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I .

GÉZA.

r  esten vagyunk. Kellemes tavaszi nap van, 
és vasárnap, következőleg az egész város vígan mu
la t. . .  olvasóimat azonban regényhősöm szobájába 
kell vezetnem.

Itt ül ő szobája hősében, a huszonhárom éves 
ifjú, BiharyGéza, roppant vagyonának közepette, 
és fenségesen unatkozik, mintha egykori munkás 
életének, minden fáradalmait most egyhuzomban 
akarná kipihenni.

A kabinet, mellyben Bihary ur nyugszik, kelle
mes, elrendezésével, s levegőjének tisztaságával 
ajánlkozik. Jobbról zongora, balról könyvtár, hang
szerek , zenemüvek, rézmetszvények, s liirlaphal- 
maz, de melly tudós tárgyakkal Géza barátunk 
jelenleg keveset gondol, hanem annyival inkább 
érdekes előtte egy kisded kerek asztal, mellyen
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olasz gyümölcs, cukorcsemege s fagylalt kínál
koznak.

Pár nap óta azonban emberünket meg e min
den kigondolható kényelemmel teljes élet is untatni 
kezdé, szerette volna valaminek hiányát érezni; 
fájdalom, szegénynek ma még annyi mulatsága sem 
akadt, hogy valamin boszankodhassék, azért kény
telen pamlaga selymébe sülyedve, henyélni, aztán 
nem szivarozgat, nem vig, nem bús, hanem csak 
re s t, és folytonosan nagyokat pislog, kezét lebo- 
csátja, s félnapok hoszában élvezi az édes mitsem 
tevés költői gyönyöreit.

A mi szobájában történik, arra Gézánknak semmi 
gondja; a lapokat mióta gazdag nem olvassa, ha
nem csak hordatja , mig szegény volt ellenkezőleg 
cselekvők, s.minthogy a Dunapart sokkal zajosb, 
hogy sem az ember a napi eseményeket ablakán is 
behallaná, könnyen megfogható dolog, miként jö
hetett emberünk ama gondolatra, hogy a tettek 
kora elmúlt, a nemzetek elnyugodtak, a ministe- 
riumok bele száradtak hivatalaikba, s egy énekes
nő sem meri ingerelni a közönséget a megpókoso- 
dott lábú táncosnők a karzatok türelem-fogy ta 
előtt pénzcsarnoki ügyekhez pártolnak.

A dolgok illy helyzetében Bihary urnák egy 
hiv barátra elkerülhetlen szüksége vala, kit egy
szersmind segéd, titoknolc, pénztárnok, ellenőr 
cimmel s foglalatosságokkal ruházott volna fe l, 
kinek azonban egyedüli s főkötelessége lett volna 
urát nagyszerűen mulattatni. — És e minden tekin
tetben boldog hivatalra, legalkalmasabbnak látszék 
bizonyos Morquier. .  egy száraz, sovány, gorom
ba és udvarias nőtlen fickó . . .  születésére n ézve 
eredeti francia, s Martignac alatt ministerialis fo-
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galmazó a rendőri osztályban, de kit augusztus ti
zediké főnökével együtt semmivé tett. Miként is
merkedők ő meg Pesten Biharyval, arról keveset 
tudok, elég az hozzá, hogy 1830nak elején úgy 
állottak a monsieur actiái, hogy szerencsésnek tar
tó magát felvállalhatni a privát-ügynökséget, mely- ' 
lyel Biharytól megkináltaték.

Morquier, a benne helyzeti bizodalomnak tel
jesen meg tudott felelni, mióta azonban eredeti jel
lemű főnöke olly határozottan a restségnek adá 
magát, minden ügyessége, eredetisége, leleményes
sége dacára kifogyott a mulattatás minden nemei
ből. Kártya, szivar, séta, lovaglás , kocsizás, zene, 
olvasás, megunt élvek valónak s csak közönséges 
embert foglalhattak el, ha Morquier illyesmiket me
részelt volna főnökének ajánlani, fejére röpültek 
volna minden ingóságok, mik csak a pamlaghoz kö
zel találtattak. Példák legalább erre nem hiányzót- , 
ta k , miből az olvasó azt is világosan láthatja, milly 
hamar hozzá szokhatik az ember, ha már egyszer 
gazdag, a szeszélyességhez és gorombasághoz.

És a jelen óra, épen egyike vala az illyenek- 
nek. Morquiernek minden áron mulattatni kelle 
barátját, mert az szörnyű unalmában kedvenc the- 
máihoz akart folyamodni, hogy tudniillik ő ki- 
mondhatlanl szerencsétlen ember , s öröklött va
gyonával a sors csak megverte őt. Illvenkor az
tán mindennek a mi történt vagy nem történt, oka 
Morquier volt, még annak is , ha egy reggel Bi- 
hary urnák eszébe jutott bajuszának at  utóbbi éj
jeli növését kevesleni.

Egyébiránt, tartozóm megvallani, kissé bajos 
dolog volt, olly embert mulattatni, ki egy millió 
pengővel Pesten unatkozhatott, ki a lapdányozást

|  i
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az akkorában igen előkelő redoutkávéházban favá
gási munkához hasonlitá, a nemzeti casino teríté
két pedig durvábbnak nevezé a scythák lóvérlako- 
májánál, kinek kedvetlenségében még a hálósipka 
is nehéz volt, mert az, ültében nyakát nyomta, 
ha letette fázott a feje, ha lefekvék vele szörnyen 
izzadt. — A szegényeknek valóban fogalmuk sem 
lehet, mennyit kell szenvedni ollyan embernek is, 
ki egy millió pengő forint birtokosa.

Mindezeken kívül, dicsért uracsunk még né
hány olly különös sajátságokkal dicsekvék, melly 
titoknokát szinte kétségbe ejtette. Géza, tudniillik, 
gazdaggá léte óta egészen elhidegült a politika iránt, 
a megyei s országgyűlési vitáktól lázakat kapott. .  
a szerelemre ideje nem volt., a napi hirecskéknek 
nem hitt, s a legmerészebb rablásokat, a betöré
seket , sőt bárminemű regényes hölgyszöktetéseket 
is, olly mindennapi koholmányoknak gunyolá, 
miilyent ha kell, ezret is tudna kigondolni — vég
re a leggyakrabban jó kedve folytában, hirtelen 
komor s elégületlen lön, mi baja lehetett, azt sen
ki kitanulni képes nem vala — tán az bántá őt, 
hogy mint egy millió pengő forint birtokosa még 
jobban is mulathatna, vagy pedig egy. titkos féle
lem háboritá nyugalmát, melly mintDamoklesnek a 
függő kard, boldogságát kényelmesen élvezni nem 
engedé.

Mind ezt kitalálni, mind eddig Morquiernek 
sem sükerült.

E szerint Géza barátunknak egyedüli öröme, 
a restség klassikai élvezetében állott, ha tudniillik 
úszott az unalomban, elnyújtható tagjait, megtörlé 
homlokát, s olly fekvési helyzetet talált, mellyben 
testének legkisebb izecskéjét sem kelle tartania,
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ekkor aztán mégis szűnt hánykolódni, hanem ház
tulajdonosi egykedvűséggel nézé szobájának márvány 
iveit; megtáváná azonban még illyenkor is, hogy 
körülette minden nagy bőségben legyen, mi csak 
az élet kellemessé tételéhez tartozik; ő maga azon
ban mihez sem nyúlt, nagy élvet talált abban, ha 
mindent tehetett, és semmit sem tett — szerette 
ha körülette sokan forgolódtak, ha őt s gazdagsá
gát, házi rendtartását, különösen pedig heverő 
kabinetje kényelmeit dicsérgeték; kedvére volt a 
vig társak tréfája s nevetkezései, ő maga azonban 
közönösséget mutatott, hogy mindezek őt legke
vésbé sem érdeklik. Megtörtént néha az is , ha 
szerencsétlen mit sem tevési ábrándjai hevesebben 
ragadák meg, hogy a hivatalát féltő Morquier köteles
ségének hitte egy pár porcellánnal rakott asztalt 
feldönteni, hogy ez által drága barátja mulatság
ból legalább boszankodhassék. —

Épen ez történt ma is , Morquier nincs mesz- 
sze attól, hogy megbolonduljon. Géza ez alatt ká- 
romkodék , s fenyegeté titoknolcát, hogy azonnal 
pokolba kergeti, ha rögtön, nem bánja ha az ör
dögből is , olly mulatságot nem teremt elő, melljf 
méltó legyen egy milliónak törvényes birtokosá
hoz. —

Olvasóim Gézámat illy makrancos, hogy ne 
mondjam gonosz fickónak tapasztalván, elhinnék 
é , hogy mindezekre egy év leforgása alatt szok
hatott? Ő , ki ezelőtt szorgalmatos s ollyan ifjú 
vala, kinek, midőn szükség volt, a szive mindig 
helyén állott.

.Egy év alatt Ion arca érdekes halványból 
pirossá , .haja barnább, szakálla sötétebb .. egj^év 
alatt simultak le homlokának redői, kikerekedtek
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arcának szegletei, s fakadozó bajuszának szivar- 
szine komolyabb ló'n.

A hajdani kacér fürgeséget úri pillantatok so
ra váltja fel, s bizonyos férfias köhögési modor, 
mellynek rezgő' bassusával csak amúgy ijesztgeté 
jámbor embertársait.

Illy erőszakos változások, nem csuda, ha ki
terjesztették hatásukat más mellékes körülmények
re is. Legelső különcködés természetesen az öl
tözetben történt. •—■ Ez előtt, az igazat megvallva 
ollyan frakkot is viselt hősünk, melly ellen sap
kák és mellények csődfolyomodványt nyújtottak 
be, foltoknak követelvén annak használhatóbb ré
szeit — most Gézánk a la Humán öltözik — ez
előtti csizmái nehezen nyertek volna dicsérő ok
levelet a mátészalkai iparműkiállitáson.. most min
den rendű lábbelije Liptay ur iskolájának szellemé
ben van kidolgozva.

Egyéb változások a frakk gallérján felül tör
téntek : hires és társai közt sok elméncséggel te
tézett taplósipkája pipa gyújtásokra fel használtat
ván, a fej illő befejezése Karcag testvéreknek a- 
datott által — a széles karima alól regényesen le- 
omló fürtöket egy francia komornyik, Morquier 
pártoltja fodrozza ki naponként, szemöldjeit feke
tére festi, pilláit csábitó kacsingalásokra szoktatja, 
sőt mágnási ledérségből fél oldalt jár, gyakran 
botlik, még gyakrabban húzogatja fel s le kez- 
tyűit, leggyakrabban pedig kezét karcsú csípőjére 
tevén, hetykén nézegeti, s hóditó tekintetével, 
lesietve a járdákon a hölgyek szemsugárit mind 
magára centralisálja.

A lég örömre aeritőbb változás járása mód
jában történt, már nem kaszálnak öszve többé
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térdei úgy mint azelőtt, hanem inkább kifelé gör- 
bedve sokszor boltkirakások üvegeit ütögetik be , 
a mi ugyan mindannyiszor pénzbe kerül, de ellen
ben tekintélyt szerez.

Ha netalán az előszámlált változások között 
egy pár ollyanféle is találkoznék, melly az élőb
bem állapotnál roszabb lenne, kérem a nyájas ol
vasót, emlékezzék meg arra, hogy e mai szűk idő
ben sokat elnéz az ember annak, ki egy millió 
pengő forint birtokosa.

Nagyon csalatkoznék azonban az , ki Gézánk 
gazdagságát szerencse játéknak, vagy földalatti kin
csek feltalálásának tulajdonitaná — mert az egész 
hirtelen felgazdagulási történet a legborzasztóbban 
prozailag regényes — — egy brüni posztógyár- 
n o k , Gézánk anyjabátyja — egy gyermektelen- 
ség — okos vígrendelet. . .  szerencsés halál — 
ez az egész — magában csekélység ugyan; mind- 
azáltal teljesen elég arra, hogy Gézánkat, a többi 
szegény sorsú magyartant nevelt ifjat úgy tisztel
hessük, mint egy millió pengő forint, dunaparti 
ház, s kis alföldi puszta törvényes, természetes, 
s nemkülönben nagylelkű birtokosát.
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II.

