zaj 
nélkül. 

A délutánt Tivadar arra használta föl, 
hogy a hajó rakományának egy részét érté-
kesítse. A ballasztot képező ötszáz tonna 
búzáért — amint a lapokból a napi árfolya-
mot megtudta — tonnáját harminc dollárral 
számitva hetvenötezer koronát remélt kapni. 
Ezt meg is kapta, ugy egyezve meg, hogy 
másnap reggel megkezdődik a kirakodás. 
Ezért a hajót bevontattatta a kikötőbe. 

* 

Alig van Európában világváros, amely-
ben ne lennének intézetek, amelyekben az 
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okmányok hamisítását iparszerüleg űzik, még 
pedig nagy tökélyre vive. Bécs, Berlin, Páris 
ezek azok a városok, ahol a kalandorok 
ilynemű szükségleteiket beszerezni szokták. 
Elkészülnek itt e helyeken oly remekül si-
került ármálisok és donációs levelek, hogy 
maga a boldogult Bouillon Godofrén is — 
ha láthatná — valódiaknak ismerné el Tudta 
ezt Várgedey doktor és nem is mulasztotta 
el, hogy egy pár szükséges okmányt besze-
rezzen ; igy az egyik elsőrendű glascowi 
hajógyár számláját, a Mőwe nevü négyezer 
tonnás csavargőzösről, annak rendje s módja 
szerint szaldirozva, lestainpigliázva ugy, hog}' 
annak, aki ennek az okmánynak hamisított 
voltáról meg akarna győződni, Glascowba 
kellene utaznia és a hajógyár könyveit át-
vizsgálnia. így volt menetlevele, egészség-
ügyi, vámellenőrző igazolványai, ugy, hogy 
ha csak valamely különös véletlen közbe nem 
játszik, senki a hajót föl nem tartóztat-
hatta. 

Az emberei csak este ébredtek föl. Nagy 
meglepetéssel, sőt aggódva látták a kirako-
dást, amint az emelő daruk ötével húzták a 
búzával telt zsákokat a hajó gyomrából. Ti-
vadar megnyugtatta őket, mitől se tartsanak. 
Mindent elővigyázattal elrendezett. Még uj 
ruhákról is gondoskodott. 

— Nem lehet tudni, — mondá — hogy 
nem ment-e már világgá a „Dóra" katasztró-
fájának a hire s könnyen kellemetlen kuta-
tásoknak tehetnék ki magukat. 
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Az emberek egészen helyesnek találták 
ezt az intézkedést. Kuntze se mert ellenkezni. 

— És most egyenek valamit, aztán el-
látom önöket egy kis aprópénzzel. 

Mialatt átöltöztek, egy kikötőbeli ven-
déglőből a megrendelt vacsora is megérke-
zett. Mig a pincérek a vacsorát föltálalták, 
Tivadar a két lakatost figyelmeztette, nehogy 
Ivuntzet szem elől tévesszék, mert másként 
veszve vannak. 

— Bizza ránk, uram. 
— Nem hiszem, hogy valami erőszakos 

eszközhöz kellene folyamodnunk; én ugy 
gondoltam, részt adunk neki s ezzel őt is 
érdektársunkká tettük. Amig önök vacsorál-
nak, én a ma átadott buza árát föl fogom 
venni. Azonban mielőtt távoznám, hozzák be 
az összes levetett ruhákat, legelőbb a Kuntze 
zubbonyát és sapkáját. Itt előttem bedobjuk 
a kazán tüzelőjébe. Még mindig van elég 
parázs. 

Néhány perc múlva a ruhák a tüzelőben 
voltak, ahol még mindig pislogott elegendő 
parázs. 

Az emberek helyeselték. Ment minden, 
mint a karikacsapás. 

Tivadar eltávozott a pénzért. De ugyan-
ezen alkalommal az újonnan fogadott sze-
mélyzetet is fölkerestette s meghagyta, hogy 
másnap éjfél után egy órakor a hajón le-
gyenek. 

Egyúttal szenet is vásárolt, ami szintén 
azon éjjel volt átveendő, — következő nap. 



SZINKRI GYÖRGY 3 3 

Vacsora után Tivadar behívta embereit 
a hajó szalonjába és miután az ajtót gondo-
san bezárta, leültette őket és a következőket 
mondotta: 

— Uraim, a dolog idáig nagyon szépen 
ment. Várakozásunknak megfelelően. Önöket 
nem avattam be tervem részleteibe s ezért 
ment minden oly simán. Én önöknek fejen-
kint kétezer márkát Ígértem. Azonban tár-
saságunk váratlanul egy fővel szaporodott, 
mindazonáltal én az osztalékot fejenkint hat-
ezer márkára teszem. Csak azért nem adha-
tok többet, mert a hajónak nemcsak szénre 
van szüksége, hanem, ha azt sikeresen aka-
rom használni, személyzetét is ki kell egé-
szítenem. Nem is szólva arról, hogy engem, 
mint a vállalat értelmi szerzőjét, minden-
esetre nagyobb rész illet. 

— Igaza van, igaz, — mormogták, he-
lyeslőleg bólintgatva. 

— íme tehát harmincezer márka. Min-
denki hat tekercs arany tulajdonosa. Egy te-
kercs száz darab tiz márkás aranyat tartal-
maz . . . Az emelődarut kezelő hivatalnok 
számítása szerint, a kirakodással csak holnap 
este leszünk készen, de önök is tudják, hogy 
ötezer mázsa buza mennyi idő alatt rakható 
ki. Nos, itt a pénzök, menjenek, mulassanak ; 
holnap este azonban itt legyenek, indulunk, 
a földközi tengerre. 

Az emberek sajátszerű izgalomtól resz-
kető inakkal rakták zsebre aranyaikat. Ez az 
izgalom: az arany láza. 
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— Még egyet, — szólt Tivadar válto-
zatlan kemény hangon — ajánlom, hogy 
senki a pénzét magától el ne hagyja, mert 
amig a kirakodás tart, a hajón idegen embe-
rek is járnak. 

— Helyes, igaz, — szóltak rekedt han-
gon és kiki sietett valamely kabinba, hogy 
pénzét megolvassa. 

Egy óra mulva mindenki eltávozott. 
Egyedül Tivadar maradt ott egy darabig, 
nézve a kirakodást, amely elejétől kezdve két 
daru segélyével, tehát kétszerezett erővel 
folyt. Este hét órakor meggyújtotta a hajó 
lámpáit, összeolvasta a hajó ablakait, ajtajait 
s leszakítva azok függönyeit, lecipelte azokat 
a gépezethez s bedobta azokat a matrózok 
öltönye után a tüzelőbe. Ezután bement a 
városba, — függönyöket, f-ehérnemüeket vá-
sárolt a hajóágyak s más berendezése részére, 
jól tudva, hogy a régi berendezési cikkeken 
a Dóra név ott lévén, azokat a fölfedeztetés 
veszélye nélkül nem használhatta volna. 

Amikor elkészült, már tizenegy felé járt 
az idő. A hajóra visszatérve, a kirakodás 
még mindig tartott. Éjfélre azzal is elké-
szültek. 

* 

Éjfél után egy óra felé megjöttek az 
újonnan szerződött személyzet tagjai is. Ezek 
fölött egyenkint rövid szemlét tartott, átnézte 
irataikat, előleget adott nekik, kifizette a köz-
vetítési-dijat, aztán a szakáccsal átvizsgálta 
az élelmiszerek raktárát. 
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Az élelmiszer egy hónapra is elég volt. 
A kőszén is megérkezett. Ezt már az uj 

kapitány vette át. 
Tivadar parancsára vizet vettek föl és a 

kazánt a fűtésre is előkészítették. 
A hajót pedig miután a kirakodással 

elkészültek, a kikötő egyik vontató gőzöse 
elvitte a kikötő közepébe. Még öt óra sem 
volt, amikor a gőzös gépezete mozgásba 
jöhetett. 

Épp ekkor érkezett vissza az öt matróz 
a tivornyázásból. Tivadar még látta őket, 
amint tétova mozdulatokk il és kutató tekin-
tetekkel kereskedtek a Dóra után. 

Nem találhatták meg, a hajó oldalán 
végigfutó kék esik s a Mőwe szó aranyos 
betűi szükségkép megtévesztették őket. 

Tivadar meghagyta őket tévedésükben. 
— A Bermuda-szigetek felé! — szólt a 

kapitánynak s ezzel bement és bezárkózott a 
kabinjába s ott ágyára vetette magát. 
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VII. 

Öt napja múlt, hogy Tivadar a hajót 
tulajdonába vette s ez alatt az idő alatt 
alig aludt tizenkét órát. Szinte maga is cso-
dálkozott rajta, honnan vette ezt az ideg-
energiát. Kiűzött lelkéből minden gondolatot-
és mindig a legközelebbi célra gondoltjame-
lyet már hetek, vagy tán épp hónapok előtt 
megállapított sorrend szerint kitűzött maga 
elé. Immár oda jutott, hogy Abigélre is gon-
dolhatott. Eddig is megemlékezett ő, de ez 
a megemlékezés majdnem naptárszerü pon-
tossággal történt s külsőségét illetőleg annyi-
ból állott, hogy bizonyos időközökben néhány 
sorban életjelt adott magáról., „Üdvözli önt 
szivből: Tivadar." Vagy : „Önre gondolok ; 
gondol-e ön is reám? . . . Vagy pedig: Ké-
rem, emlékezzék meg rólam. Hamburgban 
lakom . . . " S közölte vele a lakcimét. A 
leány hosszasan és pontosan válaszolt. A 
legutolsó levél — Tivadartól — igy hangzott: 

„A jelszó : vagy —• vagy ! Utrakelek. Ez 
az utolsó utam, amit ön nélkül teszek. Ezért 
ne is irjon. Ha sikerül vállalatom, ugy sze-
mélyesen találkozunk; ha nem . . . . akkor 
ugy sem lesz, hogy kinek válaszoljon. 

Semmi frázis, semmi képletes beszéd. Ő 
is, a leány is a tett emberei voltak. Tivadar 
egyszer egy öreg arisztokratától hallotta: az 
előkelő világban nem Ítélkeznek senki felől 
szavai, csupán tettei után . . . 
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Amikor több mint tiz órai alvás után 
fölébredt, megmosdott, átöltözködött s kiment 
a fedélzetre. Este volt. Megnézte óráját és 
látta, hogy hét óra volt. Már a csillagok is 
itt-ott kezdtek előtünedezni. Ha tengerész, 
tudta volna, hol haladnak és minő irányban. 
Nem akart kérdezősködni és igy kénytelen 
volt az iránytűhöz lépve, onnét tájékozni 
magát. A hajó délnek tartott. A kapitány 
tiszteletteljesen köszöntötte. Fogadta. Aztán 
rendelkezett a vacsora iránt. Mielőtt étkezett 
volna, fölment a parancsnoki hidra, nézte a 
tengert és hallgatott. 

— Milyen időre számithatunk? — törte 
meg végre a csendet, németül. 

— Az Atlanti Óceánon vagyunk, — fe-
lelte a kapitány nehézkes németséggel. 

— Ez annyit jelent, hogy nem tudni, 
mi vár reánk. 

— Ugy van! 
Egy matróz jelentette, hogy a vacsora 

tálalva van. A kapitány egy kérdést koc-
káztatott. 

— Padrone, e ella un' germano ? (Német 
ön, uram ?) 

— Non, — felelte Tivadar s azzal ment 
vacsorálni. 

Vacsora közben és után Tivadar soká 
elgondolkozott, feleljen-e bővebben a kapi-
tánynak. Végre is abban állapodott meg, 
hogy inkognitóját megőrizi. 

A Bermuda-vonalat azért választotta, 
mert tudta, hogy ott a szén- és vízkészletét 
kiegészítheti. 
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Este elgondolkozott helyzete f ö l ö t t . . . . 
Nos, van egy milliója. (A hajó közei egy 
milliót ért.) Irodát nyit Fiúméban és szállít-
mányi üzletet kezd a földközi tenger kikötői-
vel, csereüzletet Kelet-Afrika partvidékével. 
(Hiszen a németek is azért vágynak — tit-
kon, de annál hevesebben Trieszt birtokára, 
mert Afrikát, a jövő kincses bányáját onnét 
közelebb érnék.) Keres egy társat majd . . . 
Társat? . . . Hát a jövendőbeli após mire 
való ? . . . Az ám . . . Ami pedig magát az ő 
„vállalatát" illeti, — erre nézve keresett és 
talált mentséget, Hiszen igaz, hogy ő lopott, 
— de hát, istenem, ha valakinek egy 
milliója van és annak eredetét senki sem 
ismeri, annak mégis csak milliomos és nem 
tolvaj a cime. És „aztán pénzszomjas volt-e 
ő valaha ? Soha. 0 a pénzt megvetette. Volt 
és van nemes hivatása . . . És ő mégis egy 
rettentő kalandra vetemedett; egy szép leány-
ért, akit imád, egy apának — mondhatni — 
unszolására, aki szintén imádja a —• sikert, 
a, nagy sikert, amely a nagystílű élet kulcsa. 
Ősei fegyvert viselő, harcos emberek voltak, 
akik, lehet, nyúzták a jobbágyaikat, de az is 
lehet, hogy atyáskodtak velők. A békében 
vadásztak, tivornyáztak, tornáztak s a had-
ban verekedtek. Tehát a küzdelem, az idege- ^ 
ket próba alá vető veszélyek szeretete az át- • 
öröklés révén a vérében van. De hát ez az 
ilyen küzdelem, vagy annak célja, a nagy 
stilü élet-e az, ami a létnek tartalmat ad és 
azt értékessé teszi ? . . . Egy ember kada-

r 
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- verje, mint trágya, négy korona értéket kép-
visel ; s amig az öntudat, ez a megfoghatat-
lan erő benne lakik, az egyik ember milliár-
dot birhat, mig a másik, aki pedig sokszor 
erkölcsileg értékesebb, tisztább, fenköltebb, 
proletár marad"? . . . Az egyik a semmiből 
kiemelkedik s egy világot meghódítva, száz 
és száz millió, köztük magánál különb ezer 
és ezer embernek diktál, miért? Mert u. n. 
nagy sikert ért el . . . Mert embertársai jogai-
ban, boldogságában, vérében, vagyonában 
térdig gázolt. Mi hát tulajdonképpen az az 
u. n. nagy siker? A bün jutalma! . . . Igen, 
de Bramante, Michel Angelo és a többi, szin-
tén nagy sikert értek el . . . Itt gondolatai 
megállottak. Visszatért oda, ahol az ember 
kada vérét négy koronára taksálta. Hiszen ez 
az egész emberiség, amelynek minden egyes 
tagja négy koronát ér, nem más, mint egy 
gaz fajzat, amely egy-más vére és verejtéke 
árán boldogul, amelynek összes u. n. kultu-
rája a hazugságok rendszere; s amely fajzat 
t ulajdon kép a föld legfélelmetesebb állat-
speciese. 

S mindezt az emberiség létesítette s türi, 
mert nem akar gondolkozni, mert a gondol-

. kozás egy pontjára érve, vágyainak, önzésé-
ig nek parancsolni nem akar . . . És ez mind 

onnan ered, mert az a négy korona értéket 
képviselő ember, az embertárs értékelésénél 
hamis mértéket használ; a pénzt. Embert és 
embert csak egy módon legyen szabad meg-
különböztetni : jellém által. A tudás magá-

r 
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ban mit sem ér, mert mit ér, ha a tudás a 
rosszban is érvényesülhet és érvényesül ? 
Mit ér, ha a talentum mellett a léleknek fe-
kélye is lehet ? . . . Ha rothadást idéz elő, 
ha gyönyörködtet, de az egyén nyomorúságát 
nem enyhíti s szüntetheti meg ? Megvan ! . . 
Az ember a külvilág behatásaira visszahat. 
Aminő a behatás, olyan a válasz is . . . Ha 
az ember örökké csak jót tapasztalna, elgon-
dolható-e, hogy ő mégis csupán szenvedést 
okozó gonosztettel válaszolna? . . . Ez hihe-
tetlen. Legalább is valószínűtlen. így hát a 
gonoszság, az ősállat öröke, az ösztön az, 
amely szenvedést okoz, rosszat vet és dúsan 
arat. S aki ennek ellent mond, mint Ardha 
Shiddi, aki trónját odahagyta, mert ennek 
tudatára ébredt, vagy mint a Názáreti, aki a 
világot átalakította, a vértanuk sorsára j u t . . 