PENTARCHIA.

Legyen szabad tisztelt olvasóimat olly helyre 
vezetnem, melly Pest titkai között kitűnő helyet 
foglalhatna el. Egy nevezetes titkos társulatocska 
ez, mellynek létezését csak a következmények ta- 
nusiták, midőn pedig a hatóság részletes tudósítá
sokat vett, akkor már régen fel vala az oszolva, 
én azonban legkisebb adatomat is Morquiertől 
vevém, ki e pillanatban midőn e sorokat irom , 
Párisban lakik, és levelezésben van olly egyének
kel, kiknek én ügy védők vagyok.

A Terézia vásos elején, egyik nem akarom 
nevezni, mellyik szennyes utcájában csak egy ház 
van, melly három emeletre emelkedik — komor, 
sötét, ó alakú épület ez, emeletenként négy ablak
kal, mellyek fölött töredezések, és sárga párkány- 
zatok omladoznak.

Legelői a ház kőteteje alatt széles padlásszo
ba vala elrejtve, minthogy ablakaiból a széles pár-
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kányzatok miatt az utcára lelátni nem lehetett. 
A szoba körülbelül olly nagyságú lehetett mint az 
egész épület utcai része. —

E ház már jelenleg nem áll, uj birtokosa el
bontatta azt, s egy kétemeletes palotát építtetett 
helyébe, melly azonban sokkal magasabb a régi 
háromemeletesnél.

A ház tulajdonosa akkoron bizonyos Walz- 
mühl ur vala, egy iparüző német — volt neje 
is, és három kedves arcú leánya — Walzmühlék 
az első emeleten laktak, a második, s harmadik
ban olly személyek, kik történetünkhez nem tar
toznak. A padlásszobában öt ifjú szállásolt, kikről 
Walzmühl urnák is meg kelle vallani, hogy ezek
nél csendesebb, s pontosabban bzető lakókat még 
nem tartott azon szobákban, bár egyenként véve 
az ifjakat, úgy néztek k i, mintha az ördöggel cim- 
boráltak volna.

Különösen érdekes e szobának belrendezete. 
Elől a négy, inkább széles, mint hosszú ablak 
ada pazar világosságot, a tető alacsony lévén a 
szobapadlatát középtnagasságu ember is elérheté. 
Jobbról falióra állott, alatta fekete tábla, mellyre 
krétával lehete Írni — ezzel szemközt barna ó ru
határ állott, melly ha nagy nem is vala, az ifjak 
ruhaneműit bőven befogadó. —

Az ablaktól az ajtókig lehete harminc lépés
nyi hosszaság, e tér tisztaságára nagy gond fordít- 
taték.—  Fenéken némi emelvény forma vala, melly 
egykor hihetőleg, a szobának más rendeltetésekor 
dolgozó hely lehetett — most ezen emelvényen 
öt személyre fekhelyek valónak készítve, mellyeket 
egyetlen széles s nemzeti szinü takaró fedett — a 
falon fekete táblára ez vala irva „Alvotér.“
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A szoba közepén régi divatu zongora állott, 
melly nagysága miatt alig képzelhetni, mint hoza
tott ide a szűk lépcsőkön, az ablakok mellett szal
maszékek kínálkoztak — egy kerek asztalon Író
eszközök, s papír hevertek. Egy hosszas csenge- 
tyü, aztán karszék, néhány fehér láda tevék a többi 
bútorokat.

Csak az említett asztalon magasuló ,,egalité“ 
sapkát kell még emlitenem , mi dicsőségesen ma
tató, minő elveket bálványoznak a padlásszoba lakói.

A bútorzat tiszta volt egyszerű és kevés; hely 
legalább volt elég.

így lévén minden elrendezve, öt ifjú szállá
solt abban, az 1830dik év első napjain, nem 
sokára azután, hogy Bihary Géza iszonyú öröksé
gét kezéhez vévé.

A legelső estve társaság alakult — és szabály- 
alkotó gyűlés tartatott.

A szabályok könyvbe írattak, s a kerek asz
tal fiókjába letétettek, épen oda, hol felől az ega- 
lité sapka, mint nemzeti lobogó, sokat jelentőleg, 
őrködék.

Az első s legnevezetesebb törvénynek csak 
száma vala beírva’, helyette rejtélyes gondolatjel 
fejeze ki mindent — a második szakasz a társa
lom mellékes célját fejezé k i, hogy tudniillik a 
collegialis életnek célja a napi szükséges költsé
gek kímélése, hogy ez által a szükségtelenekre, 
de mulatságosokra annál több maradhasson; a kö
vetkező pont a teljes egyenlőséget biztositá, mind- 
azáltal, ha még a kártyának négy egyenlő tekinté
lyű szinei között is egyik szín ideiglen, mint tromf 
uralkodhatik, nem látszott .abban semmi veszélyez
tetése az egyenlőségi elvnek, ha a jó rend fentar-
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tása tekintetéből hetenként változólag egyik tag 
bizonyos előjogokkal ruháztatandik fel.

Ezen előjogok közöl néhányat megemlítünk. 
Joga volt annak, kit a sor éré az egalité sapká
ban járni, mindannyiszor, a hányszor szükségesnek 
látta hivatalos tekintélyéhez folyamodni — ő iga
zította rendre a kihágókat, ő rendelte el a közös 
ebédet, ő volt pénztárnok. — Ha „teljes hatalmú 
űlés“ tartaték, a midőn a társaság ügyei tárgyal
tattak, ő volt az elnök, s csengetyűje szavával 
csendet parancsolhatott , a tanácskozások menetét 
vezérlé, s a többség véleményét határozatként ki
mondó. —

E szép jogokhoz terhes kötelességek is való
nak kapcsolva — többi között egész héten honn 
tartozott maradni, őrzeni a házat, s annak titkait, 
— s a vendégeket elutasítani. — Legterhesebb 
kötelesség mindenesetre a kapusság vala: éjfél kö
zeledtével az ablakról csengetyü sodrony bocsát
tatott le, a sodrony végére kis karika volt alkal
mazva, mellynek segítségével, az egyenkint haza 
szállinkozó tagok jelt adhattak, a midőn aztán a 
kapukulcs az említett sodronyon azonnal lebocsát
tatott , nehogy azonban e sodronyt más idegen is 
húzogassa pajkosságból, csak egy, a sétabot végé
re alkalmazott horoggal lehető azt elérni, igy jár
hatónak k i, s be a tagok midőn tetszők, a nél
kül , hogy a háziak tudták volna, vagy a tagok 
magokat a házmester szeszélyeinek kitették volna. 
A kötelességek, igaz, terhesek voltak, mindazonál
tal a kin a sor volt egész héten, mig hivatalos
kodása tartott, tiszteletből ,,monsieur“nek nevez
tetett.

Más szabályilag meghatározott kötelességek a
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tagokat illették — például tartozott mindenki di
vatosan öltözni, vagy legalább illyen öltözetet ké
szen tartani, hogy, ha kivántatott, akárhol meg
jelenhessenek. Haját mindenki felfodroztatá, ebbeli 
hanyagság avval büntettetett, hogy annak vánkosát 
egy éjre elvevék — a ki nem ebédelt hon, vagy 
reggel négy órakor nem volt, az a következő éj- 
jet széken kénytelenítteték töltélni, ha mindjárt ki 
is mutatta volna, hogy kimaradásával ön magának, 
aránylag a társaságnak tetemes hasznot szerzett.

A hó első napján „budget-ülés“ tartatott, a 
költségvetés előre kiszámíttatott, s a szükséges 
mennyiség a tagok között egyenlően terhül kivet
tetett.

Ezen kívül még minden tag köteles volt, 
negyven pengő forintnyi havi jövedelmet kimutat
ni. — Igen nevezetes, s a társaság szellemét mé
lyen jellemző szabály volt az , hogy a társaság az 
egyesek kereseti módjába semmi szin alatt sem a- 
vatkozhatott, a fenn kitett öszveg egyedül, mint 
szükséges vagyoni-képesség kivántatván arra, hogy 
valaki a társaság méltó tagja lehessen.

Továbbá, hogy az egészségi tekintetből is 
nevezetes igényekkel biró vidorság, jó kedv, s 
fesztelenség, minden kitelhető módon pártoltassék, 
különös és szakadatlan gond fordíttatott arra.

A kerek asztal fiókjában, hol a törvények és 
szabályok oklevelei tartattak, volt egy hosszas a- 
lakú veres könyv is, ez ,,elméncségi jegyzőkönyvnek" 
neveztetett el. — E könyvbe minden jobb mondás, 
ügyesebb, s finomabb észrevétel, melly a jelen
levőket megnevetteté az elménckedő szóbeli ké
relmére, s a jelenlevők többségének határozatára 
bejegyeztetett — ha valaki a jelenlévők határoza
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tában meg nem nyugodott, nyitva volt az út ü- 
gyét a teljes hatalmú ülés elé terjeszteni, mint
hogy ezen ülés minden héten a monsieurség változ- 
takor megszokott tartatni, rendkívüli alkalmakkor ' 
pedig akármikor. A hó elteltével, a budget meg
alapítása után a legjelesebb elméncséga bírságok
ból bejött pénznek felével honoráltatott meg, az 
ezután következő. négy pedig, a másik felének e- 
gyenlően tett osztalékát nyeré el.

Az elméncségi jegyzőkönyv mintájára volt egy 
más fekete kötésű könyv is, melly „ostobaság pro- 
tokollumának“ neveztetett; ezen könyvbe azon bak
lövéseket szokták beírni, midőn valaki elménckedni 
akart s mondata ünnepélyesen megbukott — min
den bejegyzésért bizonyos osztályzat szerénti birság 
fizettetett, kinek neve egy teljes hatalmú üléstől 
a másikig tízszer vala feljegyezve, annak huszonnégy 
órára elzárták a csizmáját, következőleg hon kelle 
maradnia, s e mellett, ha valamit ez által elmulasz
tott e honmaradási kénytelenség őt nem mentette.

Illy republikánus szellemű törvények mellett az 
öt ifjúból álló társaság joggal nevezhető magát 
Pentarchiának, melly cím mind az öt számot, mind 
a társulat szerkezetének szellemét eléggé látszék 
kifejezni.

Este hat és hét óra között az egész társaság, 
en masse, színházba szokott menni, mint mindnyá
jan rendes és szabadjegyes művészet pártolók, kik 
a tapsokat elszöktök kezdeni, a kihívásokat, s pi- 
szegéseket pedig vezérleni.

Legyen szabad végre türelmes olvasóimnak a 
Pentarchia személyzetét egyenkint bemutatnom.

A legelső tag Morquier vala, a társaság elfeled- 
hetlen alapítója, ki mint Solon és Lykurg bámul- 

Magyar millionaire. I. köt. 2
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tátik, és imádtatik azon utódoktól, kik az anya 
Pentarchia mintájára újabbakat alapitnak jelen időnk
ben — Morquier arcképe, a törvénykönyv hom- 
lokcifrázatába be vala rajzolva, az ő nevét minden 
tagnak csak tisztelettel leliete említeni — jelenleg 
azonban, mint Bihary ur titoknoka fel vala minden 
terhektől mentve, s csak a jogokat élvezgeté.

Előlegesen jegyezze meg az olvasó, hogy Gé
zánk a társaság létezéséről mit sem tudott*

A második tag : Harcsay ur •— mintegy har
minc éves legény, s mint később megtudtam költő 
és mérnök, ki azonban jelenleg még nevét is el
hagyván minden tulajdonságit, a két emlittetteken 
kívül a nyilvánosságnak áladá, jelen-helyzetéről kö
vetkezőket tudom: szalmakalap, nemzeti szalaggal, 
kihajtott inggallér, zöld zeke, veres nadrág, s 
rendkivüli melegekben rémitő rókaprémes bekecs, 
abrosz nyakkendő, medvebőr kalpag, posztószél- 
topán — úgy látszik piperkőcünk a csinosságot a 
tulságokban kérésé ; fő célját mindazonáltal még is 
elérte, mert szembetűnő, s a város hölgyeinek leg
nagyobb részével ablak ismeretségben van — igaz 
ugyan, hogy előbbeni itt el nem mondható kere
set módja jövedelmezőbb vala a mostaninál, ám de 
ő ezt hinni nem szereti, vágy legalább más nemű 
szinte kellemes accidentiákkal hiszi pótolva lenni.

A harmadik tag Mérges u r , a színház szabad 
jegyeinek osztogatója, ki tagtársainak ingyen, má
soknak pedig jó pénzért eladogatván a rábízott je
gyeket ki tudta mutatni azon jövedelmet, melly a 
Pentarchiától megkivántatott.

A negyedik Harkály kapitány, egy körülbelül 
negyvenöt éves férfiú. Alakjára nézve azok előtt, 
kik a gömbölyűt tartják tökéletesnek, igen kielégi-
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tő lehetett. Azóta, hogy a társaság megszűnt, fel
mentve a divatos öltözési szabály alól kapitányunk 
saját Ízlése szerint öltözik, naponkint látni lehet őt 
örökös sárga mellényben, zöld quáckerben s kék 
csikós nyári nadrágban, mellyen a tisztelet-köve
telő has igényei miatt a hosszan lefolyni szokott 
vonalok keresztbe futnak. Mint jutott Harkály a 
kapitányi címhez, arról sokan sokfélét beszélnek, 
én Morquier célzatiból annyit vehettem ki, hogy 
Harkály valami szökött székely káplár, ki illő ho
norárium mellett megbízott valakit azzal, hogy őt 
nyilvános helyen kapitány urnák szólítsa, és mint
hogy a Wurm kávéházban a címek különben is 
olcsók, a pincérek pedig épen nem hajlandók 
cimkutató bizottmányokat alakítgatni, lön , hogy 
Harkály ur sokkal könnyebben jutna azon cimhez, 
mellyért mások annyit táradnak, még többen pe
dig annyit költenek. — Keresetmódjába a társaság 
nem avatkozott, jól értesültek azonban szemébe is 
megmerék mondani, hogy a pseudo-kapitány, bár
minemű perben, tűrhető díjért kész vala tanúskod
ni, sőt néha meg is esküdni. Mondják e kereset 
mód, most midőn a váltótörvényszék már áll töb
beknek megnyerte tetszését — azonban az erede
tiség dicsősége Harkálj»urat illeti.

Az ötödik tag Bereghi, a társalmi élet leg
hőbb kedvelője, ki némi alapítványból biztos ha
vonkénti jövedelmet húzván, nem sok fáradságába 
került a Pentarchiába felvétetni. Hogy azonban ő 
se maradjon valami desperatus mesterség nélkül a 
teljes hatalmú ülés kinevezte őt drámairónak, 
bár Harkály igen vitatná, hogy e végzéssel a tár
salmi democrationalis vonal meg volna sértve. —

2 *
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Azon napon, mellyen regényünk kezdetét 
veszi, a Pentarchia teljes virágzásban vala — a 
monsieurség Harkályon volt. — Este hat ó ra . . .  
Morquierre várakoztak.
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III.

EGY TELJES HATALMÚ ÜLÉS.

Mindenki öltöző asztalkája előtt foglalkozók . •. 
az idő sebesen közelgett, mellyben színházba kelle 
menni. Illyenkor a tagok tréfálkoztak, nevetköz- 
tek , elmésség elmésséget, anecdota anecdotát 
követett, az elméncségi jegyzőkönyv illy alkalom
mal tölt leginkább mint szinte az ostobaságok pro- 
tocolluma is , melly kiméletből, vagy megengedett 
rövidség okáért egyszerűen fekete könyvnek ne
veztetett.

Reménytelenül nagyszerű bámulat fogja el a 
tagokat. Kopogtattak, s mielőtt a belépést -cél- 
szerüleg akadályozni sükerült volna, a még mind 
eddig idegen lábnyo máktól megőrzött Pentarchia 
profanáivá lön.

Azonban ki belépett, felette veszedelmes épen 
nem v a la ... egy igénytelen inas, ki alázatos mo
dorában , mélyen liajtá meg magát.

A teljes cimü tagok, mint meg annyi kérdő
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jelek a nem várt jelenetre szinte megmerevedtek, 
hirtelenében legalább alig tudtak szóhoz jutni, mint 
kiket kellemetlenül lepett meg az, hogy lelkiisme
retesen őrzött titkaikat, a felfedezés veszedelmé
nek bár távol szele is érinté.

Az inas természetesen legkevésbé sem vala 
megzavarodva, sőt az általános meglépést észre 
sem vette. Neki teendője ki vala szabva, a többi
vel nem gondolt. — Meglehet tán boldogok az 
illy gép emberek, komoly felelet teher legalább 
nem ‘nyomja leiköket — azután sokan tapasztalták, 
hogy legbiztosabb nyugalom a tudatlanságban a- 
lapszik, nem tudni lehet valamit tökéletesen, tud
ni pedig soha.

Az inas meghivó jegyet hozott, s azt Mér
gesnek adá át, kinek asztalkája az ajtóhoz legkö
zelebb állott.

Mérges a jegyet, a nélkül, hogy csak meg 
is tekintette volna, mi dicséretül legyen felhozva 
a társaság rendszeretetére, egyenesen Harkály ur
nák adá, ki mint tudjuk jelen percben monsieur 
vala.

A monsieur az átvett jegy tartalmát hivatalo
san akarván tudni szemüveget tett fe l , fején az 
egalité-sapkát megigazítá —* s néhányszor jószivü- 
leg köhinte: de csak hamar kezdett homloka el
b o ru ln i... szemöldjei öszvehuzódtak, jobb lábát 
kissé előbbre tévé, s ez Harkály urnái már gon
dolkozás vala — a tagok kíváncsiságát képzelheti 
az olvasó, de azért ne gondoljuk, mintha az ol
vasó elnök háta mögé sereglettek volna, hogy az
tán annak vállain keresztül bekukucsálnának a le
vélkébe , s szuszogásaikkal alkalmatlanok lettek vol
na , mint mások dicsekedhetnek e cudar szokás
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sál, kik különben magas születésük, s neveltetésök- 
nél fogva előjogokat szereztek magoknak a társa
ságokban.

Ekkor Harkályunk fejét is rázá már, any- 
nyira bele merült az olvasás gyötrelmeibe, majd 
néhányszor dühösen toppantott, fogait csikorgatá, 
mint hadvezér, kinek jól kiszámított, s bizonyo
san győzelemre vezető tervét, hirtelen vett ellen
kező tudósítások egészen haszontalanná teszik.

Ünnepélyes vala a csend és komor s csak ak
kor vidorult, midőn a monsieur sötét gondolati
ból kissé kimosolyodék.

Ne értsen azonban félre minket az olvasó, 
ne vélje, mintha nagyítanék a dolgot: a Pentarchiát 
minden csekélység, melly létezése titkához nyílást 
adott a legnagyobb gond és szorultságba helyhe- 
zé — Harkálynak méltó okai voltak a jegy tartal
mában kimondhatlanúl megütközni.

Illy gondolatokkal küzdve a monsieur köze
lebb lépe az ismeretes kerek asztalhoz, s annak 
fiókjából, minekutána az inasnak kün várakozásra 
jelt adott volna, egy darabka fehér krétát vön ki, 
mellyel a fekete táblára következő szavakat irta 
fel: .

„Ma estve hat órakor rendkívüli teljes hatal
mú ülés lesz.“ —

Ez volt a teljes hatalmú ülés öszvehivatásának 
mellőzhetlen formája.

És minthogy épen hat óra volt, a tagok, min
den szó nélkül egészen megszokottságot mutató 
arccal széket rántának, s a kerek asztal körül 
letelepedőnek — a monsieur a karos széket fog
laló e l , s a csengetyüt közelebb tévé magához.
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Ezután egy mérsékelt, s udvarias meghajtás az 
ülést megnyitottnak jelenté ki.

„Uraim" kezdé a monsieur! „Van szerencsém 
e kisded okiratot ezennel a társulat asztalára ten
nem, méltoztassanak azt egyenként szemügyre ven
ni , s azután bölcs Ítéletüket rá rögtön kimondani."

A többszer említett jegy hirtelen járá keresz
tül a kisded kört, s a tagok megközelitőleg üzék 
azon arcjátékot, mellyet az imént a komoly mon- 
sieurban bámulni alkalmunk vala.

Azután az elnök igy folytatá :
„Uraim , tagadnom nem lehet miszerint en

gem mind az okirat tartalma, mind azon mód, 
melly által az kezünkbe juta, fölötte meglepett, só't 
kedvetlenül érdekel. Uraságtoknak leend köteles
sége a dolgot tanácskozás alá venni, s ha a do
logban veszély' lappangna , annak most jókor ele
jét venni. Én részemről veszélyt látok, nagy ve
szélyt, melly társaságunkat virágzásának legdicsőbb 
korszakában hirtelen megdöntheti. — Uraságtok, 
bizonyosan tudom észrevevék azon veszélyes elve
ket, mellyek a leveliiében rejlenek, a midőn ol- 
vasák, hogy mi először olly tettre hivatunk, mellv 
szabályainkkal ellenkezik, másodszor, e tettre né
mileg, mint társulat hivatunk fel."

„Halljuk, halljuk. — Világosabban, világosab
ban." —

„Engedelmökkel, még egyszer elolvasom — 
Walzmühl polgár tisztelettel kéri e szobában lakó 
ifjú urakat szíveskedjenek, ma estéli mulatságra 
lejönni, minthogy leányi közöl a legidősbnek Emí
liának kézfogóját szándékozik megülni. — Ez a jegy 
foglalatja, bátor vagyok ujjolag figyelmeztetni önö
ket a rra , hogy először együtt menni szabály el-
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leni, másodszor e kifejezésben... e szobában la
kó ifjú urakat, én veszélyeztetését látom a társal
mi titkoknak." — *

Ezután Harcsay szólott a vig lakomák nagy- 
kedvelője — és nem is sokat cifrázva kereken 
kimondá, hogy abban ő épen semmi szabály el
lenit, veszélyest pedig még annyit sem lát, ha 
mindnyájan felkerekednek, és elmennek mulatni 
— és emlékezteté a társaságot alapszabályinak azon 
pontjára, mellyben ki van mondva, a collegialis 
élet célja, s hogy az nem is lehet má. mint a 
mentői több kényelem, s élvezet szerzése. Indítvá
nya ezek következtében oda ment ki, hogy a le
vélhozó inas ne soká várakoztassák, hanem izen- 
jék meg általa, hogy az itten lakó ifjak örömmel 
engednek Walzmühl ur barátságos kivánatának, s 
a rendes órán teendik tiszteletűket.

Leülvén helyére Harcsay, a liberális beszéd 
erős izgalommal hatott a jelenlevők kedélyére. — 
Mérges egész kiterjedelmében pártolá az előtte szó
lottát — a rnonsieur újra meg újra megfontolást 
ajánlott, sőt némi egészen el nem titkolt gunynyal 
azt is érinté , hagynák a tárgyat addig függőben , 
mig a társalom szabályai ujjolag vizsgálat alá fog
nak vétetni. — Szavai azonban semmi hatást nem 
tőnek, alapos lévén a gyanú, hogy Harkály azért 
ellenzi olly könnyű lélekkel az elmenetelt, mint
hogy neki különben is , mint monsieurnek hon 
kellend maradnia.

Most Harcsay ur szabadelmü indítványa tel
jesen győzedelmeskedett volna, ha Bereghi, a col
legialis élet legbuzgóbb párthive egész szónoki te
hetségével ellene nem szegül az indítványnak. Szó
ló még kapott az alkalmon, elmondhatni, párszor a
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társaság szabályait, s szellemét illető régen keblé
ben forralt eszméit, elmésségeit s szónoki virágait 
— költői ihlettséggel jósolá meg, hogy az első 
szabály elleni lépés a társalom alapzatából a leg
szükségesebb szegletkövet mozdítandja meg.