Még sokáig járkált a födélzeten, aztán 
egy matrózt szólított, akinek kiadta a Wil-
mingtonban vásárolt fehérnemiiek egy részét, 
hogy az ablakokra függönyöket akasszon és 
az ágyakra, párnákra friss huzatot adjon. 
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VIII. 
Négy hét múlva a Mőwe beért a fiumei 

kikötőbe. 
Szép májusi reggel volt. A reggel ér-

kező budapesti gyorsvonat csak ugy ontotta 
az idegen turistákat, akik a Quarneró tájára 
igyekeztek, hogy magukat átengedjék az uri 
lebzselésnek. Tivadar sok ismerőssel találko-
zott, de minthogy ő senkire se akart emlé-
kezni, kezdték az ismerősök őt megismerni. 
() azonban kitért minden "kérdezősködés elől. 
Nagy elfoglaltságát adta okul. 

Miután a hajóra vonatkozó hivatalos 
ügyeit elintézte, táviratozott Budapestre Bal-
thaynak s külön Abigélnek; ezzel bejelen-
tette megérkezését másnap délelőttre. A hajó 
legénységének nyolc napra való panatikáját 
egy bankban deponálva, az esti gyorsvonat-
tal elutazott Budapestre. A hajója sorsa miatt 
nem aggódott; a horgonynál biztosabban 
odarögzítette azt az, hogy a szénkészlet tel-
jesen elfogyott s egy gépet, amelynek ka-
zánja naponkint száz métermázsa szeneteszik, 
kis pénzű ember nem sokáig birja mozgásba 
tartani. 

Végre Budapesten volt. Abigél sugárzó 
arccal jött felé és kezét nyújtotta. Az izga-
lom pirja az arcon, a lázasan csillogó sze-
mek, amik néhány pillanat múlva a bennük 
összegyűlő nedűktől még csillogóbbak lettek, 
ezer szónál is többet beszéltek. 
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— Isten hozta! . . . Abigél csak ennyit 
. birt mondani. Hanem a kezét átengedte Ti-
vadarnak, aki egy nagyon, de nagyon hosszú 
csókot nyomott reá. Mintha soha se akart 
volna megválni attól a kéztől. 

— És most nemde itthon marad? — 
törte meg Abigél a csendet. 

— Az az ön atyjaurától függ. 
— Nem. Az tisztán öntől függ. De fog-

laljon helyet. 
•— Nekem ott van „otthon", ahol ön 

van, Abigél, — mondá Tivadar leülve. — 
Mert az a hajó, amely a tengeren áthozott, 
igaz tulajdonom, de nem otthonom. Rosz-
szabb a koporsónál, mert abban legalább pi-
henni lehet; de ez -maga a nyugtalanság, az 
imbolygó, a bizonytalan élet jelképe . . . jel-
képe a törtető küzdelemnek. (És a bűnnek ! 
— suttogta egy hang bensőjében.) 

— Önnek saját hajója van? 
— Saját hajóm. Épp ez az, amire a jö-

vőt illetőleg számitásomat alapítom. Hol van 
Balthay ur? 

— Az irodában. De maradjon még, be-
széljünk egy kissé. Hol járt ön ? Mit müveit 
az elmúlt év alat t . . . Azaz tán több is mint 
egy év . . . 

— Több. — Mindent el fogok mondani. 
De most azt hiszem, legjobb lesz, ha min-
dent tisztába hozok édes atyjával. 

— Egyre azonban figyelmeztetem önt; 
arra, hogy ha ön atyám ellenkezését legyőzni 
nem birná, én akkor is önnel megyek. Ha-
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nem menjen azért, tudom, ön régi nemes. 
család \vadéka, aki a hagyományokat tiszte-
letben tartja, tehát tegyen ugy, ahogy ön 
jónak látja. Ezt ugy szokták mondani: ön 

4 meg akarja adni a módját . . . 
— Igáz, — felelt álmélkodva Tivadar. 

— De hát . . . miért nem mondta ezt ön . . . 
— Egy év előtt? . . . Mondtam. Lehet, 

hogy kikerülte az ön figyelmét. . . 
— És nem tehette ugyanezt egy év előtt ? 
— Nem. Mert kiskorú voltam. De ezen 

most már tul vagyunk. így hát menjen csak 
és — adja meg a módját. 

Ha A bigééi a Várgedey lelkében olvas-
hatott volna, egy kérdésre kellett volna fe-
lelnie : de hát az istenért, akkor minek en-
gedett engem tovamenni hogy eszeveszett 
vállalatba bocsátkozzam, hogy lelkemet meg-
terheljem ? . . . 

Lelke mélyén az álmélkodás egyre tar-
tott, ami tekintetét merevvé és közönyössé 
tette. Néhány perc múlva a Balthay ur iro-
dájában volt. 

Balthay ur, amikor a finom angol szö-
vetbe öltözött, kissé merev tekintetű idegent 
megpillantotta, a szokványos ..szolgálhatok"-
kal fölállott s elébe ment. Csak közelebb 
érve, ismerte föl, de a nevére nem emlékezett. 

— Ha nem csalódom, doktor . . . dok-
t o r . . . n a ! . . . 

* — Várgedey vagyok. 
— Igen, igen. Már emlékezem. Igen jó 

színben van. Foglaljon helyet. Amint látom, 
f jó sorban . . . 
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Ezek a kifejezések egy szuszra : „jó szín-
ben", „jó sorban", nem kerülték ki a Yár-
gedey figyelmét. Ez az ember jó módra mu-
tató külsejére célzott s tán nem is minden 
guny nélkül. Öltönye abból a tüneményes 
angol szövetből készült, aminőt csakis azok 
viselhetnek, akik ruháikat nem elviselni, ha-
nem negunni szokták. 

Tivadar nem ügyelve a mondottakra, 
kissé keresett hanyagsággal helyet foglalva, 
igy szólt: ' 

— Két ajánlatom lenne. 
— Hadd hallom. 
— Az egyik: személyes ügy. (Ahhá!) 

A másik üzlet. Előbb az üzleti résszel fog-
lalkozzunk . . . Hajótulajdonos vagyok. 

— Ah ! Kutter ? . . . Yaclit ? . . . 
— Xem. Egy négyezer tonnás csavar-

gőzös. Lenn van Fiúméban. 
— Bérelte ? * 
Itt Tivadar egy kis türelmetlenséget ér-

zett, hanem legyőzte azt és ráhagyta : 
— Igen, béreltem. 
— Mennyiért, mily föltételek alatt ? 
— Ez más lapra tartozik, — felelte az 

ingerültség némi árnyalatával. 
— Ugy ? Nos, folytassa kérem. 
— Én egy, vagy több üzlettársat kere-

sek. Lgy tervezem, hogy kiviszünk egy szál-
lítmány mindenféle iparcikket: szöveteket, 
házi eszközöket, szappant, tükröt, edényt, 
fegyvert, fémárukat, amiket mint ócska lim-
lomot is bajos lenne értékesíteni, Afrikába 
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és ott becseréljük déligyümölcsért, dohány-
ért, elefántcsontért, fahéjért, egyszóval olyan 
terményekért, amit itt tízszeres áron lehet 
értékesíteni. Egy évben három, sőt négy utat 
téve, egyazon tőke három-négyszáz percent-
jének három-négyszeresét sepernők be. 

Balthay ur arcáról a gunyor kifejezése 
ugy eltűnt, mintha ott se lett volna. Tudós 
arccal közbevágott: 

— A németek ezt régen praktizálják . . . 
— De a távolság miatt kevesebb nyere-

séggel. 
— Igaz, a szállítás, a kőszénfogyasztás 

megdrágítja . . . Ön helyesen számit. Min-
denekelőtt -— szeretném látni az ön hajóját. 

— A másik ügy . . . 
— Tudom. A leányom. 
— Ugy van. 
— Erről tán később. 
— Nem látom be, miért ne most. Ez 

azzal semmi összefüggésben sincs. Mi társak 
lehetünk anélkül is . . . 

— Igaz. És ön vőm lehet, anélkül, hogy 
társak volnánk. De hát végre is az én gyer-
mekemről van szó. 

— Ugy van. De, tisztelt uram, ebben az 
ügyben, ugy vélem, önnek csupán tanácsko-
zási joga van inkább, mint szavazati joga; 
ön szólhat, de nem tehet. A kisasszony nagy-
korú. De én — folytatta hirtelen Tivadar 
Balthay elkomorulását észrevéve — nem aka-
rom az ön eszményileg tiszteletreméltó jo-
gait csorbítani, de a csupasz igazságot nem 
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hagyhattam említés nélkül. 
— Ugy miért hivatkozott ön arra a csu-

pasz igazságra ? 
Tivadar egy néhány pillanatig derült 

nyugalommal nézett Balthay úrra, azután $ 
mosolyogva, bizonyos fölényes nyugalommal 
mondá: 

— Kérem, hagynók most ezt az ügyet 
és ön lenne szives előbb tán megtekinteni 
azt a hajót. Fiúméban a porto franco-ban 
áll, Mőwe a neve; s ha ön signor Lontachi-
nak, az első kapitánynak a névjegyemet föl-
mutatja, szívesen megmutatja önnek, kivéve 
a legalsó raktárakat, amiket elzártam, mert 
tartalmát magam akarom értékesíteni szemé-
lyesen. 

— Ön nem jön le Fiúméba ? 
— Örvendek, hogy száraz földet érzek a 

talpam alatt. 

Balthay ur még aznap este Fiúméba 
utazott. Ott töltött két napot. Járt-kelt, tu-
dakozódott, de mást nem tudott meg, mint 
amit Lontachi tudott, t. i. azt, hogy a signor 
padrone (a gazda) őket Wilmingtonbán fo-
gadta föl, miután a korábbi személyzettel 
elégedetlen volt. Hogy mi történt azelőtt, 
arról mit se tud. Annyit tapasztalt, hogy a 
signor padrone igen gavalléros, de tartózkodó 
ember . . . 

Amikor Balthay ur visszaérkezett Buda-
pestre, egész más szemekkel nézett Tivadarra. 

— No ezt kinevelték, — gondolta magá-
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ban. —- Sose hittem volna, hogy ennyi tett-
erő és elővigyázatos okosság legyen benne. 

Tudta Balthay ur azt is jól, hogy itt, a 
kivitel terén, a magyarság sokat tudna tenni: 
hogy ha pénzes embereink, a bank és szö-
vetkezetek cime alatt űzött uzsora, s a közép-
kereskedők bizonyos része a hitelezési csa-
lás helyett energiájukat erre a kiviteli üzletre, 
annak nagyszabású szervezésére fordítanák, 
arra kiszámithatlan közgazdasági föllendülés 
következnék. Ami neki legjobban imponált, 
az a Várgedey szűkszavúsága és erélye volt.' 
Az okoskodás, a mérlegelés megbénítja az 
akaráterőt; a talentum divináció folytán cse-
lekszik. 

Csak azt nem tudta megérteni, hogyan 
jutott Várgedey a hajó birtokába"? Ha bérelte 
is, ennek üzemben tartása hatalmas összeget 
igényelhet . . . Ennek nyomára kell, hogy 
jöjjön. 

— Doktor ur, — szólitá meg vissza-
érkezte után a hozzá benyitó Várgedeyt — 
elfogadom az ajánlatát . . . Mennyire lenne 
szüksége, hogy vállalatunk kedvező ered-
ménnyel gyümölcsözzék? 

— Százhúsz ezer koronára . . . 
Ekkor észrevette, hogy nagyon kis ösz-

szeget mondott, hozzátette: egyelőre. Majd 
megfeledkeztem róla, hogy személyzetemet 
szaporítani kell. 

— Kétszázezer koronával erre az üzletre 
társa leszek önnek. 

— Helyes. 
— Menjünk a közjegyzőhöz. 
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Abigél és Tivadar alig két éve ismerked-
tek meg. Hogyan és mint szerettek egymásba, 
azt hiábavaló lenne feszegetni. Valószínűleg 
azért, mert .kiegészítették egymást. A szere-
lemnek törvényei vannak; ámbár a költők, 
bölcsek és lélekbúvárok hatezer év óta nem 
bírják paragrafusait összeírni, — e hatalom 
örök érvényű töivényének engedelmeskedtek. 

Előkelő jellem volt mind a kettő. Ez az 
úgynevezett előkelőség nem külsőségekben 
szokott állani, hanem a gondolkozásban és 
érzésben, viseletben. Születni kell reá, mint 
a hegedüjátékra. Ez lehet a géniusz ado-
mánya is; mert olykor a legegyszerűbb pa-
rasztban is föltalálható, de nem tévednek 
azok, akik.szerint az előkelő érzés és gon-
dolkozás ivadékról-ivadékra szálló tisztes 
hagyományok érvényesülése. Innét a varázs, 
amivel az u. n. született arisztokrata bir, 
amit az elfajult példányok megronthatnak, de 
a tömeg előtt nem fognak soha egészen meg-
semmisülni. 

A Balthay háztartását egy nagynénje 
vezette, egy elszegényedett urnő, aki Abigél-
ben nemcsak a milliomos leányt szerette, 
nemcsak öccsének egyetlen gyermekét, ha-
nem a nemesen gondolkozó s érző leányt. 
Várgedey Tivadarban nemcsak jómodoru 
fiatalembert látta, hanem az ő tisztes hagyo-
mányainak •— némelyek szerint előítéletei-
nek — az u. n. jónévről — igazolását és 
megtestesülését. 

Abigél sem tartozott nemének tucatpél-
dányai közé. Tudta, érezte rendeltetését: a 
szerelmet; életét e dogma szerint rendezte 
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be. Ennek a dogmának is vannak sehisma-
tikusai. Vannak, akik szeretnek, mert a sze-
relemben hivatást töltenek be ; s vannak, akik 
szeretnek, mert szerelmök méltó célját föl-
találhatták. Ez utóbbiak szektájához tartozott 
Abigél. 

* 

Mialatt Balthay ur Fiúméban járt, Tiva-
dar ur naponkint fölkereste Abigélt. Útjáról, 
élményeiről mit se beszélt, de annál többet 
a jövőről és terveiről. A korábbi időben tett 
két-három látogatása alatt— amiknek alkal-
mával egymás iránt való vonzalmuk kifejlő-
dött — sokszor bámulta a ház vaskos jólétre 
valló berendezését, kincset érő műtárgyait; 
most, egyetlen tekintetre se méltatta azokat. 
E bámulat megszűntével — érezte — meg-
halt benne a régi, közepes viszonyok között 
felnőtt, szerény vágyakat hordozó ember. 
Kezdte megvetni az embereket s köztük ön-
magát. Érezte, hogy ránézve az élet csak 
arányaiban változott meg, — de minő áron ; 
— s hogy az arányoknak ezen változása az, 
ami az embereket erényre és bűnre késztet-
heti. Vesztesnek érezte magát a régi én-jével 
szemben. De amit vesztett, ugy vélte, azért 
kárpótlást nyer a szőke csoda, a hosszú 
aranyhajú, karcsú, kecses arcú leány sze-
relmében. 

Ha — ami gyakorta történt — négy-
szemközt voltak, Tivadar kezébe vette a leány 
bársonyos kezét és uj erőt, hitet merített be-
lőle a boldogság iránt. 