E szerint, minthogy Morquier még mindig 
jelen nem vala, a szavazatok egyenlőn ütöttek ki 
mind a két részre — s a dolog kétszeresen ko
moly kezdett lenni — eddig ugyan is nem vala pél
da illyesmire, mert Morquier jelenlétében a hatá
rozatok mindenkor egy szívvel, lélekkel hozattak, 
törvényszéki kérdésekben pedig, a római büntető 
törvények szerint, az egyenlő szavazatok a vádlot
tat felmenték.

Harcsay azonban nem nyerhetve többséget, 
nem monda le reményeiről s kezdé a veszélyes elve
ket hinteni, hogy t. i. midőn a szavazatok egyen
lően ütnek k i , mindenkinek szabadságában áll azt 
tenni, a mire szavazott, következőleg a monsieur 
Bereghivel maradjanak itthon, ő pedig Mérges ba
rátjával elmegy mulatni.

Mint ugrott fel helyéből ezeknek hallatára Be- 
reghi, a collegiális élet leghuzgóbb párthive , azt 
látni borzasztó vala — minekutánna a nagy zajban 
kezével szónokolhatott egyedül, arcvonalmakkal 
igyekezett kérni az elnököt utasítaná rend re , az 
előtte szólót, különben az elnök gyakori csengetése 
dacára a vita le fog hallani az utcára.

A kün várakozó inas ez alatt minden csenge
tésre bejöve, de miért annyiszor kiparancsoltatott. 
Jó , hogy szót sem érte magyarul, különben a ma
gokról megfeledkező, s neki tüzesedett pentarchis- 
táktól sok érdekest kitanulhatott volna.
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A zavarnak csak Morquier szerencsés megér
kezése vete véget.

Morquier a pentarchiális codex alkotója min
denek bámulatára véleményeivel Harcsay izgató in
dítványához csatlakozók, de midőn látta némellyik 
visszatetszését alkalmat vön magának szavazatát o- 
kokkal támogatni.

Az okok elősorolása teljes fényt vete minden
re , megfogható lön, a még mindig talányos tény, 
hogy Walzmühl urnák eszébe jutott a padlásszolja 
lakóit estélyére meghívni. — Elmondó azután mi-' 
ként régen szándékozott már társai közé jőni, de 
főnöke szészélye mindeddig visszatartó ő t, illyen- 
kor magára hagyni a millionaire ifjat valóságos ok
talanság volna; később megszabadulván, ide sietett, 
akkor ismét Walzmühl tartoztatta fel , kivel a ház* 
kapuja alatt eredt beszédbe, s e beszélgetésnek e- 
redménye az, hogy a társaság meghivatott a kézfo
gói ünnepélyre. — Elbeszélő, miként először a 
meghivást megakarta köszönni, de a pillanat su
gallná elhiteté vele, hogy tán Gézát el lehetne csal
ni, s így a meghivást elfogadó. —

E felvilágosító körülmény a szavazatoknak rög
tön másfelé hajtását okozó, Biharyval megismer
kedni egy ipar lovagnak valódi ezeregyéjszakái á- 
lom vala. A Pentarchia törvényeinek le nem írott 
első pontjára gondolt, s elképzelő a jelenetet, melly- 
ben Géza millióján osztozni fog.

Morquier azonban önalkotta szabályiból sem 
akarván illy nyilvános gúnyt űzni, Harcsay indít
ványához némelly módositványokat kivánt kapcsol
ni: többi között, hogy a tagok a vendégek közé 
keveredve, ne is mutassák, hogy egymást ismerik, 
ha pedig valamellyik olly gyanús emberekkel ta
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lálkoznék, kiknek szaglálása következtében a pad- 
lásszoba titka felfedeztethetnék, az tartozzék az 
estélyt rögtön elhagyni, ha teheti még, minek- 
eló'tte észre vették volna — végre itthon mindent 
elrendezvén, s jól bezárogatván, ma, kivételként, 
minden innen vonható következés nélkül szabad 
legyen a monsieurnek is elmenni.

így módosítva az indítvány mindenkinek szive 
sugallatát látszott kifejezni — és beiratván az a 
határozatok jegyzőkönyvébe, az ülés csendesen el
oszlott, a székek előbbi helyökre tétettek. Har
kály egyet szippantott s a többieket is megkínál
ta , miután az égalité - sapkát letette volna, végre 
a kün várakozó inas behívatván lekötelező szavak
ban adatott tudtára Walzmühl urnák az igenlő 
válasz.

Későre haladván pedig az idő kötelességük sze
rint , siettek a színházba. Gs elkezdtek nem so
kára egyenként távozni a háztól , minthogy több
nek egyszerre Óvatosság tekintetéből tilos vala ki
menni. Legutoljára a monsieur maradt, ki némelly 
szükségesek eligazítása után a kapukulcsot magához 
véve, bezárá a szobát, s csendesen eltávozott.

A Pentarchia megalapitása napjától fogva, ma 
történt először az, hogy a padlásszoba egészen 
üresen maradt.
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IV.

WALZMÜHL CSALÁD.

E cikkben kedves olvasóm, nagy fába kelle
ne vágnom életlen fejszémet, egy pesti háztulajdo
nos . . .  ennek neje és három kedves arcú leányai, 
ezek mellé még mellékes személyek, s a vendégek 
tarka vegyülete leírására, a mint csak egy kézfogói 
estély a Terézia városban amúgy rögtönében ke
rülhetett , mindazonáltal rövid leszek, képeimet 
csak vonalokkal rajzolandom, a többit pótolja ol
vasóim képzelmi tehetsége, s az élet, mellyből 
kölcsönzém azokat.

Különben, nem hallgathatom el abbeli aggo
dalmamat, miszerint a három pesti leány igazsá
gos aprehensióját vonhatom fejemre, midó'n kitű
nő' bájaiknak leirására nem szentelek kizárólagos 
cikket, sőt félig meddig a hosszadalmasságért 
mentegetődzöm is.

Mert tudnivaló dolog, nyájas olvasónőm, hogy 
regényem három lánykái, ha mindjárt némi főlcö-
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tői metamorphosison keresztül mentek is mégis 
teljes épségben , s egészségben mind e mai napig 
élnek, sőt velők ismeretségben is van szerencsém 
lenni. Innen, milly nehéz és veszélyes regényírói 
igazságszeretetemmel megalkudozni, annak megíté
lését a tapasztaltakra hagyom.

A bárom lyány közöl toliam élére legelőször 
Emilia kisasszonyt kell vennem, kit ezen elsőségi 
hely, mint legidősbet különben is illet.

Tehát egy szóval Emilia kisasszony gyönyörű 
teremtése vala az istennek — valóságos angyal — 
és e nyilatkozattal beérheti egv hercegnő is.

Emilia egyike vala azon lelkes és életteljes nő 
alakoknak, kiket, ha látunk, a szegény férfiak keb
lébe bizonyos jól ismert ismeretlen érzés melege 
ömlik, azután pedig rajtok a szem olly kéjelgve 
mulat, mialatt a főből a komoly és okos eszmék, 
egyenként, vagy ha igen sok aféle eszme találkoz
nék, tehát seregestől röppennek e l, és lesz helyet
te tűz, a nőszemek szikráitól, s láng mellyet a 
mosolyok beszéde tart el folytonos gyulanyagokkal.

Emíliának alkatán a női kecsek s ingerek a- 
zon bájos harmóniája lengett, mellyet magasztos 
értelemben nőiségnek nevezünk, ha ez nincs meg, 
hasztalan pompa az arc kereksége, a szem méla 
tündöklése, a kebel ingerlő hava, ezekkel pedig a 
kevésbé szabályos részik megpillantására is azon
nal porzót hint iratára a legkajánabb nőgyülölő is.

Lánykánk tehát épen nem vala egyike azok
nak, kiket regényekből ismerünk, ő nem volt 
egyéb mint nő, s csupán csak nő, maga a sze- 
mélyesítetett kellem, s egyszerűség, kissé kedve
sen, s játszilag csacska ugyan, mint özvegyke, ki 
vén férj alkalmatlankodó szerelmétől menekült meg,
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s ki igen hamar tud néinelly dolgokra, nemeiig 
személyekre pedig még hamarább pajkos észrevé
telkéket illesztgetni.

A második leány: Róza kisasszony, ki, mint 
előre gondolhatta az olvasó, egészen ellentéte vala 
nővérének. Egy némelly hasonlításokat vadászó Író 
őt minden ceremónia nélkül egyenesen Gonerill- 
nek nevezné, mi azonban megelégszünk teréziavá- 
rosi leányunkat egyszerűen akaratos, durcás, s 
némileg nyakig borzasztóan prózai érzelmű terem
tésnek nevezni, kinek fogalma nem vala arról, mi 
a szellemi, mi egy dal varázsa, mi a költői kép 
fensége.

Hlyen vala Róza kisasszony, kiről e hiányok
ért vissza vagyok tartóztatva sok jót elmondani, 
mit különben tán kötelességem volna. — Gondo
lat, s érzelem üres lény volt ő, kinek finomalka- 
tásu arca vala egyedüli érdem e, és nyakának 
büszke tartása, melly mindig meredéken, s szikla 
keményen állott a hófehér és teljes váltak felett, 
inig arcát kissé fel fel hajtva tartá, mint azt né
melly érzéstelen festők nőképein láthatjuk.

Csak hangjában birt Róza kisasszony bizonyos 
nemességet, volt benne némi, ifjú, szűzi, s vala
mi klassikai csengés, s e sajátságát azzal, hogy 
keveset beszélt csak érdesebbé tette. Ekkor sokan 
kezdték hangját dicsérni, s az eddig szenvedély- 
telennek látszó leánygép hiú lön, énekelni akart, 
de éneklésben, a máskor nemes ércü hang recse
gett és rikácsolt, mihez természetesen még azis járult, 
hogy a boldogtalan Róza teljes életében egy áriát 
tisztességesen be nem tudott tanulni.

Mindezek után ismételve legyen megjegyezve, 
miszerint Róza kisasszony szabályos alkata, arca
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hibátlansága s szinének halvány pírja miatt feltű
nő szépség vala, a szem rajta legalább hamar fel
akadt, sőt nem szellemes s aesthetikátlan ízlésű 
férfiak előtt Walzmühl leányi közöl Róza tetszett 
legszebbnek.

A harmadik Walzmühl leány Adél vala tiszta 
poesise ezen eszmének, lányka, ki szelíd s lehel- 
letszerü alkatával gyermeki korányból épen ki
lépendő vala ifjúsága teljes napkeletére, szemei 
csak távol köd fellegét látták még az élet komor 
láthatárának s már azalatt, hogy gondolati a múlt 
és jövő ideáljain szárnyalának, égi tekintetében a 
legédesebb jelen képe tűnik elő.

Illy kép tűnik lelkünk elébe , midőn a költé
szet elragadja gondolatinkat nemesebb hazákra, 
midőn a zene viharos hatalma néma elmerülésbe 
sülyeszt, midőn mezei álmunkat a pásztor kürtje 
szakítja meg.

Ama boldog lények egyike vala ő , ki gyer
meki őszinteségében nem érzi közelegtét az időnek, 
midőn eddig jövendőbe néző szemei, visszafordu- 
landnak a múlt ábrándos homályiba — oh de ez 
akkor olly keserűen visszahozhatlan leend. —

Most legszebb napjainak reggelén áll, de 
ki tudja, nem fog é ege előbb elborulni mintsem 
vélné; addig azonban, oh te kedves gyermekarc 
tartsd meg leirhatlanul vonzó, s szenvedő képedet, 
melly szüntelenül búsnak látszik a nélkül, hogy 
szomorkodnál, tartsd meg sötét szemeidnek menny
országát, mert egy igéző pillanatod elég egy eré
nyes élet szenvedéseit megjutalmazni. —

E pár futólagos gondolat u tán , minek Írjam 
az érezni tudó olvasónak elébe e lányka karcsú 
termetét, hajának szerényszinét, szemeinek éjét,
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nézésének villámát, homlokának derültségét, s a 
jóltévő természet valamennyi szépségeit, mbllyel e 
kedvelt gyermekét egészen elárasztotta, bírván az 
érzőknek részvétét, irigyeltetve társnőitől, imádtat- 
va az ifjak egyetemétől, és az isten maga is gyö
nyörködik ő benne.

Hát ajkainak életvidorságát le tudná é valaki 
irni? egy nyelv szegény az ő szavainak természe
tes érzelmét viszhanggal hiven követni, egyszerű
ségében vala annyira imádtatva ő azon kevesektől, 
kik őt ez időben ismernék, és nem szereték őt 
csak azok, kik őt szeretni nem érdemlék.

Midőn először látánvőt, ott ült ő ablakainak 
halvány függönye mögött szemével aranyszegélyes 
könyvbe nézve, mint mikor olvasás közben egy 
szép helyen akaratlanul elmerülünk. Hova, melly is
meretlen hazákba néztenek akkor e szemek, mellyek- 
ben annyi leirhatlan hatalom sugározék? annyit tu
dok, hogy a vonal, melly gondolatát festé, ünne
pélyesen imádságszerü vala; úgy ült ő, mintha lett 
volna nyári meleg nap után a vihartalan éjnek 
csende, mellynek köréből a vészek komor vidé
kekre vonulnak, a nyájasság angyala pedig közel
ben uralkodik.

És ha íveken által merényleném még rajzol
ni nem földi vonásait, utoljára is tudom azon 
gondolatom fogna elmaradni, melly lelkembe van 
beirva, de szavakat mindeddig nem találtam rá — 
és lehetne é bírni a nyelv erejét olly fokon, hogy 
azzal a mennyei eszmét, mint Adél kelleme, vol- 
taképen kifejezni lehessen. Hihetőleg egyedül áll 
ő az annyi hájokkal megkülönböztetett, mint mi
ként virágok között királynéjok a rózsa, melly- 
hez a millió társnők csak távolról hasonlítanak.

Magyar millionaire I. kötet. 3
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Illy lányka volt Adél a polgárlány.
Menjünk át azoknak leírására, kiket kényte- 

lenségből vevénk fel regényünk személyzetébe.
Ezek közöl első Walzmühlné asszonyság, s 

alkalmasint legkövérebb is, e mellett ,,madame“ - 
nak hivatja magát, német, olvasni nem, de beszél
ni igen is szerető asszony, de melly tulajdoni őt 
épen nem akadályozzák, a gyöngéd, ininduntala- 
nul ájuldozó mamát, és nőt élethiven játszani. 
Különösen kedves sajátsága vala bizonyos idő kö
zönként felmerülő sohajtási modor, melly szivé
nek legmélyebb rejtekéből eredvén olly erővel 
szokott vala kitörni, hogy például, ha színházban 
a lebocsátott függönyt épen nem is lengeté meg, 
mindazáltal a körötte levő nők fodrait folytonos 
rendetlenségben tudta tartani.

Ezen urias modor igen hozzá illett a kevés 
redőü archoz, mellyen a pirosságot azzal igyekvék 
fentartani, hogy olly tárgyakról gondolkozott, 
mellyek a vért szokták lüktetni. —

Egyébaránt elve, s természeténél fogva Walz
mühlné nem vala rósz anya, kár, hogy az alkal
mazásban nagy hibákat követe el. Anyához leg
méltóbb gondoskodást vélt akkor kifejteni, ha leá
nyait mindenképen fiatalítani igyekvék — ezen ok
ból azokat idegenek előtt csak gyermekeknek ne
vező, Adélnak fodros cipőben keíle járni, Rózának 
legalább kétszer egy héten báböltöztetésekkel kel
le az egész délutánt keresztül unni. Emíliának pe
dig bálokban, nem minden táncban, hanem csak 
felváltólag vala szabad részt venni.

Illyen asszony vala Walzmühl polgárnő, és 
istennek hála ő e tulajdonival maga is gyakran di
csek v ék.
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Walzmühl ur szinte derék ember vala, ezt 
legalább egy vendége sem tagadta volna. Ugyan 
ezt igazolá dicsőséges terjedelmű term ete, mert 
ha lépett, családja, s házának mind a három eme
lete , a padlás szobával együtt rengett bele. Midőn 
aztán, magyar novellistikai kifejezés szerint, fele
sége ajkiról sóhajok gördültek le , ő mindannyiszor 
viszhangúl rá tele pofával fújt olly nagyot, mint 
begombolkozott táblabíró beiktatási beszéde után. 
Másként Walzmühl ur külsején némi tisztes öreg
ség honolván, testalkatára jelenleg több észrevéte
lem nincsen.

Azonban mennyire ura vala ö  családjának, 
annak a mai estély legfényesebb tanúja. Nem volt 
rósz atya, az igaz, de tréfákat sem szeretett érteni, 
s kívánta, hogy egyoldalulag felfogott terveiben min
denki alá rendelje magát akaratának. — Egyike 
az illy terveknek feláldozta a kedves Emiliát — 
Emiliát, kit mint szerény lányt érdemesnek tartók 
az olvasó barátságába ajánlani, valami terézivárosi 
polgárnak akará adni, s e polgár mint közön
ségesen szokott, német vo lt, nagy o rrú , ragyás, 
s goromba természetű, kinek orditozó hangjától, 
s kellemetlenül fényes képétől egyiránt irtózik va
la keresztény és pogány. —

Szegény Emília csak kétségbeeséssel küszködék, 
sőt megvallá később, hogy némelly pillanatban 
sorsát olly keménynek látá , hogy ollyanok for
dultak meg eszében, mellyeket most ön maga előtt 
is el akarna titkolni. — Az idő a bú legjobb or
vosa.

Illy helyzetben a mulatozás csak részben foly
hatott kedvtelve. Emília megvallá Adélnek, hogy 
nem annyira sorsa, s jövendője miatt szomorko-

3



36

dik, mint fáj a csalatkozás atyja szeretetében, mi
szerint őt eszközül használják vagyoni gyarapo
dáshoz.

Róza merre csak ment, mindenütt hódított, 
a sok boltsegéd arszlán szinte fulduklott a minden 
oldalról kinálkozó élvekben.

Adél itt is feledve volt, s a társalgás közép 
pontjától mindig távol maradt, anyja pedig mind
untalan rá pirított. . .  csupa szeretetből — vagy 
ruhája s hajzata állásán találva valami igazítani va- 

* lót, vagy holmi gyermekes kérdéseket intézve hoz
zá — újabb vendégek érkeztével aztán Adélnek 
kezet kelle csókolni a vén polgárnéknak, s azokat 
néniknek szólítani.

Tiz óra után, az estély teljes lön, alig hibá
zott egy két meghivott, a Pentarchia dicső sze
mélyzete nagyban mulatott, és még nagyobban 
készült falatozni, mások az estély elrendezését kez- 
dék dicsérgetni, legtöbben pedig azt használni.

Történetesen a terem kissé zajtalanabb lett — 
a nagy ajtó körüli tér szabadabb, a vendégek több 
helyeken voltak öszvecsoportozva, mint az esté
lyeken szokott történni. —

Hirtelen nagyot pattant a fő ajtó kilincse, egy 
fekete frakkos kar belökte az ajtó szárnyait, mint 
mikor elnök szokott érkezni, s az ajtónálló szol
gálatkészen kötelességét teljesíti.

Mindenkinek szemei az ajtóra lőnek függeszt
v e . .  és belépe egy gazdagon öltözött, csinos ifjú 
. . .  Bihary Géza.

Gézát a látvány azonnal annyira kielégité, 
hogy otthon kifőzött abeli tervét, hogy első be- 
léptével a polgári bűzre orrát fogná tintoritani, 
egészen elfeledte.
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Biharyt természetsen Morquíer követte — a 
terem telve volt minden irányban repkesö lány
kákkal, kiket Gézánk azonnal olly tűzzel kezde 
szemüvegezni, hogy titoknoka féltem kezdé Hi
vatalát , ha a főnök maga indul felkeresésére a 
legszebbnek.

Midőn a millionaire ifjú Adélt megpillantá, 
arcának kifejezése legkevésbé sem változott, egy
kedvűségében mindazáltal a lányt sokáig nézé. A- 
dél e pillanatban rózsaszínű szalagjával játszék, s 
egy bajába gondatlanul szűrt bimbót igazita m eg, 
mindezt olly természetes ártatlansággal, hogy azt 
akkor sem teendette másképen, ha egyedül lett 
volna.

Morquier ezalatt, egyenként Harkály, Har- 
■csay, Mérges, s Bereghi urakat mutatá be főnö
kének.

Walzmühl, s neje meghallván, hogy házát 
millionaire ifjú tiszteié meg, azonnal siettek a rit
ka vendégek elébe. Bemutatták a leányok és a 
rokonok végetlen seregét, minthogy ünnepélyek 
alkalmával mindenki a családhoz akar számíttatni.

Alig tölt el igy egy fél óra, s a társaság újabb 
középpontja Géza lett. — Hősünk némi büszke 
örömmel vévé észre, hogy ő hölgyek körében nem 
utolsó mulattató, és valóban a pillanat heve su- 
galt is annyi elmésséget barátunk ajkára, meny
nyit magam sem tettem volna róla fel. Biharyban 
a lelkesség, meleg érzés, s természetes könnyűség 
nem hiányzottak, azonban itt azon téren találko
zunk vele, mellyen a fő s egyedüli mester a gya
korlat. És minthogy önszeretetünknél fogva, ak
kor válik valamelly foglalkozó előttünk legköny- 
nyebben érdekessé, midőn abban uj tulajdonság
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ról ismerjük meg m agunkat... történt, hogy Bi
hary Géza , ha nem is amúgy istenigazában, mind- 
uzáltal olly jól mulatna, mint nem azóta, hogy ő 
egy millió pengő forint törvényes s nagylelkű bir
tokosa.

így folyt le az éj első része. Gézánk, mentői 
jobban osztogatá elméncsége szikráit, annál inkább 
kifogyhatlannak látszék, méltó jutalma nem is ma
radt e l . . .  alig győzte csak észre is venni a min
den oldalról felé sugárzó mosolyokat, még több- 
szer ostromoltaték keble csiklandós szempillan
tásokkal.. sőt virágokkal., és az igazság kénysze
rít kimondanom . . .  táncközben néhány történetes 
kézszoritással. , ~ i—

Nem lesz itt mindazonáltal fölösleg megjegyezni, 
hogy Gézánk, a hölgyek körében aratott nagy győzel
me sok részben tulajdonítható Morquiernek is, ki 
néhány mamának, az egy millió birtokosáról oda- 
vetőleg pár szót ejtett.

Hazamenet közben Bihary s titoknoka között, 
következő párbeszéd keletkezett.

„Ön ma türhetőleg mulatá magát."
„Hogyan Morquier, “ riada feleletül Bihary 

hangja , nagy alkalmatlanságára a királyutcai éjjeli 
őrnek, de még nagyobb ijedelmére a dicséretet 
várt titoknoknak. „Azt hiszi ön , türhetőleg.. ki
sajtolt mosolyimat nevezi ön mulatságnak, Mor
quier — mi lelte önt Morquier, hogy illyesmi 
juthat eszébe?" —

Morquier úgy mutatá, mintha valami tréfát 
értett volna el, inindazáltal mérgében fogait öszve- 
szórítá, s kezdé hivatalát félteni.

Ki Biharyt ismeri, könnyen felteheti róla, 
hogy nagy kedvét találta abban, ha titoknokát
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tőle.

„ Morquier‘‘ monda ő: „én kimondhatlanúl 
szerencsétlen ember vagyok... ön pedig rettene
tesen ügyetlen. Morquier — H ah! ezek a pestiek, 
ha csak egy húszast éreznek zsebökben, már bol
dogok, testök leikök örvend., úsznak a jó kedv- \  
ben, s mulatságban, és nekem Morquier, ki épen 
bárom milliószor annyival birok, meg kell gebed- 
nem az unalomban.“

Morquier e nyilatkozat közben kétségbeeset
ten tépdelé haját — Géza próbálgatá őt utánozni, 
azonban ebben sem lelvén valami különöst, cél
szerűbbnek tartá okosan viselni magát., mire azon
nal nyugodtabb lön a titoknok is, és bátorkodék 
egész szerénységgel főnöke előbbi nyilatkozatát 
nem őszinte szívből eredettnek állítani.