Világnézetűk harmonizált. A leány lelki 
szervezete szerencsésen alakult. Anyjától, aki 
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házassága előtt zsidó leány volt, a hitbuzgó-
ságot örökölte s nevelése kereszténnyé tette. 
Tivadar, aki tanulmányai egyik szakában, a 
dogmák romjai fölött érezte magát s a val-
lást atavisztikus gyöngeségnek tartotta, — 
mint a legtöbb fiatalember, aki természet-
tudományokkal foglalkozott — később, amint 
ismeretei gyarapodtak, annak elemeiből uj 
hitet, uj világnézetet épített föl. S igy tör-
tént, hogy beszélgetéseik közben a következő 
hitvallást nyilvánitotta: a tudás annyi, mint 
kétely, sőt tagadás; az érzés : isten! Am 
szegezzétek a tudást isten ellen, de kisért-
sétek meg, hogy ne érezzetek !. . . A dog-
mákat, a külsőségeket megvetette, a templo-
mot fölöslegesnek tartotta. Az emberiség kö-
telessége arról gondoskodni, hogy a templo-
mok minden ember lelkivilágában fölépülje-
nek ; a templom: az egyén lelkiismerete . . . 

Rettentő hatalom lehetett az, ami ezt az 
embert arra kényszeritette, hogy a lelkében 
hordozott templomot megszentségtelenítse. 
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IX. 
Az esküvő is megtörtént. Természetesen 

az egyetemi templomban, ahol egy magas-
rangu főpap adta őket össze. 

Az u. n. nagyvilág ezúttal hitvány de-
tektivnek bizonyult. A Balthay vagyona útját 
vágta minden találgatásnak a vőlegény va-
gyonának eredetét illetőleg. Az esküvő után 
utrakeltek. 

Tököli Miksa (de genere Tannenduft) egy 
harminc éves fiatal kereskedő, aki már az-
előtt nyolc évvel egy nagy német kiviteli 
társaság afrikai faktorei-ában szolgált és két 
év óta a Balthay üzletében mint levelező 
dolgozott, mint diszponent kisérte őket. Mi-
vel a nászút az első kereskedelmi útja volt 
a Mőwe-nek, mondhatni, hogy a hasznost a 
kellemessel egyeztették. 

Indulás előtt Tivadar egy matróz és egy 
napszámos kíséretében lement a hajó fene-
kébe s ott számba vette azokat a fémárukat, 
amiket „vállalata" alkalmával zsákmányul 
ejtett, eladta a meglevő rizst, a kávét Fiúmé-
ban s aztán kiegészítve árukészletüket vá-
szonnal, szövetekkel, néhány tucat minden-
nemű fegyverekkel, elindultak Afrika dél-
keleti partjaira. 

* 

Tivadar számítása beütött. Óriási nyere-
séggel tértek haza. Maga az elefántcsont dus 
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nyereséget hozott; hát még az állatbőrök, 
gyümölcsök, fűszerek s más ekszotikus ritka-
ságok. Ezek a furcsaságok, fegyverek, házi 
eszközök, a tropusok vad embereinek kézi-
munkái, valóságos muzeummá fogják tenni 
a Balthay ur palotáját. 

Az ut három hónapnál tovább tartott. A 
nyárnak már itt-ott vége is volt, amikor a hajó a 
fiumei kikötő felé közeledett. Balthay ur elé-
jök sietett; alig várta, hogy a leányát viszont-
láthassa. 

— Isten hozott benneteket, gyermekeim, 
— mondá, amikor megölelte s megcsókolta 
őket. Azután Abigélt mustrálta. A fiatal 
asszony megerősödött. Ragyogó szemei, egész-
ségtől duzzadó lénye, uj varázst kölcsönöztek 
szépségének. Arcának hamvát a trópusok 
napja nem tudta tönkretenni, ámbár valami 
sajátos, a festő által vissza nem adható ref-
lekszet kölcsönözött neki. 

Erre következett a számolás, majd este-
felé, a diner után a dinom-dánom. Ahogy a 
Tököli ur által készített leltár és mérleg után 
következtetni lehetett, a nyereséget kétszáz-
ezer koronára lehetett tenni. 

— Két-három év — számítgatta Balthay 
ur — és a milliók szárazon vannak. Micsoda 
pompás ötlet is volt ezt az erélyes embert 
arról a garasos pályáról elterelni. 

Ezzel a témával a vacsora alatt is elő-
hozakodott. A vacsorát a hajó éttermében 
tálalták föl. Durrogott a pezsgő és csengtek 
a finom mousselin poharak s a lelkekre a 
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jó reménység ezerszintől pompázó fénye de-
rült. Tököli ur toasztot is mondott, amely-
ben a haza fölvirágzásáról is volt szó, de a 
beszéd tenorját az uj cég sikere képezte. 

A diner után a család magára maradt. 
A pezsgő és a viszontlátás öröme a lelkeket 
közelebb hozta, ami abban nyilvánult meg, 
hogy Balthay ur eddig sose tapasztalt jó 
kedvre hangolva, nem fogyott ki az ut rész-
letei felől való kérdésekből. Majd megölelve 
Tivadart, kedves fiának és "te^-riek szólitotta. 
Majd éjfél felé azt kérdezte Tivadartól, hogy 
mikor jár le a hajó bérlete ? . . . 

— Soha . . . 
— Hogyan, hiszen azt mondtad, hogy 

bérelted ? . . . 
— Untam a kérdezősködéseket. A hajó 

az én tulajdonom. 
— A tiéd ? ^ 
— Az enyém . . ^ 

hajóhoz ? v " 
— Loptam . . . 
— Ugyan, eredj már . . . 
— Ha mondom. Képzeld el, papa, hogy 

én ezt a hajót, ahogy itt áll, száznyolcvan-
két ember talpa alól loptam el. 

— S az emberek ? . . . 
— Newyorkban vannak s ahogy tu-

dom, teljes egészségben hagytam őket. 
Egy négyezer tonnás hajót ellopni száz-

nyolcvankét ember talpa alól, ez olyan kunszt, 
amit Balthay ur elképzelni se birt, de mint-

Hogyan ehhez a pompás 
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hogy mégis megkisérlette, nevetésbe tört ki, 
oly nevetésbe, hogy a könnyei is kicsordul-
tak. Sokáig nevetett. . . végre belefáradt és 
a nevetéstől könnyes szemekkel kijelentette, 
hogy ezt a „stiklit" ő meg akarja hallgatni. 
De csak holnap, mert ő most aludni akar. 

Az egyik kabinban lefeküdt és nem-
sokára mély álomba merült. 

Másnap az egész dologról megfeledkezett. 
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X. 
Tivadar előtt föltárult tehát az úgyneve-

zett nagystilü élet. Amikor a garas nem jő 
többé számitásba. Amikor a munka, a tevé-
kenység abból áll, hogy az ember lesi, amint 
a bankjegyek, mint valami jófajta emsék, 
fiadzanak: és egyre és szakadatlanul fiadza-
nak. Az ember alig járul hozzá egy mozdu-
lattal, csak rendelkezik, itt-ott aláir, több-
nyire szivarozik s mellette újságot olvas, — 
persze elsősorban is a termények árának hul-
lámzását, azután az időjárást s végül a ha-
józási vállalatok jelentéseit. Ilyen dolgokban 
nem izzad meg az emberfia. S ha mégis 
melege van, ha a szabadba vágyik, ott van 
a saját automobilja, amelyen — persze Grá-
con át — egy nap alatt megteheti az utat 
Budapesttől Fiúméig vagy vissza. Az ember-
nek nem kell a menetrendhez sem alkalmaz-
kodnia, sem attól félnie, hogy lekésik. Iro-
dalom, művészetek ? . . . az élet raffinált gyö-
nyörei ? . . . ott terülnek előtte, mint a rét 
virágai a kaszás előtt, csupán egyet kell a 
kaszájával suhintani . . . 

Igen, igen, a rét! . . . Ez a szó eszébe 
juttatott valamit: a multat, ifjúságát. 

A kikötőre az éjszaka sötétsége borult. 
A hajók lámpái, a világitó torony félpercen-
kint fölvillanó fénye, egy-egy csobbanás, 
amint a halászok éjjeli munkájukra kiindul-
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tak, álmadozásokba ringatták. Ott ült egy 
tabouretten, a hajója kormányának közelében 
és kibámészkodott a feketeségbe, amelyben 
ég és viz egybeolvadtak s ahol egy-egy 
fénypont, egy fénylő sáv mutatta, hogy ott 
is emberek élnek. 

Ezek a világító pontok az éjszakában, 
eszébe juttatták gyermek- és ifjúkora moz-
zanatait, amikor éjjel utazva, a falusi házak 
ablak redőnyein átszűrődő fénysugarak mé-
lázóvá tették. Ezek a fénysugarak az ott-
honra emlékeztették. Az otthon ! . . . Senkise 
érezi ennek a fogalomnak jelentőségét, szent-
ségét ugy, mint a tengerész. Otthon ! . . . Az 
élet vándorlásainak kikötője. Voltak bölcsek, 
próféták, akik népökből törvény erejével ir-
tották ki a röghöz való ragaszkodást, gon-
dolván, otthon van mindenütt, akinek a szive 
tiszta . . . Az igazi otthon a szívben van. 

Ez a gondolat fölébresztette mélázásából 
s fölkereste a felesége társaságát. Látva az 
asszony ragyogó szépségét, elfeledte az iz-
gató veszélyeket, az átélt küzdelmeket . . . 
Nincs máskép !. . . Gondolta. Hát akik 
ölnek is egy asszony birhatásáért! ? Tudta, 
érezte, hogy erre is képes lett volna . . . 

Budapestre érve, Tivadar tanulni kez-
dett, olvasott komoly, száraz dolgokkal fog-
lalkozó müveket, amikből nemzetgazdaság-
tani s kereskedelmi ismereteket óhajtott me-
ríteni, miután ugy vette észre, — kivált ha 
apósának beszédét hallgatta — hogy ez egy 
fölötte bonyolult és nehéz tudomány. Addig, 
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amig az ember kérdéseket tehet s ha van, 
akitől kérdezhet, addig a tudatlanság nem 
végzetes, de hátha eljő a mozzanat, amikor 
az embernek önállóan kell beszélni, tenni, 
sőt felelni is ? 

Aztán beléptek ' az úgynevezett társa-
ságba. Balthay ur leplezetlen büszkeséggel , 
beszélt a vejéről, sőt olykor arckifejezése, 
mozdulatai, beszédének hanghordozása olyas 
valaminek a nyomait árulta el, amiről év-
tizedeken át megfeledkezett, aminek fitogta-
tása abban a légkörben szokatlan: azt, hogr 
ő született ur. Tivadarról ragadt rája. Hiába, 
a vér nem válik vizzé. És hátha nagyapa 
lesz.? . . . Unokái is ilyen nagykereskedők 
lesznek, akik az örökben kapott milliókat 
sokszorozni fogják . . . Ez az, amit a magyar 
uraknak meg kel), hogy tanuljanak ! . . . így 
lesz a nemzet igazán naggyá és hatalmassá. 
A nemzet ereje, az erők súlypontja nem ott 
lesz, a gentrynek csúfolt, az uri koldusok, a 
fényes nevii, kopott cimerü családok osztá-
lyában, hanem itt, a magyar nemesi osztály-
ból kikerült kereskedők kontorjában. Mit is 
tudnak azok ? Dikciózni, adósságot csinálni 
s verekedni, kétes értékű vállalatokhoz ne-
vüket odaadni . . . Legjobb esetben a nyo-
morúságos őstermelés utján, egy-egy kis bir-
tokon tengeni s az önérzetet hizlalni: hogy 
ők a nemzet föntartói . . . 

„Ez a fiu, a vőm, az én szemem fénye", 
szokta volt mondani, ha nénjével Tivadar 
felől beszélgetett. Sőt azt is elhatározta, — 
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amint ezt a nénje előtt bevallotta — hogy 
összeköttetései révén Tivadart szerephez jut-
tatja a közéletben. Valamely nagy kitünte-
téshez kell, hogy jusson.'Csak a milliója egy 
rakáson legyen ! 

A fiatai asszony a hallgatag férjre pa-
zarolta minden szeretetét. Elleste minden 
gondolatát, minden vágyát. Nemcsak szerette 
ezt a komoly embert, hanem bámulta is. 
Ösztönszerűleg érezte, hogy ez a férfi, az 
egykori szegény lateiner, valami hallatlan, 
páratlan erőfeszítést fejthetett ki, amellyel 
hozzá tudott emelkedni. Lehet, azért is oly hall-
gatag, oly — mondhatni — kedélytelen, mert 
lelkének egész energiáját egyetlen tétre áldozta 
föl, amelynek nyereményét ő, az asszony ké-
pezte. Odasimult hozzá, becézte, kedveske-
dett, zongorázott, fölolvasott neki. S amikor 
a férfi mind e kedveskedést viszonozni akarva, 
forrón megölelte s megcsókolta, az asszony 
teljesen elégültnek, jutalmazottnak érezte ma-
gát . . . A férfi, az ő mélázó lényével — 
amellyel otthonában viselkedett — ugy tet-
szett Abigél előtt, mint egy nehéz és komoly 
probléma, amely őt szenvedélyesen öleli, csó-
kolja, szereti, de amelynek megfejtése csak 
ezután fog sikerülni — talán. 

A Mőve már a második útjáról is vissza-
tért, a dolgok folyása napjaikat a valósult 
remények örömével aranyozta be, amikor egy 
napon a gyönyör és boldogság fövenyóráján 
lepergő szemek megállottak, nem peregtek 
többé . . . 
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Ebéd után voltak. Vő és após egy-egy 
hírlapba temetkeztek s a fiatal asszony a 
szomszéd szalon chaislongue-ján heverve, va-
lami regényt olvasott, amikor Tivadar a la-
pot kezében tartva, székébe összeroskadt, 
mintha összes életerélye váratlanul össze-
roppant volna. Elsáppadt. Balthay ur is észre-
vette. 

— Mi az ? . . . Valami baja van"? . . . 
Tivadar hirtelen föloesudott s összes ere-

jét megfeszítve, mosolyogni próbált. . . 
— Semmi . . . Felelte s fölkelve az asz-

taltól, szobájába ment és egy nagy angol 
bőrszékbe roskadt. . . Aztán még egyszer, 
mint aki kísértetet lát, de attól tekintetét 
nem birja elforditani, olvasni kezdette a hír-
lapot, dobogó szívvel, elfulladni akaró léleg-
zettel. 

\ 
é 
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XI. 
A Dóra utasait, amikor nyolcórai hányó-

dás és kétségbeejtő erőfeszítés után New-
yorktói alig száz kilométernyire voltak, egy 
nagy személyszállító gőzös utolérte. Fölvette 
és Newyorkba szállította őket. Az utasok 
egy része, akik már a födélzeten összeismer-
kedtek, másnap este a Lodge ur vendégei 
voltak. A kiállott veszély közelebb hozta 
egymáshoz a sziveket s igy a lakomán fölötte 
lelkes hangulat uralkodott. A kár felől senkise 
beszélt. A hajó s a szállítmány biztosítva 
voltak: ezek miatt hadd fájjon a biztosító-
társaságok feje. 

A lakomát Lodge ur a palotájában ren-
dezte, ahova az első osztály utasainak na-
gyobb részét meghívta. A meghívón ez állott: 
a szerencsés menekülés alkalmából és a 
Brinkman ur tiszteletére ! . . . A vendégség 
idejéig Brinkman ur hivatalos ügyeit intézte 
el : járt-kelt, fogadta a szerencsekivánatokat, 
az újságírókat, akik a katasztrófa részleteiről 
tudakozódtak s bámulták lélekjelenlétét, ami-
vel a pusztulás, elől a gondjaira bízottakat 
megmentette. És mialatt járt-kelt, beszélt, 
lelkében egy különös folt, egy homályos pont 
létét érezte. Olyan volt ez a pont, mint a 
tudat, amelyet az utas érez, aki nem biztos 
benne, hogy otthon a lakása ajtaját jól be-
zárta-e ? A kulcs itt van, de hátha nem zárta 
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be siettében . . . A kules itt 
mégis az ajtó ? . . . E h ! . . . 
mekkel. Ez a sötét pont is 
izgatottság közepett is csak sejtel 
a lakomára. Elfogadta az ovációkat, a föl-
köszöntéseket, maga is ivott és dikciózott. 
Már a második pohárköszöntőt mondta, ami-
kor emlékezetében, mintha annak egy rejtett 
fiókja pattant volna föl s a fiók fenekén 
lángbetükkel irva egy nevet olvasott volna: 
Kuntze ! . . . Száját nyitva feledte, szemei 
rémülten szegeződtek egy pontra, az emlé-
kezetében lángbetükkel irott névre. Aztán, 
mint akit villám sújtott, hátrahanyatlott, szé-
kére roskadva — zokogni kezdett. . . 

A lakomának ez a fordulata nagy ria-
dalmat keltett. Eleinte azt hitték, hogy a 
derék hajóskapitányt szél érte. Orvost hiv-
tak . . . Hosszú időbe került, amig végre rá-
jöttek, mi okozta a Brinkman ur kétségbe-
ejtő állapotát. Kuntze ! Kuntze! Hova lett 
Kuntze ? . . . A hajó legénységéből öt matróz 
hiányzott. Ezt a nagy izgalom mellett, amely-
ben a menekülés történt, nem birták meg-
állapítani. De később se ment könnyen, mert 
hát ha az a négy is elveszett ? De lehet az 
is, hogy az a négy volt, akik kiszabadították. 
A csónakmester, akinél a kaloda kulcsa ál-
lott, nem emlékszik reá, hogy kibocsátotta 
volna, de arra se, hogy a kulcsokat hol 
hagyta . . . A gondolat, hogy miatta egy 
emberélet ment veszendőbe, Brinkman urat 
kétségbe ejtette. Állapota óráról-órára, napról-
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napra sulyosodott. Végre is be kellett szál-
lítani egyik tébolyházba. így kihallgatásáról 
szó sem lehetett. 

Alig telt el három hónap a katasztrófa 
után, amikor Brinkman urat rokonai haza-
hozták és egy németországi elmegyógyinté-
zetben helyezték el, ahol alig ujabb három 
hónap multán kiszenvedett. 

Ez volt a hir, amelyet Tivadar olvasott 
és ami őt oly rettenetesen megrendítette. 
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XII. 

Ő tehát tulajdonképpen gyilkos ? . . Szó 
sincs róla ! . . . Ez : pech. Hiszen tulajdonkép 
ő volt, aki megmentette Kuntzét, aki a ka-
pitány feledékenysége folytán — és ha a 
hajó csakugyan elpusztul vala — nyomorul-
tul elveszett volna. Mindenesetre kellemetlen 
helyzet és nehéz kérdés. De hát, uram isten, 
ki tehet róla ? A millióhoz és a nagyszabású 
élethez nem lehet oly könnyen hozzájutni ? 
Es aztán a háborúkban, ahol egyetlen ember 
akaratából tiz-husz-százezrével pusztul el az 
emberé le t . . . Ki tenne magának szemre-
hányást egy életért? Igen, de a háborúk 
okául rendesen a milliók érdekei, avagy va-
lami nagy nemzeti ideál, vagy eszme, vagy 
világtörténeti mozzanatok szolgálnak s nem 
pedig egyetlen szatócsléleknek a gaz őrülete ? 
„Ördögöt, — nyugtatni akarva magát — egy 
kegyencnőnek hiúsága, avagy a szeszélye is 
előidézte már . . Az más, — felelte egy 
hang — kisértsd meg és vigy húszezer em-
bert a halál torkába, meglásd, felségnek cí-
meznek és szobrot kapsz holtod után; de 
aki ártatlan embert pusztít el, annak gyilkos 
a neve. Ez nincs máskép, az élet már egy-
szer igy van berendezve! . . . 

Tivadarnak erős idegei voltak; az első 
rohamot, amit lelkiismerete intézett reá, ki-
állotta. Elhatározta, hogy szembeszáll velők 
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s ez alatt keres valami utat, módot, hogy" 
ezzel a kellemetlen útitárssal — már t. i. a 
lelkiismeretével — valahogyan megalkudjék/ 
Első gondolata az volt, hogy valami nagy 
alapítványt — esetleg többet — fog tenni 
emberbaráti célokra, ugy hogy ha a derék 
Brinkman az égből alátekint, maga is kedvét 
találja benne. De hátha azt izeni valamikép : 
mindez nekem vurst és bliktri; add vissza 
boldogságomat s ennek keretét: az életemet. 
Hogy hogyan izenhetné ? Hát álmában, avagy 
láthatatlan ajkak suttogásaival. Hát akkor 
mi lesz *? . . . 

Ez igy tartott heteken át. Azt hitte 
hogy meg kell tébolyodnia. De azért tar-
totta magát, csupán arcszíne kezdett fakulni 
s testalkata is mintha kissé leromlott volna. 
Föltűnt ez csakhamar az apósnak is, de 
hamarabb az asszonynak is. Konzíliumot 
kezdtek emlegetni. 

— Nincs semmi bajom. Elmúlik. A mult 
évi erőfeszítés visszahatása; semmi más. 

Egy nap aztán elhatározta magát, törik-
szakacl, de beszélni fog. Először is az asszony 
előtt tesz vallomást. Lehet, megutálja, vagy 
meggyülöli, vagy tán meg fogja vetni . . . 
Mindegy, meg fogja tenni. 

Még aznap este, amikor egyedül voltak, 
minden póz, bevezetés, kertelés nélkül 
igy szólt: i 

— Kedves Abigél, rendkívül fontos 
mondanivalóm lenne. 

— Hallgatom, kedves Tivadar. 
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Leült az asszonnyal szemben s beszélni 
kezdett. Beszélt szenv, hevülés, taglejtés 
nélkül, mintha csak könyvből vagy újságból 
olvasta volna. Felkönyökölt az asztalra, 
homlokát tenyerére támasztva, szemeit az 
asszonyra szegezve, leste a hatást . . . Ami-
kor elbeszélését befejezte, még azt is hozzá-
tette : — Nem tehettem mást, gazdagnak 
kellett lennem . . . önért. Ám Ítéljen el! 

Az asszony álmélkodástól tágra nyil-
szemekkel figyelt minden szavára. Csak most 
érzett életében először valami olyast, amit 
tón a halálsejtelemnek lehetne hasonlítani; 
most, amikor szemtől-szemben állott egy 
emberrel, aki mindent kockára tet t : életet, 
becsületet, lelke nyugalmát egy asszonyért, 
ő érette . . . Az, hogy tán inkább a pénzért, 
az ő — a leány — millióiért, avagy a mások 
pénzéért, tette, nem jutott eszébe. 

— És erről senki se tud ? 
— Senki. 
— És nem is tudhatja meg soha senki ? 
— Soha s e n k i . . . 
— Akkor . . . tekintse, mint egy rossz 

álmot . .... 
— Ön, édes Abigél, szinte lehetetlensé-

get kiván. Ön nem tudja, mi az : lelkiismeret. 
— Hallottam felőle, de sose éreztem lel-

kemben a hatalmát. 
— Mert mindig a helyes uton ha lad t . . . 

Mert boldog volt. 
Az asszony fölemelkedett helyéről, hozzá-

lépett a kétségbeesett férjhez, föléje hajolt 
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és suttogva mondá: bármit tett, bármi tör-
ténjék, én önnel vagyok és az ön sorsában 
akarok osztozni . . . 

Tivadar nem tudott szavakat találni, csak 
kétségbeesetten szorította az asszonyt karjai 
között . . . Az asszony azt is hozzátette : ugy 
hiszem, szükségtelen, hogy ezt bárki mással 
is közölje . . . 

Eszébe jutott lady Maehbeth, aki bűn-
társa volt a férjének s most ő is mintha bűn-
társa lenne a szeretett férfiának . . . Mind-
egy, nem hátrált, nem futott meg a nagy, a 
nehéz föladat elől. Osztozni fog ennek az 
embernek sorsában. De meg nem is nagyon 
bizott az atyjában. Hátha ez a puritán ke-
reskedő másként fogja íöl a dolgot s lelki-
ismeretét nem fogja megterhelni akarni ? . . . 
Tehát hallgassanak ! Legyen mindez csupán 
a kettőjök titka . . . 

— De én érzem, tartozom ezeknek a be-
vallásával az ön atyjának is ! ? 

— Miért? 
— Lelkiismeretem parancsolja . . . 
— Lelkiismerete ? Engedjen meg, éde-

sem, de ez az úgynevezett lelkiismeret nagy 
ostobaság . . . Azaz, mert nincs . . . Szamár-
ság ! Hát hol volt az ön lelkiismerete, ami-
kor mindazt elkövette ? Tán bizony mint az 
öntudat igazságügyi osztályának főnöke, ki-
küldetésen volt zsiros napidijak mellett ? . . . 
Avagy az irántam való szerelem elnémította, 
hallgatott, mint a csuka ? Nos, ugy hallgas-
son továbbra is. Lelkiismeret, legalább az én 
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véleményem szerint, nincs is ! Van egészséges 
és van beteg öntudat. Akinek lelkét — öntu-
datát — egy bün, vagy vétség elkövetése be-
teggé tette, hát az igyekezzék meggyógyulni. 

— Nem minden betegség gyógyítható. 
— De bizony mind. Csak az orvosságot 

kell megtalálni. 
— A halál által . . . 
— Nem igaz. A halál mit se bizonyít; 

a halál elviszen egészséges embereket is. 
Baleset által . . . Nos, ön vétkezett, én éret-
tem és most mit akar? Jóvá nem teheti . . . 
Tehát vezekelni akar ? . . . A vezeklés, aho-
gyan azt a nagy költők kigondolták, osto-
baság. Az egészséges észjárású ember, ha 
ilyen esete van, akkor magát, az isten 
iránti bizalomból kifolyólag, az isten Íté-
letére bizza. „Vétkeztem s nem tudom jóvá 
tenni ? Istenre bizom biinhődésemet. . ." S 
várja az ég villámait. S ön mit akar ? Min-
dent dobra ütni ? Odaállani az esküdtek elé ? 
Kik azok az esküdtek? A közlelkiismeret 
képviselői ? Ki kezeskedik róla, hogy az es-
küdtek között nem ülnek-e bűnösebbek, mint 
az, aki fölött Ítélkeznek ? Csakhogy azok vét-
kéről még senki se tud . . . 

Az asszony okoskodása egy időre meg 
tudta nyugtatni. Igaz, hogy önmaga is min-
denen kapott, ami — ha ideiglenesen is — 
enyhülést adott. Hanem aztán egy napon, 
amikor az önvád okozta elkeseredés benne 
nagyon fölgyülemlett, kitálalta az ő nagy 
titkát Balthay ur előtt is. Még pedig az asz-
szony jelenlétében. 
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Balthay urnák a szivar is kiesett a szá-
jából. A leányának kellett utána hajolni, ne-
hogy a szőnyeget kiégesse . . . Eleinte szóhoz 
se tudott jutni. Majd fölemelkedett helyéről 
s föl-alá Járkálni kezdett. . . 

— A, hát igy vagyunk ? . . . Ezek vol-
tak a legelső szavak, amiket ki birt mondani. 

Abigél szorongva leste az apa fölfogását. 
Egyszer aztán Balthay ur — a puritán, a 
korrekt, a soha nem botlott kereskedő, az 
arisztokratikus kereskedő-patricius — meg-
szólalt : 

— Es most mit szándékozik tenni ? 
— Bűnhődni akarok. 
— Bűnhődni ? Tehát főbelövi magát ? 
— Nem ugy. Alávetem magamat a tör-

vénynek. 
— Megbolondult. Hiszen ön,ugy magá-

val rántana bennünket is . . . Ártatlanokat. 
Ok nélkül... Hiszen ez még nagyobb bün 
volna . . . Ön azt mondta : erről senki se 
tud ? . . . 

— Senki. 
— Ugy viselje sorsát. Ez önnek köte-

lessége ! . . . Az, hogy ön milliót lopott, hogy 
ennek révén egy óriási üzlet főnöke lett, 
hogy azon az uton van, amelyen a kereskedő-
világnak nemcsak számottevő, de vezető 
alakjává emelkedik . . . ez mind semmi. De 
rettenetes az, hogy engem társává, s ezt az 
asszonyt hitvesévé tette . . . Ez a legnagyobb 
lopás, hogy két embernek, aki önnek mit se 
vétett — a tisztességét elorozta . . . 
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Mialatt Balthay beszélt, képzeletében 
végig szenvedte az erkölcsi bukást, amit a 
sors harminc évi becsületes, kitartó munkájá-
nak jutalmaként reá mért . . . Rettenetes! Ha 
ez az ember beszélni fog, hogyan tisztázza 
magát ő a gyanútól, hogy ő ezekről semmit 
sem tudott ? . . . 

Amint Tivadar ott ült összeroskadt vál-
lakkal, előre hajolva, megsemmisülten, egy-
szerre egy erős, határozott hang riasztotta 
föl. Abigél volt. 

— Nincs igazad, atyám ! Bocsáss meg, 
de a biinszerző te vagy . . . 

Balthay meghökkenve nézett leányára. 
Az folytatá : 

— Ki vetette meg a közepes eksziszten-
ciát? Te. Ki zengte a nagystílű élet dicsére-
tét? Ki számított oly vőre, aki nagy sikerek-
től emelve, megelégedésedet kiérdemelje ? 
Te. Te hajszoltad ezt az embert, a te sugal-
latod volt, ami vétkét .megérlelte. A többi, 
gonosz esetleg csupán. Én csodáltam sikerét, 
amellyel visszatért; de te csak részben cso-
dáltad, mert más részben hasznodra is for-
dítottad. Pedig ha egy kicsit gondolkozol, 
rájöhettél volna, hogy egy milliót egy év 
alatt szerezni csak ugy lehet, ha az ember 
vétkezik, vagy — beleházasodik . . . 

Ez az utolsó szó kissé érzékenyen ta-
lálta Balthay urat. Egy pillanatig merően 
nézett leányára. 

— Ki házasodott bele a millióba? — 
Kire céloztál ? . . . 
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Abigél eléje vetette magát. 
— Nem téged gondoltalak. Nem ! Eskü-

szöm. Te a nagyapa munkatársa voltál tu-
dom. De lásd, miért nem tettel te is ugy 
Tivadarral ? . . . 

Balthay ur végignézte a gyermekeit, s 
aztán egy szó, egy tekintet nélkül eltávozott. 

Tivadar és Abigél magukra maradtak. 
A férj hirtelen fölocsudva töprengéséből, 
Abigélhez lépett s fölemelte őt a padlóról, 
magához ölelte. 

— Atyádnak igaza van. 
Abigél szótlanul viszonozta ölelését. Ez 

uj gondolatot sugallt Tivadarnak. 
— Ez a titok erősebben csatol egymás-

hoz . . . ma jd ; s ha szenvedek is, azt köny-
nyebben fogom viselhetni. 

Balthay ur betette szobája ajtaját maga 
után, annak jeléül, hogy magában akar ma-
radni. Sokáig hallották, ahogyan föl s alá 
járkált szobájában; a parkett szőnyegtelen 
helye itt-ott megnyikordult léptei alatt, Majd 
megállott. Sokáig elgondolkozott. 

— De miért is árulta el titkát ez az 
ember? Egyébiránt ez is érthető. Az inkor-
rektséget elkövető ember nehezen viseli ön-
tudatának terhét. Társat, esetleg mentséget 
keres. íme, a gyónás lélektani forrása. S 
amit Abigél mondott, az sincs minden alap 
nélkül . . . Hát még az a szép teória, amely 
az elkövetett gazságokat elemezi, részekre 
bontja s annak egyes atomjait szerte osztja 
egyének és társadalmi rétegek között, ugy 
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hogy a bűnös, mint az egyének és társada-
lom önzésének áldozata, ott áll, mint — ár-
tatlan eszköz. He he he . . . Nem rossz ! 

I Öt óra múlt, amikor kilépett szobájából. 
Csengetett. A belépő inasának, Vincének, 
aki már husz éve szolgálta, annyit mondott: 
Csomagoljon, utazunk. Félóra múlva a nyu-
gati pályaudvaron akarok lenni. Aztán Tiva-
darhoz fordulva, barátságosan megszólította : 

— Kedves Tivadar, semmit se tégy, amig 
vissza nem térek. Valami jutott eszembe. 