„ Hiszen . . . .  “ igy tárá ki lelkét a magyar 
millionaire ifjú, „nem mondom én Morquier, 
hogy ön semmit sem tesz., de mi haszna, ha a 
mit tesz, engem távolról sem elégít k i ; önben ke
vés az eredetiség, alig van valami leleményessége 
. . .  a mit ön velem tesz. . .  azt tegye egy koldus
sal, kinek alig van egy pár nyomorult ezre, ha ne
kem akar élveket szerezni. .  gondoljon vagyo- 
n o m ra .----Kértem é vala öntől számadást Mor
quier, ki nálam pénztárnok és ellenőr is egyszer
sm ind... sokaltam é valaha, ha minden tűrhető 
percemet arannyal kelle megfizetnem? — És ön 
mégis megesküdött, hogy engem vagyonomba ful
laszt.. havonként tömegestől jőnek nyakamra a 
sok pontos kamatfizetők... én alig győzőm el
zárni bankjegyeimet... és ön engem egy terézia- 
városi polgár estélyébe hurcol, hogy én annak
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kegyéből, holmi savanyú fagylaltokkal veszélyez
tessem egészségemet.... Én.önt már százszor po
kolba akartam kergetni Morquier, de tudón), hogy 
követője még haszontalanabb ember lenne önnél, 
azért csak tű rö k ., szenvedek— unatkozom, erőt
lenedéin , beteges, gyenge, csenyevész kezdek len
n i . . . .  Épen tegnap vettem észre, milly szemláto
mást vénülök. . . .  huszonhárom éves vagyok, egy 
pár év kell még, hajam őszülni fog, arcom sovány, 
orrom hosszú lesz, szóval tökéletes vén gazember, 
madárijesztő leszek, mint most ön, drága Mor
quier . . . .  “

Morquier, az illy szónoklatokban előforduló, 
s személyét érdeklő kifejezéseket betanult fejcsóvá- 
lás mellett csendesen szokta elnyelegetni, mint bi
zonyos segéd szerkesztő , midőn a lap igazgatójától 
lehordatik, s orrát lekonyítja — illy viselettel Bi- 
liary barátunk aztán megelégvék.. .

„Nos, Morquier, ön nem felel sem m it... nem 
menti m agát... “

„Ön uram, a dolgot kimeritőleg egész terje
delmében, épen úgy, mint van elmondá“ — úgy 
látszott, mintha Morquier főnöke szeszélyét mégis 
sokalta volna. „Nincs hozzá mit adnom.“

„No, de annál inkább több van nekem ,“ fe
lele Géza, ki a rövid válaszokhoz nem vala szokva. 
„Hallgasson meg engem; most egész nyilvánosság
gal szólok... Ön szüntelenül, s kérkedőleg fecsegi 
fülembe , hogy egykor ministerialis fogalmazó, 
vagy mi az ördög vala, a rendőri osztályban — én 
csodálkozom, mi hasznát vehették önnek ottan, de 
még inkább csodálkozom, hogy ön ott semmit 
nem tanult — a rendőr ministeriumban, hol e- 
lő kell fordulni minden gazemberségnek, mi csak
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egy országban történik. . .  még utoljára kisül, 
Morquier, hogy ön csak hazud nekünk, s hazájá
ban valami inasféle ember volt.— Azért vigyázzon 
magára, s tudja meg, itt az idő, mellyben e véle
ményemet meg kellend cáfolnia. Ha fogalmazó 
volt, teremtsen nekem rögtön valami dicső mu
latságot.. vagy legalább adjon holnapra egyet, 
meliy méltó legyen hozzám. Különben nem kezes
kedem arról sem, hogy házamig is együtt me
gyünk."

Mindezek világosan valának megmondva, Mor- 
(juier pedig a félvilágosakat is meg szokta vala ér
teni. —

Ámde mindenre kész v a la ...
„Mit mond ön Walzmühl ur leányira? . . . "
Géza nem fe le lt... arcán a békétlenség ma

gas foka mutatkozék a lámpák világánál, titokno- 
ka azonban nem veszté el bátorságát. . .

„Ha ön, uram, unalmi lethargiájából ki akar 
menekülni, akár hiszi, akár nem, nincs más esz
köz, csak a szerelem !“ —

„Piha Morquier . . .  ismét köznapiságokba me
rül. — Valami eredeti tervet teremtsen elő, vagy 
pusztuljon rögtön ; szerelmi sóhajokkal vesztegessem 
ifjúságom rövid korát ? hogy mer nekem illy elko
pott mulatságot ajánlani, ennél magam is különbet 
tudtam volna kitaláni — illy dibdáb mulatsággal 
desperatus juratusoknak szúrja ki szemét- — Ha ön 
e szavánál is vagyonomra gondolt s hiszi, hogy 
egy rnillionairet szerelem elfoglalni képes, akkor 
ön szemtelen kezd lenni Morquier . . . “

Itt megjegyezni szükséges Biliary barátunk 
azon szerény meggyőződését, hogy gazdagsága s
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más tulajdoninál fogva, minden nó'szivet szabad 
rendelkezése alatt állónak hitt.

Ámde Morquiec beszéde sodrából nem köny- 
nyen engedé magát kivettetni.

„Még egyszer mondom önnek, szerelmesnek 
kell lennie. “

„M orquier" felele intőleg Bihary „vigyázzon 
in d ára , ön nagyon határozottan beszél... azt kell 
hinnem, hogy ez alatt még több is lappang, mivel 
engem meg akar lep n i... nagyon rósz névén ven
ném , ha ön engem csak ámítani akarna/' —

„Harmadszor mondom önnek, szerelmesnek 
kell lennie... különben nincs orvosság... együtt 
bolondulunk meg. És szeretném tudni, mi kifogá
sa lehet önnek a szerelem ellen. —■ Miből kerülnek 
ki dicsőbb botrányok, regényesebb kalandok? a 
mennyi dráma, regény, ballada a világon csak van, 
mind megannyi szerelmi spectaculumok, külön
féle kiadásban. Ha ön azt akarja, hogy holta után 
is neveztessék., szeretnie k e ll. . .  még pedig egye
nesen valami bravour szerelembe kell önnek be
vágni."

„Példának okáért" — mondá Géza bizonyos 
vegyületével a gúnynak, és kíváncsiságnak.

„Példának okáért"— folytatá Morquier „Walz- 
mühl Emília kisasszony, vagy akár mellyik a három 
közöl. — De különösen Em ília... kit ön ma olly 
búsnak látott — mit mondana ön arra, ha megkísér
tenek e házasság végbemenetelét megakadályozni ?“

Bihary mélyen nézett titoknoka szemébe . .  és 
elkomorulásának okát kitudni mindeddig Morquier- 
nek sem sükerült.

Több percekig tartott igy, mig a millionaire 
titkos aggodalmát legyőzhető. — És csak egyked-



vüleg kérdezd tiioknokát, hogy mit ért ő az alatt, 
hogy Emília kisasszony férjhez menetele megakadá- 
lyoztassék. —

Morquier kissé habozott —
„Akarhatná é ön, hogy e derék lányka elcsá- 

bittassék?“
„Azt nem, uram ".. •
„Az ördögbe, Morquier, talán hogy én vegyem 

el." —
„Azt sem uram.“ —
„Beszéljen hát világosabban szerencsétlen em

ber, úgyis tudom, ön az ördöggel cimborái, Mor- 
quier.“ —

„Tulajdonképen az egész dolog csekélység. — 
Kis nagyúri időtöltés bizonyos aristokratiai sze
szélyke — aztán nem sok fáradságba kerül — s 
e mellett rettenetes dúsan fizet. — Képzelje ön : a 
szép Emília önnek bálával fog tartozni, vén vőle
génye megpukkad boszuságában . . .  s ez már nagy 
rubrika. Walzmühl ur egész nap fújni, neje pedig 
sobajtozni fog. — Ezalatt néhány nap észrevétlenül el 
fog m úln i... nevetni való legalább lesz elég. — 
Ha ön mindjárt kezdetben úgy fogja magát viselqi, 
mint én önről felteszem — kalandunk hirbe jön . .V 
s ez elég arra, hogy gyönyör, s eseménydus 
időszaknak korányába lépjünk. — De most, hu 
önnek is úgy tetszik, menjünk; nem szeretném , 
ha valaki kihallgatna bennünket."

És gépszerüleg cngedé magát titoknokától ve
zettetni, a szeszélyesség remek példánya.— Hogy 
a tervben megnyugodott volna, azt a titoknok ma
ga sem merte remélleni. — Meglehet más vonzó 
erő is létezett, mi a millionaire ifjat Walzmühl 
házához közelebb hozá.
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KERKER UR.

Más napra, mire Gézánk a tegnapi estély fára
dalmait illendően kipihenheté, épen dél lett, mi
dőn pedig ebédlő s öltöző asztali foglalatosságain 
túlesett volna, az órák délutáni négyet vertek.

Most a teendők legelsőbbike vala a tegnap 
megpendített tervnek részletes kidolgozása. — Er
re legkedvezőbb tér s alkalomnak látszék egy kis 
séta , természetesen Morquierrel.

És minthogy Pesten, kik csak járdát taposni 
indulnak, akaratlanul is a tömeg folyamától a 
Dunapart felé kényszeríttetnek menni — történt, 
hogy hőseim a parton állva gyönyörködnének a 
nagyszerű látvány felett, mellyet a két főváros 
nagyszerű tekintete mindannyiszor nyújt.

Illy élvteljes időtöltésben tudni való többen is 
vesznek részt, ezek közöl néhány ismerőseink is, 
mint Harkály, Harcsay, Mérges, és Bereghi urak 
. .  a rejtélyes Pentarchiának teljesciinü tagjai, kiK
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meglátván Ge'zát, Morquier, közremunkálásúval azon
nal beszédbe eredtek vele.

És mi volt volna természetesebb beszédtárgy, 
mint Walzmühl ur estélye, és még inkább bárom 
kedvesarcű leányai.

Épen javában kezdetett az estély apróbb részle
teinek bírálata, midőn Morquiernek eszébe juta, 
hogy Walzmühlék e pillanatban a császárfürdő
ben mulatnak. — Legalább igy hallotta tegnap az 
asszonyságtól. —

Alig volt a szó kimondva, s már közfelkiáltás
sal határoztatott el egy kis kéjkirándulás.— Walz- 
mühléket meglepni; a gondolat általános kedvessé
get nyert. —

És felültek egy épen induló félben levő tár
sasági kocsira.

A kocsipárnák között ekkor már két fel nem 
ünő, s egy igen is feltűnő alak ült.

Ezen utóbbi valami burnót arcszinü, ötvenéves 
philiszteus volt, ki terhével a kocsi egyensúlyát 
nagy mértékben veszélyezteté.

Képe gömbölyegéből, ritkán mozdulva vilá
golt ki a tökéletesen karika szempár — ajka bajusz- 
talan volt, és minden irányú vonalokkal összevissza 
kuszáit, e mellé még a bőr olly erővel feszült a 
fogsorra, hogy a szegény alsó ajk, a széles állal 
egyetemben, kényszerült egy ujnyira küljebb állani.

Ezen eredeti, s mérges arckifejezés sok elmés- 
ségre adott alkalmat, de emberünket az nem tartá 
vissza attól, hogy e természeti ajándékot tovább 
is arca legféltettebb gratiositásának ne tartsa.

Homloka széles volt, s a középen verem for
mán bemélyedt, haja túlságosan szőke, s mindig 
fényesre lefú'sült. . .  az orról majd alább leszen szó.
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Szóval, illy botrányos elemekből leven az e- 
gész ember öszveszerkesztve, egyikének látszott 
azon boszantó mindennapi ember-gépeknek, kik
ben a lélek vagy teljesen hiányzik, vagy csak az 
orr hegyére ülepedik le. —

Már most miilyen volt Ganymedünk mellénye, 
miilyen széles volt kalapjának felső karimája, gal
lérjának pedig gömbölyüsége, az a dolog lényegé
hez alig tartozik, Ígéretünkhöz képest még csak az 
orr követelő jelleméről kell említést tennünk.