— Hova szándékozol ? 
— Hamburgba. 
— Mit akarsz ott ? 
— Holnapután meg fogod tudni . . . Is-

métlem, semmi hirtelenkedés ! . . . Bizalom ! 
Lehet, hogy holnap este már sürgönyözni 
fogok . . . Hogy is hivták azt a kapitányt. . . 
Brinkman . . . no, jó. Sürgönyömben B. lesz 
a neve . . . Adieu. 

S azzal megölelte leányát, fölnyitva pán-
célszekrényét, magához vette csekve-könyvét 
és eltávozott. 

* 

Harmadnap este visszaérkezett. 
— Hát persze, hogy ugy van, amiként 

' gyanítottam. Az ember, tanulja meg, — mondá 
t> — sose higyjen a riportereknek, akik szere-

tik az erős drámai effektusokat. Brinkman 
urat elitélték vétkes gondatlanság miatt más-
fél évre. Láttam a fogházban. Fölkerestem. 
Stoikus nyugalommal viseli bünhődését. Ott 
Voltam, amikor a fogház igazgatója tudtára 
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adta, hogy egy angol hölgy, valami mistress 
Calhoun ötvenezer márkát deponált részére*s 
azt szabadulása napján fölveheti . . . 

— Mistress Calhoun ? — kérdezte Tiva-
dar. — Ki az ? 

— No, hát én . . . Hanem apropos. Azt 
mondom, ne feledje el a Mőwe-t minden év-
ben újra meg újra jól befesteni. 

* 

Tivadar mindent elhitt. Mert hát, ami 
kellemes, azt örömest hisszük el. Újra éledt, 
tettvágyat érzett magában, sőt elhatározta, 
hogy a legközelebbi utján a Mőwe-vel megy 
s magával viszi — mint első útjára — Abi-
gélt is. Ez az ut visszavarázsolja az ifjúság 
varázsát, a tovatűnt boldogságot. Igenis, az 
ifjúság, mint a meleg évszak, elsuhant Ti-
vadar fölött. A lelki vívódások, a lelkiösme-
ret kinzó szemrehányásai időelőtt megöregi-
tették. Arcának fanyar, elégedetlen kifejezése, 
megroppant testtartása folytán, tiz évvel idő-
sebbnek látszott. Rosszul aludt, rosszul evett, 
majd tul izgékony, majd fásult volt, kezei 
reszketősek lettek . . . Ez a hir, hogy Brink-
man él, visszaadta testi és lelki ruganyos-
ságát. Ismét tervezni kezdett. 

Ez az állapot azonban alig néhány hóig 
tartott. Egy berlini utja alkalmával elrándult 
Hamburgba is. Senki se ösmerte meg. Persze, 
a Tracht Vilmos neve örök feledésbe merült. 
Egy tudakozó-intézethez fordult, ahonnan 
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részletes, kimeritő értesülést nyeri, hogy 
Brinkman az őrültek házában halt meg s 
hogy özvegye három gyermekével ott él a 
kikötő-város egyik félreeső utcájában, ahol 
egy kis szatócs-boltja van és ugy tengeti 
életét. 

Tivadar fölkereste, de nem ment be mind-
járt. A városrészt többnyire szegény emberek 
lakták. Jól öltözött ember, mint ő, tán egész 
napon át se vetődött arrafelé. Este volt. Az 
emberek, de kivált az asszonyok és gyerme-
kek süriin nyitogatták a bolt ajtaját. A sze-
gény emberek jobbára este szoktak vásárolni, 
ekkor van rá idejök és pénzök. Eöl s alá 
járkált, várt, mialatt kieszelte, mit csináljon, 
mit mondjon, hogy ennek a családnak a kö-
zelébe férkőzhessen anélkül, hogy tolakodása 
föltűnést ébresztene. Végre kigondolta. El-
ment egy ruhakereskedésbe, ott egy öltözetet 
vásárolt amelyet felöltve, tisztességes hajós-
embernek látszott, aki most épp facérkodik. 
Megrakta zsebeit levelekkel, levélboritékok-
kal, noteszt, pénztárcát s a szokásos tompak-
órát magához véve, ugy kilenc óra tájban 
ott volt az üzlet előtt. Bement, szivart kért, 
majd egy pipát is vásárolt. Végre kérte 
Brinkmannét, váltson föl egy száz márkást. 
I gyanakkor Íróeszközt is kért. Adtak. Mi-
alatt az asszony váltott s ő irt," a bolt mel-
letti szobából kijött egy tizennégy éves leány. 
Szép, szőke gyermek. 

— Ez az ön gyermekei 
— Az enyém. 
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— Hány gyermeke van? 
— Még kettő . . . 
Felelt az asszony s a száz márkából 

visszajáró összeget leolvasta Tivadar elé. Ti-
vadar beseperte és társalgásba ereszkedett. 
Majd engedelmet kért, hogy néhány levelet 
megcímezhessen. A leveleket kirakta a pultra, 
megcímezte s aztán leitatta őket s ismét 
zsebre tette. Egy levélre azonban nem irt cí-
met, hanem le sem ragasztva, otthagyta a 
pulton, a csomagoló papirhalmaz közelében. 
Azután élénken és sokat beszélt a tengerész-
életről, majd megtekintve óráját, sietve kö-
szönt és eltávozott. Alig haladt ötven lépés-
nyire, amikor a szatócsné lelkendezve futott 
utána. 

— Uram, ezt ottfelejtette... Vigye. De 
hogy is lehet, ily vigyázatlan ? Ennyi pénzt 
ottfelejteni? Ötvenezer márkát! 

Tivadar a lámpa világánál nézte az asz-
szony rémült arcát. ¡Szeretett volna neki any-
nyit mondani: egész élettel tartozom önnek! 
De csak ennyit mondott: 

— Sose ijedjen meg. Hátha ez a pénz 
önnek volt szánva . . . Tartsa meg! 

Az asszony rémülete fokozódott. 
— Megőrült ? . . . Kicsoda ön ? 
S azzal odaadta a levélboritékot s egy-

ben körülnézett. Tán rendőrt keresett. Tiva-
dar nem merte a dolgot tovább erőltetni, el-
vette a pénzt és néhány köszönő szót mondva, 
bandukolt a belváros felé a szállójához. 
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Tehát nem sikerült. Mekkora becsületes-
ség ! S ezeknek nyomorogniok kell ? S ő 
miatta, aki megfosztotta őket kenyérkereső-
jüktől. Tovább ment s elhatározta, hogy va-
lamely más módon vagyonhoz juttatja őket, 
hogy ezt az összeget valamely bank, vagy 
közjegyző utján kezeikhez fogja juttatni. 
Hogy utána fognak tudakozódni s valamely 
éles eszii rendőr múltját fölkutatatva, mindent 
kideríthet, avagy bűntársai előkerülnek és 
ráismerhetnek, mindezzel kezdett nem tö-
rődni többé. 

Másnap a pénzt a Brinkmanné nevére 
letétbe helyezte s nem törődött az üggyel 
többé. 

Hazatért. De már Balthay urat nem Von-
hatta kérdőre. Egy szélhűdés örökre elnémí-
totta. A cég főnöke, társa, apósa, tanácsadója 
meghalt. 

XIV. 

Az üzlet azért nem szünetelt. Még Bal-
thay ugy szervezte azt, hogy nem kellett va-
lami nagy lángelme annak vezetésére. De 
ha kellett volna is, ott volt Tököli ur, aki 
mint prokurista ismerte az üzlet minden fon-
tos mozzanatát. Tivadar, az ő előkelő, rezer-
vált magaviseletével, a született uri allűrjei-
vel, mást se tett, mint reprezentált. Viselte 
a hivatalt, a „jelenvoltak" hivatalát. Ott volt 
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mindenütt, ahonnan el nem maradhatott; 
bankét, temetés, ankét, deputáció, hangver-
seny, futtatás, jótékony bazár és alapítás, 
ezek voltak az alkalmak, amiken.— kivált 
ha Abigél is ugy akarta — neki szerepelni 
kellett. 

Ez a fölfedezés — a Brinkman sorsát 
illetőleg — nála visszaesést idézett elő. El-
mondta, hogy Balthay minő kegyes csalárd-
sággal akarta meggyógyítani s hogy ő minő 
fölfedezésre jutott és mit tett. Abigél helye-
selte. De mindez Tivadar helyzetén nem vál-
toztatott. Fásult, unott lett ismét, termete 
megroppant s kezei ismét reszketősek lettek. 
Megtörtént többször, hogy föllázadt önmaga 
ellen. 

„Hát meddig és hová ? . . . Miért ne tud-
nék én is örvendeni az életnek, mint mások ? . . 
Hát nincs rajtam kivül vétkes az emberek 
között? Az emberek.— sőt tán Brinkmanék 
is — tudnak örvendeni, tréfálni, gyönyör-
ködni s csak én, egyedül én vagyok az, 
akitől a sors ezt megtagadta ? . . Avagy tán 
egyedül én láttam oly nagynak a vétkemet? . . 
Es nem volt-e Brinkman maga is betegesen 
érzékeny, aki tulnagynak látta vétkét, amelyen 
már magát túltette volna? . . Hogyan és 
mint lehetne erről józan és tágyilagos Ítéletet 
alkotni ? . . . Ha tán apa lennék, könnyebben 
feledhetném, hogy egy ártatlan, becsületes 
embert oly nyomorultan elpusztítottam, hogy 
egy családot tönkretettem . . . Azaz nem tet-
tem tönkre. Oly fényes jóléthez juttattam és 
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még juttatom őket, aminőhöz atyjok révén 
sose jutottak volna . . . Xo és a fényes és pazar 
jótékonyság, amit névtelenül kifejtettem, a 
könytenger, amit fölszántottam, nem érnek-e 
föl azzal az egyetlen emberélettel, amelyet 
megsemmisitettem ? . . Persze, hogy ugy 
nem! . . S én csak azért érzem magamat oly 
nyomorultnak, mivel a végzet megtagadta 
tőlem, hogy apa legyek . . . De hát miért is 
nem lehetnék én apa? 

Annyit sejtett, hogy az az óriási erő-
feszítés, amellyel a Dórát elorozta, temérdek 
életenergiáját használta föl. Ha ma olykor 
visszagondolt annak részleteire, ahogyan azt 
végrehajtotta, hogyan vezette a hajót fogya-
tékos tengerészeti tudással, előre kiszámított 
gyorsasággal, előre meghatározott irányban, 
folytonos remegés között, — nehogy más 
hajókkal a végtelen oceánon" összetalálkoz-
zék, nehogy egy vihar, vagy egy ismeretlen 
áramlat a kitűzött iránytól elterelje, hogy az 
elért kikötőben valamely ügyetlenség által 
magát leleplezze— borzadály fogta el . . . 
Hogyan értékesítette a hajó rakományát, ho-
gyan játszotta ki cinkosait, hogyan számí-
totta ki az italukba kevert altató szer hatá-
sát, gondoskodott bizonyos kellékek pótlásá-
ról, éjszakázott, éhezett, fáradt, remegő iz-
mokkal, megfeszített figyelemmel törtetett 
célja felé: mindezeket elgondolva, belátta, 
hogy mindezt ma képtelen lenne újra végbe-
vinni. Tudta azt is, hogy az olyan emberek, 
akik egy nagy válságot szinte emberfölötti 
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idegenergia segélyével végigéltek, alkalmat-
lanokká válhatnak arra, hogy családot ala-
pítsanak. Az elhasznált idegerő nemcsak a 
lelket meríti ki, nemcsak a kedélyt teheti 
fásulttá, hanem elpusztítja az idegrendszer 
legnemesebb elemeit is, 

Eszébe jutott egy hires idegorvos tanté-
tele : a nagy gondolatok a gyermekek rová-
sára teremnek; azaz, hogy a nagy szellemek 
termékenysége a családalapításra semmi erőt 
se enged fordítani. Shakspere, Schiller, Göthe 
rossz tengerészpéldányok voltak . . . De hát 
teringettét, ő sose pályázott a nagy gondol-
kozók rangjára? . . . Mindegy. Az az eksz-
orbetáns idegerő, amelyet a rendkívüli tettek 
végrehajtása fölhasznált, kiemelte az átlagos 
emberek sorából s annak elpazarlása őt sze-
génnyé, sőt koldussá tette . . . Kimondhatat-
lan vágyat kezdett érezni az apaság után. 
Ugy vélte, érezte, hogy ha ő apa lehetne, 
ezzel a végzetet ki tudná engesztelni. A7 az 
emberfölötti hatalom, a végzet, vagy gond-
viselés, ami az emberek sorsát intézi, ezzel 
nemcsak azt jelképezné, hogy ember maradt 
az emberek között, hanem érzékelhető célt 
adna életküzdelmeinek i s . . . Mert hát — 
gondolta — az élet nem abból áll, hogy 
eszünk, élvezünk : nem érzékeink, értelmünk 
bonyolult működéséből, nem az eszmékből, 
amik milliók sorsának uj irányt adhatnak, 
hanem és főleg abból, hogy uj egyedeknek 
adunk életet, akikben énünk megújhodva lát, 
hall, gondolkozik és cselekszik. A gyermek: 
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a jövő egy részlete, a halhatatlanság szim-
bóluma. A gyermek, aki erős, bátor és be-
csületes, bűneink kiengesztelése ; az isteni 
irgalom legközvetlenebb — tehát legérthe-
tőbb — megnyilatkozása . . . A legtökélete-
sebb ember — ha nem apa, nem töltötte be 
teljesen emberi hivatását. A gyermektelen 
házasság : törvényes szeretkezés csupán. 

Kezdte irigyelni a nyomorult, szegény 
családos embereket. S kezdte feleségét — 
— akit eddig is teljes hódolattal környezett 
— kérdő tekintettel ostromolni. 

Hónapok multak el. S egyszer csak ugy 
vette észre, mintha az asszony kezei, ami-
kor ajkaihoz vonta, hidegek, mintha csókjai 
közönyösek lettek volna. Eszébe jutott az 
észak jégvidéke, amit hasztalan csókol, ra-
gyog be a napsugár, amely a narancs-ligete-
ket virágzásra készti, de rajta nem bir életet 
fakasztani . . . Mi ennek az oka ? A jégszirt ? 
A napsugár ? Avagy a szöglet, amely alatt 
a sugár a jégszirtre esik ? 

Az asszony, aki sokáig csodálta és sze-
rette, — hiszen őmiatta lett erkölcsi nyo-
morékká — egyszerre azt vette észre, hogy 
ő osztályos társa ennek az embernek nem-
csak a bün tudatában, hanem a boldogtalan-
ságában is. 

A boldogtalanságnak is, mint az öröm-
nek, fokozatai vannak. Ez is, mint minden, 
ami életünk tartalmát képezi, parányokból 
keletkezik. Eleinte titkolható, később növek-
szik, szervesül s betölti lelkünket, sőt lé-
nyünkké válik . . . 
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„íme egy pár ember, akiktől a sors mit 
se tagadott meg. Vagyon, jó név, értelem, 
tisztesség, nemes tulajdonok . . . mindezzel 
birnak, sőt, ugy látszik, egészségesek is . . . 
Miért nincs ezeknek gyermekök ?" 

„A hiba az asszonyban lesz !" így gon-
dolták az emberek s igy gondolta maga Ti-
vadar is. 