Ez, kétségbeejtőleg laposabb volt a magyar 
novellista erszényénél is , s mégis egyszer a többi 
között, midőn Morquier burnóttal kínálta meg őt, 
kevés hiányzott, hogy magát a szelencét is be nem 
szippantotta. Az orrlyuk e szerint csinos nagyságú 
lévén, nem mondhatnám túlzottnak, Mérges «1- 
mességét, midőn azt egy kettős pályáju vasút tun- 
neljének próbálta nevezni, és sokan el is merték 
ezt neki hinni, sokat segítvén e hiedelemhez az, 
hogy a fentisztelt orr simaságára nézve, a tölgyfa 
kérgével, halvány úri szináre nézve az újonnan vert 
két garasossal kihivólag vetélkedők és hosszú ha- 
sonlitgatások után müértők, s szaktudósok által 
győzedelmesnek is lcikiáltaték. —

Ezekből láthatja az olvasó, miszerint a ko
csiban megfeneklett Kerker ur valóságos Phoebuszi 
alak lehetett, s Gaiay medja a teréziavárosnak... 
Emilia kisasszonynak pedig, ha nem is épen ideál
ja, de mindenesetre vőlegénye.

Morquier titoknoki ügyességénél fogva, azon
nal talált módot az egész jelenlévő személyzetet egy 
társaságba öszveolvasztani. —

Es kölcsönös bemutatások után , a helyek a- 
zonnal teljesen el lőnek foglalva. Biharynak Mór-
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quierrel a legkényelmesebb hely jutott, szinte meg
elégedettek valónak Harcsav, Mérges, Bereghi, 
s a két fel nem tűnő alak is.

De hol vagytok Gavarni, és Cruichsank, hogy 
jelen nem léteteknél fogva elmulasztani kényszerül
tetek, utónozhatlan freskóitok közé sorozni ama 
nagyszerűen satyrikai arcpórt, melly előtűnt akkor, 
midőn a mór neki nehezedett Kerker mellé, a nála 
csak néhány hajszálnyival vékonyabb Harkály ka
pitány roppant súrlódás , és ezt követett mozgás , 
és zuhanásnak kiséretében hirtelen letelepedett?

Azonban ez által a kocsiban helyre állítatván 
az egyensúly, szerencsésen, s tiszteletteljes lassú
sággal Megindult az, mintha tudta volna, hogy 
keblében sereg regényhőst lett szerencsés befo
gadni j kiket amúgy pesti szokásosan, sebesen hur
colni, illetlenség leendett volna.

Harkály, s Kerker urak, tekintélyeknek, mely- 
lyet terjedelműk kölcsönze, illy nyilvános fiaskóját 
látván, líogy legalább az elmésség nyilaitól megóv
hassák magokat, mintegy Öszvebeszélve hamar ki- 
be'külének szorongó helyzetükben, s kezdőnek min
denféléről beszélni, hogy a figyelmet magokról el 
hárítsák.

Géza csak a türelem gyakorlatában lelvén né
mi újságot, rászánó magát, hogy a császárfürdöig 
csendesen viselendi magát, bár a jelen volt társa
ság semmikép sem nyerhető meg teljes tetszését.

Kiérkezvén a fürdőbe társaságunk, Walzmühlé- 
ket már a csarnokok között sétálva találók. — Ke- 
vélyen , mintegy kihivólag vezeté karjain három le
ányát a büszke polgárnő, önmagát látva megdi- 
csőitve azokban , kik úgyis minden kellemöket tőle 
vevék. T
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Mint villám csapott a leányok közé Biliary 
Géza, s bár ismeretes szerény elvénél fogva veté- 
lyektől épen nem félt is, még is szerette volna, ha 
a többiek nem jöttek volna utána „alkalmatlan
kodni." —

Morquier főnöke gondolatát ekkor már ellesé
— s leleményességénél fogva, tudott is a" dolgon
segíteni. ,  —

„Uraim* igy szóla a kocsiról egymásután le
szállókhoz „ne vegyék önök rósz névén, ha mind
járt most, midőn főnökömnek csak másodszor van 
szerencséje önöket tisztelhetni, már kéréssel ter
heli önöket. — Legyenek ma Bihary ur ve'ndégei
— tessék a hely minden kényelmeit élvezni., fő
nököm lekötelezve érzendi magát, ha önök meg 
lesznek szolgálatával elégedve."

A pentarchistáknak sem a meghívás, sem an
nak modora ellen mi kifogások sem lehetvén, el
fogadók azt, s azonnal elszéledtek a kínálkozó él
vek felhajhászására.

Kerker ur azonban nem akará magát a meghí
vottak közé értetni — igy történt az, hogy Mor
quier távozta után, midőn Bihary barátunk beszéd
be kezde eredni a hölgyekkel, gyönyört vadászó 
szemei olly tárgyon akadtak fel, melly őt a maga
sabb képzelmi vidékekből a boszankodás posványá
ba rántá le irgalmatlanul. Tudniillik a lánykák hó 
vállai felett iszonyúan holdvilágolt Kerker ur des- 
peratus arca; a különben fonnyadt, s lelketlen aj
kakon most az egyszer harag s boszuláng látszott 
világítani, s még bizonyos piquant követelés, mi 
magában is a legszelídebb arcot gyűlöletessé teheti.

Bihary alig tartóztathatá magát nagy boszusá- 
gában, látván, milly fickó mer ellene fellépni.
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Kerker pedig reméllé, hogy a hívatlan vendeget 
egy tekintetével lefőzheti, s e tekintetet képzel
heti az olvasó millv mérges vala, ha gondolko
dott valaha a szerelemféltés gyötrelmeiről, melly 
még polgár embert sem szokott kimélni.

Kerkerünk egyike vala azon szerencsétlenek
nek, kiket az egész világ gyűlöl, és kiknek elle
nére tesznek mindent azok is , kik áltatok meg
bántva sincsenek; ha egy illyenen valami történik, 
az egész világ örvend rajta, s valóban nehéz is el
határozni ki kezdte előbb a gyülölkedést, ő, vagy 
pedig kívüle minden teremtmények; elég az hozzá, 
hogy Kerkerrel, liol csak szerét tehették, mindenütt 
igyekeztek valami plausihilis vitzet csapni, ha pe
dig ő akart mást megtréfálni, egy pártolóra, vagy 
csak nevetőre sem talált, a miért is minden ujhu- 
zásban a megbukott rendesen Kerker volt.

Jelenleg azonban szótlan sötétkedésével csak 
azt várta, hogy Bihary valamellyik Walzmühl le
ánynyal beszédbe eredjen, a követelési arc pedig 
csak annyit fejezett k i, nehogy épen Emília legyen 
az, kire a millionaire ifjú veszélyes pillanat! esse
nek, mert ez esetben neki más választása nem vol
na, mint szomorú megnyugvás a sors szeszélyé
ben , vagyis csendes retirada, minthogy a párviadal 
s öngyilkosság még nincs a józan polgári rend szo
kásai közé bevéve.

Gézánk éles látása keresztül hatott a terézia- 
városi homlok töprenkedésein , és elhatározd ma
gában mind addig gyötreni ellenfelét szemtelensé
géért, mig csak a játékot meg nem unja.

Emiliát a jelenet igen szorongó helyzetbe ho- 
zá : elborult jövőjének képe tűnt fel lelkében — 
ifjú álmainak elröptét még nem szokta meg, a je- 

Magyar millionaire. I. köt. 4
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lent úgy képzelő, mint sivatagokon keresztül szo
morú út kezdetét, mellynek fáradalmaiban az sze- 
rencsésb, ki előbb elhal. Sokat ugyan, miként 
számító atya gyermeke, sóba sem rem éllett, azon
ban, midőn legnemesebb jövőt láttatott vele a ha- 
jadonokkal játszadozó képzelet, élete tájképén so
ha sem tűnt fel holmi Kerker féle alkotmány, a 
teréziavárosi rutarcok példányképe.

Emíliának e komolysága okozá azt, hogy Gé
zánk félelmében nehogy beszéd tárgyból kifogyjon, 
a mama és kevésbé csacska lányok előtt, némi
leg Adél felé hajlott — a kis lánykának e szerint 
több ízben kelle beszélni, s némi tárgyról ítéletet 
is mondattak vele.

És a bensőleg legszerényebb, s igénytelenebb 
gyermeknek némi önérzet kezde lelkében felébred
ni, midőn először érdeklé őt férfinak hizelgő szava, 
sötétlő szemeibe, mellyekben mindeddig az ártat
lanság mennyországa tündöklött, most csillagtüz lo- 
pódzék. — Az ismeretlen mozgalom, melly keble 
csendén ma először átillant, némi rég sejtett tit
kokat magyaráza meg, és elpirítá a gondolat érde
kes arcának halványát, kedves természetességgel, 
nem úgy mint azon, mindig sohajtozó unalmas höl
gyekét, kik napjaik legbecsesebb perceit naplófirká
lással töltik , s az álszenvedélyeket tanulmányként 
szivökbe oltják, és regényesség bélyegét fogják a 
legmindennapig eseményekre is — hanem úgy pi
rult el ő mint kinél nemes bűn vala ama hiú gon
dolat , hogy már ő képes volna figyelmet gerjesz
teni. —

Ki mindenkit szeret, nem tudja, hogy őt min
denki szereti.

És azalatt, hogy e lányka kellemes zavartság-



bán vala, rajta éldelegve fiiggtenek a millionaire ifjú
nak szemei. — Ez Kerkernek nagy vigasztalására 
szolgát, ki különben csak Emíliát féltette egyedül, 
és ha ollvkor ki is derült arca, mindannyiszor ész- 
revevén magát az ellenfél, s megemlékezvén sze
replésére, ismét Emíliához szólott, s elhalmozá azt 
annyi édes szavakkal, hogy az Kerkert egyik sava
nyú érzésből a másikba ejtegeté.

Walzmühlnét a gondolatoknak azon nemei 
környékezek, mellyek elragadják a mamákat ak
kor, midőn lányaikkal gazdag nőtlenek társalog
nak — Walzmülnében, a merész tervezet, tapin
tat, vállalkozási szellem nem hiányzottak, sőt volt 
átkozott éles látása, melylyel már sok férfiaknak 
szive belsőibe tuda hatni; Bihary azonban olly fény
körben állott előtte, hogy hálókivetésről pirult 
volna gondolkozni is — azután Géza is csudálato
sán viselé magát, alig lehete vele kiokosodni: 
Emiliát nyájassággal s ezer kellemes bohóságokkal 
árasztgatá el, ha Rózához szólt, annak komoly han
gulatához aránylag mélyebb, s válogatottabb sza
vakkal élt. — Adélt pedig csak minduntalan nézé, 
ámde e nézésben leirhatlanul sok feküvék.

Nem kerülte el a gondos anya figyelmét, az 
ifjúnak azon már többször rejtélyesen említettük 
sajátos, s időközönként bekövetkező elkomorodá- 
sa , melly úgy látszék mindannyiszor elfogá lel
két, valahányszor a társalgás tárgya szive bújával 
rokon eszmét pendite meg — mire aztán a sö
tét homlokról a vonalok ismét derülni kezdtenek, 
úgy látszott kinzó eszme győzetett le , a győzede- 
lem azon hiányos nemével, midőn félünk a baj 
isméti megjelenésétől, s nem vagyunk biztosak,

* 4
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lm vájjon lesz é ismét erőnk azon győzedelmes
kedni.

E rejtélyes, és olly sokszor előforduló elko- 
morodás okát az olvasó az eddig mondatfákból 
még nem értheti.