Mialatt az emberek ilyen kérdéseket 
hánytorgattak, a férj és a feleség elkezdték 
egymást értékelni. A férj szemében az asz-
szony emelkedett, — az asszony ellenben, 
aki már régóta részvétet érzett a férje iránt, 
fásultan adta meg magát végzetének. A 
daliás, a tetterős, a bátor, a vállalkozó, sőt 
elszánt, az egykor minden akadályok fölött 
győzedelmeskedő férfi, előkelő, unott alakká 
változott át. És mialatt a vagyon nőtt, sőt 
rohamosan, szinte önmagától gyarapodott, — 
már két hajójuk járt a tengeren, sőt a ne-
gyedik évben Tököli ur már az indiai óceán 
fölkeresését is tervezte — annál szembetű-
nőbb volt a meghasonlás, az elégületlenség, 
ami Tivadar életét sivárrá s a feleség sorsát 
is örömtelenné tette. A szegények, a nyomo-
rultak kolduló levelei özönével jöttek. Egyet 
se hagytak válasz nélkül. Az egyik hivatal-
nokuknak egyedüli föladata volt:^az ily jó-
tékonysági ügyek intézése. De nem volt 
egyetlen ismerősük, aki hozzájok nyilt szív-
vel, őszinte barátsággal közelitett volna; va-
lamint ők se tudtak senkihez se őszinteség-
gel közeliteni. Az emberek előtt magasabb 
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rendű lényeknek látszottak, akik a boldog-
ságnak nevezett valamit nélkülözhetik s igy 
nélkülözik is; akik az élet apró bajait és 
örömeit nem ismerve, kívüle és fölötte álla-
nak a többi embereknek. 

Az asszony érezte, hogy a leikeiket össze-
foglaló kapcsok között szerepel a bűntudat is 
és hogy ez méltatlan ő hozzá; tudta azt is, 
hogy atyja volt az, akinek ridegsége ezt a 
férfit erre a vétkes kalandra mintegy ösztö-
kélte, de mindez azon, hogy együtt szenved 
férjével s hogy boldogok nem lehetnek többé, 
nem változtatott. 0 nem érezte a férj bűn-
tudatát, ő csak annak bünhődését látta. Sok-
szor fölmerült lelkében a kérdés : vájjon nem 
súlyosabban bünhődik-e az az ember igy, 
mintha rabságot szenvedett volna? Hiszen 
akkor ez az ember tudna örvendezni, dol-
gozni, elégedett, sőt boldog lenni. Halott igy, 
— egy elitélt, aki szabadon jár s aki börtö-
nét magával cipeli, aki bilincseket „visel, 
amelynek csörgését csak ő hallja . . . 0 egy 
fegyencnek a felesége, oly fegyencé, aki sza-
badon jár, aki becstelenségét érzi s akinek 
szenvedése fertőz s csak az élettel fog véget 
érni. Vagy pedig ha osztozik a férje 
rabságában, meddig tart az ? . . . És végre is, 
miért kell neki is raboskodni . . . S ha pedig 
azt tekinti, hogy hivatását be nem töltheti, 
hogy se magát, sem a férjét boldognak nem 
láthatja, ugy ő . . . tulajdonkép . . . özvegy! ? 
Igen is, özvegy; egy járó-kelő, a- legutolsó 
divat szerint öltözködő hullának a felesége. 
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Szenv és akarat nélkül engedelmeskedett 
és követte a férjet mindenfelé. így elkísérte őt 
a legközelebbi afrikai útjára is. 

— Maga, édes Abigél, oly levert és csüg-
gedt, mintha özvegy volna. De hát mit te-
gyek, hogy önt boldogabbnak lássam ? 

— Semmit, — felelte az asszony lemon-
dólag. -— Idővel minden máskép lehet. 

„Ezt kellene valamikép hinni tudni!" 
Gondolta a férj. Hátha erőltetném magamat, 
ha tettetném magamat és utánoznám a gond-
talan, boldog embereket? 

De az asszony nem hitt neki. Akkor is 
komor és hallgatag maradt. Tivadar nem 
csüggedt el, folytatta a tettetést ; ivott, ját-
szott a hajó tisztjeivel. Sőt dalolt is. Gyö-
nyörű tenor hangja volt. 

Az asszony nézte, látta, de mindamellett 
komoly maradt. 

Egy este belépett az asszony kabinjába 
és mint egykor évek előtt, megragadta az 
asszony kezét, hogy megcsókolja. 

A kéz hideg volt és reszketett. 
— Mi lelte önt, kedves Abigél ? 
— Mit kérdez ? Nincs ennek semmi célja ? 

Miért kínozza magát ezzel a tettetéssel? Mi 
mindketten özvegyek vagyunk. 

— Nem szeret többé ? 
Az asszony nem felelt. 
A férj szótalanul támolygott ki a fedél-

zetre. 
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XV. 

Távol délkeleten, valahol Aden felé, ahol 
a veres tenger hullámai szirtes partokon tör-
nek meg, halad a hatalmas kalmárhajó. A 
hold telearca — mely nagyobbnak látszik, 
mint a mérsékelt zónák holdja — mélységes 
kéltségből ragyog alá. 

A hajó előrészén ott állott az irigyelt, 
a gazdag padrone, — a gazda — a hajótulaj-
donos, Tivadar s belebámult a holdfényes 
éjszakába. Cigarettázott. 

Közelében haladt el egyik matróz s csak 
ennyit mondott: 

— Rossz helyen járunk, uram. Itt nem 
volna jó beleesni. 

— Miért? 
— Éz a cápák hazája. 
A legény ment útjára; hogy újból meg-

töltse az előárboc lámpásait. 
Tivadar megragadta a horgonyt tartó 

láncot s halkan, észrevétlenül aláereszkedett 
a mélységbe. 
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Petőfi ha nem hal meg. 

Tegyük föl, hogy az az alak, akit Kam-
pós uram, a Garamvölgyi tekintetes ur kasz-
nárja oly naiv áhitattal rejtegetett, csakugyan 
Petőfi volt; s hogy az, azt az öt forintot, 
amit neki Garamvölgyi ur küldött, csak köl-
csönkép fogadta el, aztán elbujdosott s buj-
dosás közben, vagy azután visszaküldte . . . 
Hogyan alakult volna ennek a tüneményes 
embei nek pályafutása ? Mi minden történhe-
tett volna vele ? Mi mindent érhetett volna 
meg ? 

Mi lesz az üstökösből, ha a köd, amely 
magvát takarja, szertefoszlik *? 

* 

Nehéz idők jártak, az igaz, de azért az 
ügyvédi irodák nem rosszul jövedelmeztek. 
Sok volt a pör. Úrbéri pörök, sommás pörök, 
kártérítési pörök, — a hadjárat alatt szen-
vedett károk miatt — a ki nem fizetett szál-
lítmányokért, stb. stb. Ilyen, jól jövedelmező 
irodája volt Kujtory Menyhért urnák is, aki 
ott lakott valahol Szatmár vármegyében, 
Aranyosmedgyesen, egy háromezer lelket 
számláló községben, a saját kúriáján. 

Az értelmiség még akkor nem tódult 
ugy a városokba, mint m a ; a magyar ur 
nem tudott egy könnyen megválni a „hét 
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szilvafájától". Aki jóhirü fiskális volt, föl-
keresték azt a kliensek a megye túlsó végé-
ről is. így volt Kujtory fiskális úrral is. 

Maga a fiskális ur egy alacsony, zömök 
alak. gömbölyű, barnapiros arc, — mint az 
a szépen szítt tajtékpipa, ami egész nap ki 
nem szakad a szájából, csak amikor eszik, 
alszik, no meg, amikor gesztikulál. 0 ugyan 
nyugodtan, gesztusok nélkül beszél, de ha a 
dolog kissé bonyolult, s a kliens nehezen 
akarja megérteni, ugy meghozza az áldoza-
tot, hogy a balkéz mutató és közép ujja közt 
negédesen tartott pipával egy-egy mozdulatot 
tegyen, megrázván azt, a kimondott igazság-
nak erejét növelendő. 

Az ügyvéd ur épp most is igy perorál 
Gerezdes János parasztgazda előtt, aki min-
denkép tovább akarna pörlekedni, amikor 
halk kopogás után — amire az ügyvéd ur 
keményen kifent koromfekete bajusza alól 
harsány „szabad"-dal válaszolt — megnyílik 
az ajtó s egy igénytelen szikár legény lépett 
eléje, komoran „jó napot" kivánva. 

— Isten jó nap ! Amice. Foglaljon he-
lyet addig is, ha fáradt. 

A cingár ember, aki meglehetősen le 
van rongyolódva, nem mondatja kétszer, ha-
nem helyet foglal a kanapén, amely fölött a 
falon egyetlen rezes fringia mellett ostor, bot, 
kutyakorbács, egy csákány (fokos) hivalko-
dik, no és egy vadásztarisznya és egy kulacs. 

Gerezdes János végre nagyneliezen meg-
értette a dolgok mibenlétét és elállott a pör-
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lekedéstől. Elköszönt. (Ilyen is akadt a régi 
fiskálisok között, aki nem lovalta bele a 
klienst az oktalan pörlekedésbe.) 

— No, amice, — fordult a fiskális ur a 
jövevényhez — miben lehetek szolgálatára ? 

Egyúttal aprópénz után kotorászott. (Bi-
zonyosan valami bujdosó honvéd, vagy más 
ilyes kompromittált ember, aki most jön az 
ispotályból, vagy a börtönből.) 

A fiatalember fölemelkedett helyéről, pe-
dig látszott, hogy nehezére esett. (Hegyne, 
gyalog jött Szatmárról.) 

— Ugy értesültem, hogy Írnokra lenne 
szüksége a tekintetes urnák. 

— Ugy van. Lenne. Ivi küldi ? 
— Böszörménjü fiskális ur. 
— Jól van. Van-e paszszusa, amice ? 
— Itt van. Valamint a „Geleitschei-

nom" is. 
Kujtory fiskális ur olvas ; Name : Alexan-

der Petrovics. (Ej, no, hm !) Altér: 30 Jahre. 
Stand : verehelicht. Beruf: Vagabund, Reim-
schmied. Dátum : Komöru, stb. Majd a jö-
vevényre tekint. 

— Hallja, amice . . . 
— Hallom. 
— Tán csak nem maga az a . . . Pe-

tőfi ? Hogyan jutott maga ehhez a Geleit-
scheinhoz ? 

— Ugy, ahogyan Jókai. 
— Ej, no és miért nem megy Pestre ? 
— Mert nem tanácsos; olcsó a kender 

és a prófunt. 
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— Igaz. És a „feleségek" felesége ? kei 
— A szüleinél húzódott meg. lör 
— Jól van, amice, fölfogadom. Fizetése is, 

lesz : teljes ellátás és havi tizenöt forint pengő • néi 
pénzben; azaz, harminchét forint és husz ^ géi 
krajcár „sájn"-ban. Megelégszik-e ennyivel ? 

— Meg. Ut 
— Ha dohányra van szüksége, ott van mé 

a „medve". S azzal a kommódszekrény tete- pe( 
jén levő medvealaku cserépdöbönre mutatott. kis 
Aztán karonfogta a vendéget, illetve a már a i 
fölfogadott írnokot s vitte magával az ebéd- ha 
lőbe, ahol „az uj irnok, Petrovics ur" sza- mé 
szavakkal bemutattatván a ház asszonyának, sol 
letelepedett és kanalazni kezdette az illatos tal 
levest. 

A háziasszony, méltóságos megjelenésű ass 
javakorbeli menyecske, szertartásosabb volt. le. 
Látva, mily illedelmesen hajtja meg magát szé 
Petrovics ur, mennyi tisztelet, uri komolyság 
volt tekintetében, telt, jóságos arca derülten res 
mosolygott. Majd leves után, kérdezősködni 
kezdett a családi viszonyai felől. 

— Van felesége, gyermeke,— bujdosó! . . . na] 
Szólott röviden Kujtory ur, száját megtörülve em 
s a leves utáni „harminc csöppet" kitöltve hir 
magának a váraljai vörös borból. tuc 

Az asszonyok ösztönszerű tapintata em 
ez alkalommal is érvényesült. Kujtoryné ' ' bai 
tekintetes asszony sajátos ösztönével rájött, ret 
hogy a jövevény nem tucatember ;• kiérezte sir 
annak szabatos, világos feleleteiből, hogy pil 
abban a rozoga, elcsigázott testben, ama vei 

* • 4 
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keshedt, foszladozó ruha alatt, valamely kü-
lönös talentum lakozhatik. S azok a szemek 
is, mintegy más, távoli világ tájain révedez-
nének . . . (Pedig a jövevény csak a felesé-
gére és a gyermekére gondolt.) 

Az ebéd, mint rendesen, pompás volt. 
I Tána az asszony dolgai után nézett, a vete-
ményes kertben dolgoztatott, a fiskális ui-
pedig az asztalnál maradt az Írnokkal, hogy 
kissé elbeszélgessen és kvaterkázzék. Hanem 
a vendég nem volt beszélő kedvében ; figyelt, 
ha a fiskális ur kérdezte, válaszolt, de véle-
ményével takarékoskodott. Nem is maradtak 
soká az asztalnál. Kujtory ur fölkelt az asz-
taltól s csak annyit mondott az Írnoknak : 

— Aztán, domine, ha unja magát, az 
asztalomon van egy appelláta, azt másolja 
le. Csak arra kérem, nehogy valami rigmust 
szőjjön bele . . . 

Azzal ment, hogy utána nézzen a bé-
reseknek. 

Egyébiránt az egész országra szomorú 
napok jártak. A világ tele volt kárvallott 
emberekkel. Azonban csalódnék az, aki azt 
hinné, hogy azért nem mulattak. Hiszen ki 
tudna jobban mulatni, mint a kárvallott 
ember ? A cigány sose húzta szivhez szólób-
ban, mint akkortájban. A névnapok, a szü-
retek, a lakzik megannyi alkalom volt a 
sirvavigadásra. Igaz, hogy a csendőr minden 
pillanatban betoppanhatott, de azért a ked-
vet, a jobb jövő iránt való reményt még a 
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csendőrök bagaria csizmái se tudták eltiporni. 
Petrovics ur elvonulva élt, hallgatagon 

körmölt, komoran ebédelt. Egyébként olyan 
volt, mint a többi emberfia. Olykor-olykor 
eljárt a kálvinista paphoz és a tanitóhoz, on-
nét kapott olykor egy-egy könyvet, vagy 
szépirodalmi lap is akadt a kezébe, ha a 
Hölgyfutár a Kujtoryné tekintetes asszony 
részére megérkezett. 

Egyszer azonban majdnem bajba került. 
A postán járva egy, a Karacsay grófné cimére 
érkezett angol lapot vett a kezébe. Olvasta 
és gyönyörködött benne, sőt magyarázni kezdte 
a tartalmát a postamesternek is. Ez föltűnést 
keltett. Egy ily ütött-kopott irnok, a Shaks-
peere nyelvét érti ! Ez gyanús! 

— Tyhü, aki áldója van, ez veszedelmes 
ember lehet! 

Siettek is a dolgot Kujtory fiskális ur-
nák tudomására adni. 

S ez volt a Petrovics ur szerencséje. 
Kujtory fiskális ur meghallgatta a posta-

mester urat s hüledező arcot csinált, amikor 
töviről-hegyire hallotta, mi mindent olvasott 
ki az irnok az angol újságból. De a fiskális 
ur más miatt is hüledezett. Hiszen tudta ő 
jól, hogy Petőfi Robin Hood-ot, sőt Shaks-
peere egynémely müvét is lefordította, de nem 
akarta a Petrovics kilétét elárulni. Hülede-
zett, töprengett, mit tegyen már most? Ho-
gyan lakassa jól a kíváncsiság kecskéjét és 
őrizze meg a titoktartás káposztáját . . . 
Ejnye, ejnye no! Sokáig eltöprengett. 
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— Tudja mit, tekintetes barátom uram ? 
— kezdé hosszas töprengés után. 

— Nem én. 
— Várjon holnapig. Akkor bizonyosat 

mondok. Ne hirtelenkedjük el a dolgot, mert 
olyat tehetnénk, amit mindketten megbán-
hatnánk. Szólt-e már valakinek "? 

— Még senkinek. 
— Nos, ugy jól van. Egy szót se senki 

előtt. Holnap fölkeresem. 
— Jól van, — felelte a postamester s 

készült, hogy eltávozik. 
Azonban Ivujtory visszatartotta. 
— Valamit gondoltam. 
— Hadd hallom. 
— Mit gondol, tekintetes barátom uram, 

ki ez a fiatalember ? 
— El se gondolhatom. 
— Hát tudja, eleintén én sem igen bíz-

tam benne. . . 
— No, ugy-e ? Valami spion ? 
— Várjon csak. Nem az. Annyit mond-

hatok, a passzusa rendben van. De még ez 
nem oltalom. Megmutattam őt is, a passzu-
sát is Skodainak, a váraljai főszolgabírónak. 
O mindent rendben talált és — hallgatást 
igért. Azonban idő multán, hogy, hogynem, 
— bevallom — kétkedni elkezdtem, hogy 
hátha csalódtam ? ! De aztán megbizonyosod-
tam. Egy asztalán feledt Írásából. Gyakran 
éjfél utánig is fönvirraszt, járkál, pipázik, ir. 
így aztán egy asztalán feledt papírlapból 
megbizonyosodtam kilétéről. 
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— De hát ki ez az ember ? 
— Mindenekelőtt, mondja, tekintetes ba-

rátom uram, milyen embernek tart engem ? 
— Jó magyar embernek. 
— No hát akkor ne firtassa tovább, mert 

csak azt éri el, hogy, ezt a fiatalembert leg-
alább is besorozzák. És akkor szégyent hoz 
nemcsak magára, házamra, de a vármegyére is. 

— De hát mégis, mégis . . . Ki legyen 
ez az ifjú ember ? Valami mágnás, báró ? 

— Több. 
— Gróf? 
— Több. 
— Herceg ? 
— Több, több. Fejedelem, király . . . És 

ekkór súgva hozzátette: Petőfi Sándor. 
— Hát nem esett el? 
— Csak megsebesült. 
— Bizonyos ebben a tekintetes fiská-

lis ur? 
— Bizonyos. S ha már ennyit mondtam, 

bevallom azt is, hogy itt járt nálam pár nap 
előtt Törökfalvi Pap Zsigmond kollégám is, 
aki jó barátja még Nagybányáról. 

— De hát akkor tenni kellene valamit. 
— Mit? 

Hát valamit, ami hozzá és a nem-
zethez méltó . . . 

— Kedves barátom, oly időben, amikor 
a nemzet legjavának sorsa kötél és rablánc, 
szerencse, ha Petőfinek meleg vackot és 
száraz kenyeret adhatunk. Mit akarna ön 
tenni mást? 
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— Tán szólhatnánk a komposzesszor 
uraméknak ? . . . ' 

— No, csak az kellene még ! A legszebb, 
a legjobb, a legtöbb az, ha semmit se 
teszünk. Gondolkozzék csak fölötte, de egy-
magában s holnap látogasson ide. 

II. 
Kujtory fiskális ur magára maradva, so-

káig eltöprengett: nem ártott-e védencének, 
a magyar géniusz eme büszkeségének, kin-
csének, közlékenysége által ? Szkepszise a 
postamester iránt nem volt indokolatlan . . . 
Különös ország is ez a Magyarország. Ott, 
ahol annyi az önfeláldozó hős és vértanú, 
okvetlenül kell, hogy Ephialtesek is legye-
nek . . . Ez a föld a nagy ellentétek országa, 
ahol a meleg tél és a hideg nyár se lehetet-
len dolgok. 

De a postamester ur nem fecsegett, meg-
őrizte a titkot becsülettel. Petrovics ur élde-
gélt csendesen napról-napra, körmölgette az 
aktákat. Minden hónapban egy napra berán-
dult Szatmárra, ahol a feleségével és a kis 
fiával találkozott. Ilyenkor aztán mintha ki-
cserélték volna, megváltozott. A csüggeteg 
mélázást dalos, szilaj jókedv váltotta föl, 
amit azonban másoknak csak a tintatartóján 
át árult el, amennyiben szebbnél-szebb ver-
sek jelentek meg a Napkelet hasábjain, amik-
nek ragyogó szinpompája, ötletei mellett hit-
vány dadogássá silányult a világ többi dalo-
sainak verselése. 
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A közönség csak ámult, amikor ezeket 
a remek költeményeket olvasta. Ugy volt 
vele, mint a Sajó elbeszéléseivel. Nem bí-
rálta, csak élvezte és megittasult tőlük. 

— Vájjon, ki lehet ez a fenomenális 
lángelme ? — kérdezték az asszonyok. 

Az öreg urak is föllelkesültek. Egy-egy 
gyönyörig vers olvasása után fölkiáltottak : 

Él magyar, áll Buda még! 
Csupán Ivujtoryék mosolyogtak boldog-

ságtól ragyogó arccal. 
* 

Hát az igaz, hogy Buda állott. Oda nem 
hatottak el a franciák ágyúgolyói, amik Ausz-
triát rettenetesen megalázták. 

Jött az amnesztia is. Már jóval előbb, 
de Solferino után épp temérdek ember buk-
kant föl, akik az amnesztia révén haza-
vetődve, csodás, lelkesítő dolgokat tudtak 
mesélni a magyar vitézségről és a világ ha-
talmasainak magyar szimpátiáiról. 

Az emberek, egymással találkozva, mái-
nem jó napot kívántak, hanem „éljen Gari-
baldi"-val köszöntötték egymást. Új remény-
ségtől föléledt önbizalomtól csillogott a ma-
gyar emberek tekintete. 

„Megvirrad még valaha . . . " 
Aztán: 

„Lesz még szőlő, lágykenyér . . 
hangzott szerte az országban. 

Ekkor aztán Petrovics ur is fölvette a 
szerkesztői tollat és a Petőfi nevet. Felköltö-
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zött feleségével és kis fiával együtt a fő-
városba. 

* 

— Hát nem esett el ? . . . Hát nem tetszett 
meghalni ? . . . No, ez derék ! . . . 

Ezek voltak az első szavak, amikkel is-
merősei lépten-nyomon megállították. 

Az irók gárdája — mint a leégett és újra 
épülő ház fecskéi kerengenek, szállonga-
nak — ott gyülekeztek a főváros nyilvános-
ságának a levegőjében. A Tompa szózata: 

Száraz ágon hallgató ajakkal, 
Meddig ültök csüggedt madarak"? 

nem hangzott hiába. A magyar Helikon tája 
élénkülni kezdett. Még sajogtak a sebek, de 
már gyógyulóban voltak ; a pillákon még ott 
rezgett a könycsepp, de a szemek már mo-
solyban fénylettek. 

Petőfi az elsők elseje lett, A Bem had-
segéde . . . Kossuth lantosa, — ezek voltak 
a cimek, amikkel a szuverén közvélemény 
megtisztelte, földiszitette. Méltán. A lángnak, 
amely mint nemzeti erény a Kossuth lelké-
ből kitörve, a véres csatamezőkön világított," 
legszebb színpompáját a Petőfi költészete 
adta. ' 

Petőfi azonban változott valamicskét. 

III. 
Az a szilaj hév, lelkesedés, ami egyéni-

ségét jellemezte, még nemesebb, csiszoltabb 
formában jelentkezett, 

„Lehet-e egy nemzetet elhantolni Ilyen 
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cimmel irt egy vezércikket, ami őt a rendőr-
főnökkel közelebbi ismeretségbe hozta. 

Néhány hét alatt, amit az uj épületben 
töltött, belátta, hogy egy második „Talpra 
magyar" nem fogja ugyan a magyarokat 
talpraállitani, de őt hosszú időre megfosztja 
attól, amit annyira imádott, a szabadságtól. 
Tehát lassan a testtel! Ézt mondta neki 
Jókai Mór is, aki sokkal mérsékeltebb tem-
peramentummal hasonló élményeken esett át. 
Rájött, hogy „a birkák és szamarak dicső 
erénye" előtt — ma legalább — még Petőfi-
nek is hódolni kell. 

De hát lehetséges-e a Vezúv tüzénél 
lábvizet melegiteni ? Pedig ő esry tomboló 
vulkán hevét hordozta lelkében. Ő, aki látta 
Bem apót Piskinél, Szeben alatt, ő, aki nyilt 
mellel rohant a kozákok dzsidáinak, most, 
amikor a nemzet ismét sarkantyús csizmát, 
kokárdás kalapot viselt, uralkodjék lángoló 
lelkesedése fölött ? 

Uralkodott. Nehezen, de uralkodott. Eb-
ben nagy segitségére volt Jókai Mór és a 
saját felesége. 

— Kedves pajtikám, — kezdé Jókai a 
beszédet, egy este, tea mellett, — ez még 
csak az ekszpozició. Ezt a drámát nem sza-
bad, mint azt. elfuserálni. Egy második Vilá-
goshoz nem szabad odajutnunk. A nemzet se 
állaná ki. Most folyik tehát az ekszpozió, 
majd nemsokára jő a bonyodalom. 

Csakugyan, a bonyodalom mihamar el-
következett. Sőt az se volt vértelen. A Teleky 
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László gróf halála volt a második fölvonás 
zárójelenete. 

Ez az embereket megdöbbentette, de az 
eseményeket persze, amiket a nemzet géniusza 
intéz, föl nem tartóztatta. 

Igen természetes, hogy Petőfi is man-
dátumot kapott. De már hogy is ne kapott 
volna! 

Az uj költő nemzedék áhítattal tekintett 
reá. Vezér volt, szuverén volt, aki egy meg-
hajtott lobogó erdőt látott maga előtt. Ez jól 
esett lelkének és sajátos lényét megvigasz-
talta, ha alapjában meg nem változtatta is. 
Maradt a kóbor vággyal telt, minden tekin-
téllyel, még a villamos éggel is farkasszemet 
néző Petőfi Sándor, aki életét, ekszisztenciá-
ját nem féltette ; kimélte, de csak azért, hogy 
majd, egy elhatározó, egy döntő pillanatban 
testét-lelkét a fátum serpenyőjére nemzete 
javáért odavesse. 

De vájjon, megéri-e ő, elhozza-e a sors 
még ezt a pillanatot? 

IV. 
Anyagi gondok nem bántották. A szer-

kesztőség ha nem is dúsan, de eleget jöve-
delmezett. Aztán ott volt a eirkumspektus 
Gyulai Pál, a sógor, aki az asszonyok test-
vérsége révén bizonyos határig magával vonta. 
Hiszen, igaz, milliókra nem számíthattak, de 
valamelyes reális és tisztes haszon el nem 
maradhatott. S igy a lélek vulkáni ereje, a 
titáni hév kezdett lassankint gépethajtó erővé 
átalakulni. Aztán a gyermek is sok gondot 
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adott. Az orvosok nem sok biztatót mond-
hattak. „Ekszaltált apa, ekszaltált anya, — 
ekszaltált időben fogant gyermeke ! . . . Ha 
vers volna, örök életű lenne, de gyermek az 
istenadta . . 

Ue mármit mondtak is az orvosok, az 
apa boldog reménykedéssel tekintett reá. 
Mint Aron Mózesre, vagy mint Álmos Ár-
pádra, a jövőre, akinek itesti szemei valóra 
válni látják a mának elérhetetlennek látszó 
eszményeit. 

Kezdte érteni Prometheust. Annak érezte 
magát. A bonyodalom kissé sokáig tartott — 
Petőfinek. 

De aztán valami történt: Königgrátz. Ez 
aztán a fejleményeket siettette. 

Eljött a koronázás napja is. 
Petőfi semmikép se érezte jól magát. O, 

aki a határozati párthoz tartozott, sehogy se 
volt a dolgok rendjével kibékülve. De hol 
van a szellem, aki az uj idők tartalmát 
méltóan, a magyar géniusznak megfelelően 
tolmácsolja . . . (") ? Hiszen ha lantja húrjaiba 
markolt s titáni lelke fölcsendült, csak harci 
riadót, vihart ébresztő hangokat csalt elő . . . 
Nem jól van! Semmikép sincsen jól . . . 

Pedig verőfényes napok jöttek. Andrássy 
Gyula lett a vezér, egyként birva a korona 
és a nemzet bizalmát. 

Ez a fényes talentum sajátszerű keveréke 
volt a világtörténet államférfiainak. (Csak 
egyetlen egyszer hibádzott: amikor meghalt.) 
Előkelő, határozott, előrelátó, mint Richeleu ; 
erős, céltudatos, fajszerető, mint Bismark, 
annak brutálitása nélkül. Talleyrand, vagy 
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kicsoda azt mondta egyszer valahol: a szó 
arravaló, hogy gondolatainkat elleplezze. Az 
Andrássy gondolatai nem szorultak leplezésre, 
mivel csak az történt, ami helyes és szük-
séges. A tények igazolták. A világtörténet 
kezdett a gróf Andrássy fejével gondolkozni. 
(Ezért volt Klio is akkortájt becsületes sze-
mély.) Mindent, amit tett, nagyúri elegánciá-
val és a művész lelkesedésével cselekedte. 

Gróf Andrássy értette a módját, hogy 
Petőfit is magához vonzza. Nem volt könnyű 
dolog. Petőfi, mint a legtöbb talentumos ple-
bejus, nem bizott a mágnásokban. (Csak 
egyetlen egy barátja volt az efajta emberek-
ből: gróf Teleky Sándor.) 

Egyszer, valahogyan a sok államgondok 
között, a, nagy költőt magához kaparintotta. 

— Én értelek, barátom Sándor. Téged 
gyötör a fájdalom, amit a való és eszmény 
közötti különbség lelkedben ébresztett. Hát 
biz az ugy van. Más a leány, aki szivünket 
szépségével megigézte s más a betegágyban 
szenvedő asszony. Bármily szent is az imá-
dott nő teste, azon mégis a köznapi testek 
prózai törvényei uralkodnak.' Ilyen test a 
haza teste is. A hazafiság olykor nehéz mes-
terség. Hiszen ha csak annyiból állana, hogy 
az ember tudjon élni, vagy ha kell, meghalni 
érette, akkor nem volna ba j ; Magyarország 
volna a föld legboldogabb foltja, de olykor 
tudni kell a hazáért — pepecselni is. Ilyen 
pepecselő időkre virradtunk. Nem a sasok 
idejét éljük, amikor a királyi madarak hadi-
lobogók előtt röpködve,' a tömegeket diadal-
mas csatákra vezetik, hanem a féregirtó éne-
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kes madarak korszaka ez . . . Hol varrnak a 
férgek ? A fákon s a lelkekben ! 

Bizony ezzel az emberrel nem lehetett 
vitatkozni. Magyar volt, nemes volt, hős volt, 
aki most a királyt szolgálta, de szintén csak 
magyar becsülettel. 

De azt Petőfi is elismerte, ennél értéke-
sebbet senki sem adott a királynak. 

V. 
De aztán egyéb is történt. 
Pestre jött Erzsébet királyné is. Aki a 

magyarok királynéja cimet nemcsak viselte, 
de annak valóságot is tudott adni. A szere-
tet s az őszinte hódolat eltéphetlen szálai 1 
szövődtek a királyné és a nemzet között. I 
Semmiféle hadi tény, semmi ötlet, a diplo-
máéi semmi körmönfont eszköze nem emelte 
a magyar név becsületét, a magyarság ön-
bizalmát, lelkesedését ugy, mint ennek a 
királyi asszonynak a magyarok iránt tanúsí-
tott rokonszenve. A magyar nemzet ,és a 
királynő hamar megértették egymást. Érde-
mes volna erről egy egész külön tanulmányt 
irni, miért, hogyan keletkezett ez a rend-
kívül erős szeretet a nemzet és királynéja 
között? . . . Tán ösztönszerű érzelem volt, 
sugallat, sejtelem: hogy mindketten jobb 
sorsot érdemeltek. 

* 

A királyné, aki minden nemes kiváló-
ság iránt érdeklődött, igy érdeklődött a ma-
gyar géniusz alkotásai iránt is, óhajtotta 
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Petőfit személyesen megismerni. Márismerte 
Jókait, Eötvöst, olvasta Arany-t, miként is 
ne Petőfit, a modern Tyrteuszt ? . . . Óhajtá-
sát ki is nyilvánította. 

Lett erre szörnyüködés. A hopmester 
kétségbe esett, a generálisok szakramentiroz-
tak, a lakájok — vigyorogtak. 

Egy napon, amikor a királyné ez iránt 
az udvarmestert megszólította, őekszcellenciája 
— máskülönben erős egyéniségként volt is-
meretes —-. zavartan hebegte : 

— Felség, szinte lehetetlenséget kiván. 
Petőfi — egy vérbeli királyné előtt! ? . . . 

— Miért volna lehetetlen? 
— Petőfi illojális, rebellis . . . , 
— Nem volt-e Andrássy az ? És ma a 

trónnak legerősebb oszlopa. 
— Olvasta felséged a Petőfi költemé-

nyeit ? 
— Olvastam. Egy királyi lélek megnyi-

latkozásai. 
— Parancsa szerint lesz, felség! 
Meghajtotta magát és eltávozott. Sietett 

egyenesen Andrássyhoz. Ez nem volt otthon, 
igy fölkereste Deák Ferencet. Előadta a ki-
rályné akaratát, a saját aggodalmait. — Minő 
különös ötlet! . . . Szinte képtelenség ! . . . 
Ezt valahogy meg kellene akadályozni! . . . 

A haza bölcse nemcsak nem volt meg-
rökönyödve, hanem egész természetesnek ta-
lálta a dolgot. 

— De bátyám, az istenért, — sopánko-
dott az udvarmester — Petőfi a királyné 
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őfelsége előtt! . . . Petőfi, ez a véres szájú 
demagóg, aki azt a verset irta: 

Akasszátok föl a királyokat! 
— Mi a szösz, te olvastad a Petőfi köl-

teményeit ? Fogadd nagyrabecsülésemet! 
S azzal kezét nyujtá. 
— Dehogy olvastam, de mondják, hogy 

ő irta. 
Az öreg ur visszavonta kezét, — s ezzel 

valószínűleg nagyrabecsülését is — sőt olyat 
is mondott, legalább a szemeivel: nagy büt-
gék vagytok ti, ekszcellenciás urak, mialatt 
ajkait a következő szavak hagyták el : 

— Ha őfelsége Jókai . Mórt fogadhatta, 
ugy fogadhatja Petőfit is. Én teljesen bizom 
őfelsége magasztos lelkületében — ez együtt 
jár a tapintattal — és a Petőfi lélekjelenlété-
ben. Egy költő, aki a költők királya, aki a 
csatatéren is ontotta vérét, hidd el, jobban 
meg tud állani őfelsége előtt, s méltóbb arra, 
hogy őfelsége elfogadja, mint akárhány gene-
rális . . .' 

Az öreg ur szava döntött. 
Az udvarmester ur csóválta ugyan a fe-

jét, de megnyugodott. így már most nincs 
egyéb hátra, mint elrendezni a dolgot, hogy 
a fogadtatás megtörténjék és pedig illő for-
mák között. Az udvarmester valamely ünne-
pélyes alkalomra gondolt, egy estélyre, ami-
kor Petőfi is a meghívott képviselők között 
megjelenhetnék. 

Nem, nem. A királyné őfelsége külön 
kihallgatáson akarta fogadni a költőt és pedig 
minél előbb, másnap. 
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A dolog óriási izgalmat keltett. A lapok 
részletesen hozták a kihallgatás leírását. 

Petőfi a képviselőházban volt* s onnan 
indult a legmagasabb kihallgatásra. 

A képviselő urak akkor is — mint ma 
is — szerették a tréfálkozást. Akadt, aki 
Petőfi balladájából citálva, mondá: 

Ne menj föl Budára 
j Jó Hunyadi László, 

Ne légy életeddel 
Könnyelműen játszó . . . 

Hanem Petőfi nem lévén Hunyadi László, 
elindult s egy szép, verőfényes nap déli egy 
órája táján, diszmagyarban ott állott a ki-
rályné fogadó termében. 

()felsége a megtestesült kegyesség, az 
elbájoló nyájasság volt; elébe lépett a köl-
tőnek : 

— Ismerni vágytam önt. Sok gyönyört 
nyújtottak a köl teményei . . . 

S csókra nyújtotta kezét. 
A félegyházi mészáros fia, hallva a ma-

gyar szót, áhítattal lehelte csókját a felséges 
kézre. 

— Nincs, nem lehet költőnek szebb ju-
talma, mint ily királynénak elismerése. 

És a királynénak arcába nézett. 
Amikor őfelsége ezekbe a rajongó, lel-

kes tűzben égő szemekbe nézett, — ahonnan 
a nagy ember, kora egyik legnagyobb láng-
elméjének fénye sugárzott felé — önkény-
telenül éreznie kellett azt, amit a legdrágább 
velencei tükör se tudott volna oly szépen el-
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mondani: nem utolsó dolog ezen a glóbuson 
az se, ha egy asszony a Petőfi nemzetének 
a királynéja. 

— Ön most keveset ir ? 
— A költő legelsősorban korának tol-

mácsa, visszhangja . . . 
— Tehát nem ugy, mint a fülemüle, 

amely az alkony csendjét kedveli ? Pedig 
most csend van. 

— A fölszinen. A mélyben a nagy raga-
dozók dulakodnak. S azokat a lant pengése 
nem riasztja el . . . 

— Hanem ? 
— A szigony és a dorong. A napisajtó 

munkása lettem, felség. 
— Kár. Hagyja el azt a teret. írjon, da-

loljon ön nekünk, asszonyoknak, az Alföld 
szépségéről, a nép lelkéről. Ezeknek nincs 
méltóbb, hivatottabb tolmácsa önnél . . . 

Aztán még néhány kérdés a hitves, a 
család felől és a felség kegyelemben elbo-
csátotta. 

Napok inulva a hopmester nem állhatta 
meg, hogy a felséges asszony előtt föl ne 
emlitse azt a rebellis verset. Hogy azt is az 
az ember irta. 

— Akkoriban bizonyára oka volt, hogy 
ezt irja . . . 
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VI. 

A pepecselés korszaka soká tartott. Ha-
nem a régi Deák-pártot nem tudta össze-
pepecselni. Jött a másik, a főpepeeselő : Tisza 
Kálmán. 

No, ez kálvinista, — gondolta Petőfi — 
ez majd elbánik az osztrákkai. 

Azonban a dolog nem ment simán. Ami-
kor a „hivatalos" füstölő szünetelt, rettentő 
miazmákkal telitett levegőt orrontott a ma-
gyar. A kardcsörtetés kezdett szerénytelen 
mérveket ölteni. A magyar ugy érezte ma-
gát, mint a színház közönsége, amidőn ér-
dekfeszítő jelenetek alatt ifjú lajdinándok 
kardcsörömpölve foglalják el hegeiket. Jött 
a Janszky-eset. Hiszen igaz, Tisza Kálmán 
sietett az erélyes megtorlással, hanem ez a 
Petőfi kedélyét nem tudta lecsillapítani. A 
parlamenti izgalmak liullámgyürüje — ami 
a legtávolabbi perifériákra is elhatott —- az 
ő lelkében vihart ébresztett. A parlamentben 
fényes beszédet tartott, amelyet mindenki 
ámulva hallgatott s meghallott az egész or-
szág s amely igy kezdődött: 

„Népek hóhérja, Ausztria ! . . . 
A „generális" megdöbbenve szemlélte a 

hatást. Ez az egyetlen ember tönkre teszi az 
ő egész munkáját! Valamit kellene tenni. 
Megkörnyékezte és segélyül hivta Jókai Mórt. 
Aztán fölkereste Petőfi Sándort. 

Jókainál találkoztak. 
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A költészet virágos kert, a politika pe-
dig munka; olykor a vadonban, olykor a 

. csatornában, olykor a boncteremben, ahol 
elfeledt csínyekkel, régi bűnökkel, tévedések-
kel, gonosz kezek munkájával kell foglal-
kozni. ¡Sőt olykor uj bűnöket is elkövetni. 
És mindezt a közjó érdekében. Idegek kel-
lenek hozzá. Tisza Kálmán tudott az idegei-
nek parancsolni. A szenvedélyek vihara, a 
rágalmak, gyanúsítások gyilkos bombái kö-
zepette ott állott, hideg aggyal, mérlegelve a 
a tényeket s embereket, mintha csak páncél-
toronyban állott volna. S tényleg ott állott. 
E páncéltorony volt: a hazaszeretet. 

A költő illő tisztelettel fogadta a nagy 
államférfit, — nagyon jól tudta, hogy ez a 
látogatás nem a képviselőt illeti, hanem Petőfi 
Sándort. 

— Kedves bátyám, kezdé Tisza, — mert 
kilenc-tiz évvel fiatalabb volt, mint Petőfi — 
könyörgök, ne szeresd ilyen nagyon ezt a 
szegény hazát . . . Mert lásd, ennek a hazá-
nak most, még egynéhány éven át, nem 
annyira szép gondolatokra, mint szép tettekre 
lenne szüksége . . . 

— Ti, kegyelmes uram, ezeket a szép 
tetteket a Janszky generális urék által akar-
játok véghez vinni? 

— No, no, — csillapitá sürün pislogva 
a kegyelmes ur — adják még olcsóbban is 
a generális urak. A mi fiaink meg fogják 
érni. Aztán a magyar nem ért a forradalom-
csináláshoz. 
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— Nem is akarok én forradalmat. 
— Hanem ? 
- - Tiszteletet a királyi eskü iránt, amely • 

a „megtartom" s a „megtartatom" szavakra 
tevődött és amit — amint látszik — nem 
tartatnak meg. 

— Az az egy-két maradi szellemben ne-
velt zsoldos sokkal jelentéktelenebb, mint-
sem miattuk a nemzet nag$ érdekeinek szen-
telt időből.egyetlen percet is elfecsérelhet-
nénk . . . Üres kamrának bolond a gazd-
asszonya, — mondja a közmondás. -Szegény 
nemzetnek nincs tekintélye, sem ereje. Ha 
pedig szegényen és gyengén jogaira hivat-
kozik, kinevetik. Ezt mondom én. Dolgoz-
zunk, kaparjunk, vagyonosodjunk . . . 

— Igen, igen. Enrichez vous. Ezt mondta 
harmadik Napoleon is, miközben nemzetét 
eialjasitotta. 

— No, no, hát a magyarság aljasitása 
az, hogy például az arad—temesvári vasút 
engedélyét Klapka nyerte el, nem pedig vala-
mely nemzetközi ban . . . kár csoport ? 

— Az igaz. Hanem nézd, kegyelmes 
uram, téged ugy ismernek, mint erőszakos 
embert, a zseniedet arra használod, azaz, ér-
ted a módjét, alkotmányos formák alatt bru-
tális önkénnyel kormányozni . . . 

— Azaz más szóval, a kormányzás mű-
vésze vagyok. 

— Jezsuita értelemben. 
— Tudom. A gúnynevem : kálvinista 

jezsuita . . . 
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S elnevette magát. 
— S téged ez nem bánt ? 
— Guny, gyanúsítás, rágalom, nem fog-

nak rajtam. Tűröm nemzetemért. 
— Az ellenzéknek pedig igaza van. 
— Annál rosszabb. 
— Elsöpörted, mert kényelmetlen volt. 
— Nem, hanem mert veszedelmes volt 

a hazára nézve. 
— Az igazság sose veszedelmes. 
— Csakis az igazság lehet veszedelmes, 

mert halhatatlan. 
— Ezért tisztelni kell. 
— A maga idejében. Most nincs az 

idénye. Kérlek, gondolkozzál egy kissé sza-
vaim fölött, aztán keress föl. Addig is aján-
lom magamat s ügyemet jóindulatodba. 

— Még egyet, kegyelmes uram. 
— Parancsolj. 
— Csak kérek. Tudod-e, mi az a nép-

lélek ? 
— Mintha sejteném. 
— Nos, egyszer megmondhatnád, ugy 

ebéd után a felségnek: a nép lelke az, ami 
a trónok erőssége. A nép : az ököl. A kard 
hitvány anyag; juthat hóhér kezébe, juthat 
hős kezébe, de . . . 

— Értelek. Az állam: gépezet, a nép 
fiiti s rajta tovább halad. Lehet, ideálja felé, 
lehet, a megsemmisülésbe, ahova a vágány 
vezet. 

— S a vágányokat ki rakja le ? 
— Mi! 
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— Nem igaz! — csattant föl Petőfi s a 
mellére ütött. 

— Mi!... 
— Meglehet, igazad van. Vederemo! — 

mondá a kegyelmes ur s mosolyogva eltávozott. * 

Petőfi elzsibbadt lelkében a kétség nyi-
lait hordozta. Kételkedni kezdett önmagában, 
mint politikusban. Hátha annak a hideg szen-
vedelem nélkül gondolkozó embernek a részén 
van az igazság ? Hátha az a szürke szemüvegen 
néző ember helyesebben lát és itél, mint ő, 
aki magasztos érzetek tolmácsa és ugy van 
eszményeivel, mint a beteg satnya izmaival; 
herkulesi munkára véli magát képesnek, ho-
lott a kanalat se birja a szájához venni. 
Költő, művész nem való a politika arénájába 
— vezetőnek. Aztán látva a választásokat, 
kételkedni kezdett a népben is. 

Visszavonult. 
Megjubilálták. Volt pénz, tisztesség kvan-

tum satis. Ott élt a fővárosban, gyönyörrel 
nézve annak rohamos fejlődését. 

Megiría visszaemlékezéseit. Memoárok a 
vénség csalhatatlan szimptomája. 

* 

Ez alatt a magyar nép óriási változáson 
ment át. Ráeresztették a mételyt. Meg akar-
ták ismertetni a lelkiismeret szabadságával s 
megismertették a szociálizmussal, de nem az-
zal a bölcsészeti fűszerrel, amely a törvény 
szellemében kifejezésre jutva, Uid üdvöset 
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alkotni, amiként egykor Kölcsey, Wesselényi, 
Bezerédy törekedtek, hanem azzal, amely 
egynéhány szélhámost meggazdagitott s a 
milliókat elszegényitette, hazátlaqná tette s 
az országot közgazdasági válságba juttatta. 

„Jogot a népnek !" „Nyolc órai munka, 
nyolc órai pihenés, nyolc órai szórakozás." 

Ezek dicső dolgok. Hát még a haszon-
ban való részesedés. De hogy lehetne meg-
valósítani ? 

Utópia ! Egy országban, ahol a gondol-
kozó fők, az elismert talentumok kétharmada 
koldusbotot nyer jutalmul, annak tekintendő. 
Egy napon nagy csoport embert látott, amint 
a pályaházat ellepték. Kérdezősködött. Ki-
vándorlók voltak. Tótok, majd visszajönnek. 
Szerbek, németek, ugy is idegenek; majd 
magyarok is . . . Nagyon sokan. 

Mit, magyarok is? A Petőfi nemzete? 
Elhagyja a napsugaras, kalászringató hazát, 
amelynek „e földön élni, halni kell! ?" 

— De nem éhezni! — volt a válasz. 
— A nemzetiség eszméje — gondolta 

magában Petőfi — szintén egyike az emberi-
ség életformáinak, mint a sejtek burokja, 
ami, ha a fejlődés folyamán feleslegessé, 
avagy akadállyá válik, megsemmisül. így 
történik az emberi test sejtjeivel; igy tör-
tént a nemzetekkel, a görög, a római nép-
pel, amelyek nemzeti önérzetük elmultával 
uj nemzetek alkatelemeivé változtak ,á t . . . 
De miért ezt a folyamatot siettetni ? Es kik 
siettetik ? Azok, akik a szabadság intézmé-
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nyeit, a szólás-, a sajtó- és az egyesülési sza-
badságot arra használták, hogy a magyar 
nemzeti lét ellen ádáz és sikeres -harcot vi-

x selhessenek . . . 
Tehát a szabadság, amiért Petőfi vérét 

hullatá, a nemzet pusztító mérge lett, amely 
megmételyezte a nemzeti lét alapját, a népet. 

Petőfi megszólított egyszer egy ilyen 
csoportot. Az Alföldről valók voltak. 

— Hát itt tudják kelmetek hagyni a 
hazájukat ? A templomot, az apák sirhantját, 
nemzetségüket ? . . . 

— Nincs isten, nincs haza, nincs nem-
zet. Csak gyomor van ! 

' Petőfi, mint akit szivén találtak, össze-
roskadt. 

De ekkor aztán nem támadt föl. 

Minden ugy van jól, ahogy történt, 
ahogy, isten akarta. 

Aldassék érette szent neve! 