Végtére Kcrker urat ezen inkább psicholo- 
gusnak , mint teréziavárosi polgárnak való jelenet 
annyira untatni s boszantani kezdé, hogy kiforgat - 
tatva egész valójából, gyülölséget esküdve az e- 
gész világra, oda hagyá Walzmühléket, s Gézát, 
mint szent Pál az oláhokat — mi tehát az ifjú 
további győzelmeit nem láthatjuk, minthogy sza
kaszunk cime kényszerit jelenleg Kerker urat kö
vetnünk. —

*
*  +

Ekkor már a Pentarchia tagjai ugyancsak 
használók Bihary ur szives meghívását — régen 
nem tölt el délután olly kellemes sebességgel — 
midőn pedig észrevevék, hogy Kerker eltávozik a 
hölgyek mellől, s a nap hőse még sem mozdul, 
úgy liivék mindnyájan, hogy a hazamenetel ideje 
még messze volna, s addig tán mégis lehetne für
deni. — E véleményben volt Morquier is , ki e 
néhány szabad perceit igyekezett a mint csak le
hetett meghosszabbítani.

Tehát elmentek fürdeni. A fürdői óra, min
denki tudja, igen sebesen jár, főképen, ha sok a 
vendég — úgy volt most is , s embereinket nem 
soká kelle nélkülöznünk — ismét kiléptek ők, 
könnyült testtel s lélekkel, vidáman, s frissen.
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A nap hanyatlani kezde, elveszett az udvar
ból a legutolsó sugár is , a vendégek legnagyobb 
része haza készült. A Pentarchián is erőt kezde 
venni az unalom, s kifáradva a bő kéjélvezetben, 
mindenfelé Géza után nézének, hogy az Ígérete 
következtében fizessen, s aztán menjenek. —

De Biharyt nem látták sehol, Morquier nem 
mutatkozék, Walzmühléknek, s Kerkernek se hi- 
re se hamva.

A várakozásban már félóra is eltelhetett, mi
dőn a fürdőszolga hőseink közöl mindenkinek csi
nos árjegyzéket nyujta kezükbe — s aztán néhány 
lépésnyire visszavonult, várni a t. uraságoknak ke
gyes parancsát.

Az ifjak savanyu tekintetet vetvén a papirra 
folytatálc várakozásukat, minden közelgő férfiala
kot Gézának óhajtván — midőn aztán a sor lám
pa gyújtásokra következnék, a főpincér alázatos 
engedeleinkérés mellett jelenté, hogy siet.

Szerencsétlenségre a hónap első napjai lévén, 
a budgeti ülés miatt a Pentarchia köz pénztára 
irtóztatóan kiürité az egyesek zsebét, a tagok a ná- 
lok levő pénzből ki nem elégitheték tartozásaikat.

Lön ebből képzelhetlen zavar, sok vállvoni- 
tás, és gyanús jelentőségű oldalpillantásoknak vé- 
getlen sora.

De reméltelenül a szomszéd fürdőszoba zár
ja hatalmasat pattant — a Pentarchisták arra for- 
diták szemöket, s még mielőtt akár kit is onnan 
kijőni láttak volna, keblükbe sejtelmi reménysugár 
lövelt.

A kilépő Kerker vala, ki, mint tudjuk, addig 
mortifikáltatott, mig elhagyva a nők társaságát, u- 
nalmában s boszuságában fürdeni ment.
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Képzelhetni, mint rohanák meg a gazdag pol
gárt megszorult uracsink, de Kerker, midőn pénzt 
kértek tőle, nem azon emberek közöl való volt, 
kik ügyesen ki nem tudják magokat vágni. — Csak 
mosolygott hires szabású ajkival, s barátságos jó 
szivet hazudó őszinteséggel el meré mondani, hogy 
bizony nála történetesen egy batka sincsen, s a 
fürdést egyedül Bihary ur hosszas unszolására vé
vé, ki, mint tudva van, mindenikünket vendégül 
hitt meg.

Azonban Kerker ur nem sokáig örülhetett le
leményes feltalálásának, mert a fürdőszolga ne
ki is tett kezébe egy kis árjegyzéket. —

Kerker hüledezni kezdett, mit tegyen, ha fi
zet s bankjegyeiből váltat, hazugságban marad, ha 
nem fize t... szégyen s lárma lesz belőle. — A 
pentarchisták pedig nevettek , és igen jól esett ne
kik kellemetlen helyzetöket egy gazdag, s hitelez
ni is hihetőleg szokott polgárral megosztva látni. 
— Jól tudták ugyan ők azt, hogy Kerker hazu
dott, de édes volta boszu, látván a zavart, melly- 
be bonyolitá magát a polgár, midőn kevés kiadás
tól megóvni akará tömérdek zsebét: most Kerker- 
nek erkölcsi kötelessége lön azt tenni, mit a töb
biek teendnek.

Mind a két részről vigasztaló volt az, hogy 
különböző rendű emberek közé a sors egyenlősé
get hozott — azonban e szép eseménnyel a fize
tésre váró pincér természetesen meg nem eléged
hetett.

Végre Harkály exkapitánynak, a gyakorlat 
nagy emberének sükerült mindnyájokat kiszabadí
tani a zavarból. —

A pincér titkos beszédre behívatott a fürdő-
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szobába , hol aztán néhány szóváltás, s kevés go
rombaság után meg lön az egyesség — A Pentar- 
chia tagjai a forró est daeára nyakig begombo- 
lódzva jövének elő — a pincér roppant ingóságo
kat, miként mellényeket, zsebkendőket, szivartás
kát, szemüveget vitt a haszonbérlőnek, „reggelig" 
zálogba. — Kerker pro forma egyik arany gyű
rűjét hagyta ottan.

így kizsákmányoltatva a társaság, s tehertől 
megmentve, kiment a fürdőudvarból, és megpillan
tó az alkonyat messzeségében sötétlő Pestet — s 
a viziváros iszonyatos portengerét. —

És borzasztó eskü következék erre, hogy Bi- 
harynak s Morquiernek e gonoszságát, tréfáját, 
megfeledkezését, vagy akár mi néven nevezendő 
cudar tettét rettenetesen fogják megboszulni.

Ez volt a legelső impietas, mellyel Morquier, 
a Pentarchia imádott alapítója valaha tagtárstói il- 
lettetett.
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VI.

A REJTÉLY.

Géza barátunkat s Walzmühléket ott hagytuk 
el, a midőn Kerker ur nem szenvedhetvén többé 
az uj vetély fensőbbségét, egész megvetéssel ha- 
gyá oda mátkáját: úgy látszott nem igen hivták 
vissza, mire különben a teréziavárosi praetendens 
nagyon számított.

Walzmühlnének, isten tudja miként eszébe 
jutott kicsónakázni a nádor szigetekbe.

Az eszme köztetszést nyert, Emilia biztosít- 
taték Kerker alkalmatlanságai ellen, Rózának mind
egy, akár hova, csak már menjenek. Adél számitás- 
ba sem jö tt, de egyébiránt leginkább örvendett a 
gondolatnak, előre képzelvén a hullámlégben rö
pülő sajka sebességét, mialatt a méltóságos folyam 
tükrében, távol a népes partoktól úgy hivé, a 
mindennapiság unalmaitól leend pár percnyire meg
szabadítva.

Gézának ellenben a helyzet Ígért kellemessé-
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geket: szemközt lenni Adéllel — maga sem tudta 
miért , de a gazdagság prozaiságába elmerült ifjat 
nagyon ingerlé a gyermek szelid tekintete, de 
mellyben már fakadozó érzelmek első tüzei lo
bogtak.

Illy érzelmek között, nem csudálhatni, ha 
Gézánk a vendégül meghitt társakról egészen meg- 
feledkezék — Morquier pedig nem bátorkodók őt 
figyelmeztetni, különben is gondolta, a csónakázás 
nem sokáig fog tartani.

A csónak oldal lócáin Walzmühlné s Emilia, 
más részről Róza, és Géza foglalónak helyet, A- 
dél a csónak elejére ült le , hol egy kisded nem
zeti lobogó, azon időben rendkívüli ritkaság, kel
lemes játékot üze az esti szellőkben.

Morquier, s a révész, megindítók a csónakot 
— azonban iszonyú szerencsétlenség történt.

Egy hatalmasan terhelt buzahajó vonattatott 
fel a Dunán, s a vontató kötél, mielőtt ki lehetett 
volna kerülni, a társaságunkat vivő csónak alá ke
rült , s azt tökéletesen felfordította.

Mindnyájan a Dunába estek, szerencsére a 
viz csekély mélységű vala, de annál inkább iszo
nyú vala a sár. Pesti olvasóim tudni fogják, hogy 
a Duna partja a császárfürdő mellett igen iszapos, 
s egészen fekete.

A bal esemény egész sereg szerencsétlenség
nek lett kutforrása. —

A vizbe esteket kimenteni segítség azonnal 
érkezett, jöttek szokásszerint bámészkodók is, kik 
százféle módját hordták elő, mint kellett volna a 
buzahajó kötelét kikerülni.

Waizmühlnének homlokán tojás nagyságú 
daganat keletkezett. — Emilia a miilyen hosszú
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volt, ug j nyúlt el a* iszapban. Róza, s Adói leg- 
szerencsósbek voltak, jókor lciugorván, alig lettek 
másfél arasznyira a térden felöl sárosak. Géza ol
dalvást esett a vizbe, s ijedségében az iszapban 
néhányszor megfordulván, kalapját, pálcáját elvesz- 
té , sőt valamennyi gombjainak egy harmadát nad
rága talpallójával együtt íerepeszté.

Midőn a hajótörést szenvedtek partra szállít
tattuk, csak akkor látszott meg a szerencsétlenség 
egész képében, Morquier tökéletes ördögként néze 
k i, mindazonáltal lélekjelenlétét épen nem veszté 
el, legelőször neki jutott eszébe a holmik iránt lé
péseket tenni.

Csáklyákat hoztak, s dicséretes kitörés, és 
szorgalommal munkálkodván, sok mindenfélét sike
rült kihozni, bár némelly tárgyakat még annál 
jobban kavartak be a sárba — a látvány minden
esetre dicsőséges vala, sokszor valami idomtalan 
tömeg akadt a csáklya horgas végére, nem lehet
vén kiismerni annak milétét, néhányszor a vizbe 
kelle azt vissza mártogatni, mire lemosatván az 
iszap, a sárgomolyból — bársony mantille, crep- 
kalap — török sálok fejlődtek ki —■

Walzmühlné a sorsnak illy gyöngédtelen csa
pása által egészen kiforgatva önismeretéből, Géza 
keblére támaszkodék, Géza arcát szerette volna 
megtörleni, de zsebkendője szinte olly gonoszul 
vala bernártva, mint ő maga, illy állapotban kép
zelhetni , mint dühöngött, mint átkozódott, s ká
romkodott azon ifjú, kit hálósipkájának félre állá
sa is kihozhatott egykedvűségéből.

Róza kellemetlenül fintoritá orrát, és résztve
vő szánakozással nézé ujdivatu, s legelőször felvett

V
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ruhájának illy gyászos végét. — Adél a többieket 
sajnálta, saját baján csak mosolyogni tudott.

Azon pár bérkocsis, kik történetesen a fürdő 
előtt állongáltak, semmi Ígéret mellett sem enge- 
dék kocsijokat beundokítani, szerencsére egy ó- 
budai piszkos zswlókocsi ment keresztül üresen a 
főúton, ez felvévén a szerencsétleneket, elvivé ő- 
ket e catastrophalis helyről.

Walzmühlnénak a vizivárosban, egy derék, s 
közelrőli rokona lakott, a kocsi az asszony uta
sításánál fogva egyenesen erre tartott.

Morquier minden erőködése dacára sem tu
dott a szűk kocsiban helyet kapni, és körül vevék 
a hátramaradtat a bámészkodók s kérdezősködők, 
minthogy a megförösztetteket vivő kocsi meglehe
tős sebességgel elrobogott.

A vízivárosi rokon vendéget látván jönni, a- 
zonnal elébe ment azoknak, s nagy csodálkozások, 
s még nagyobb sajnálkozások között leemelte e- 
gyenként azokat. Bihary volt a legutolsó, de ek
kor már maga a jó szivü rokon sem nézett ki 
különben, annyira bekének őt is sárral.

Most hihetlen szaporasággal, a mennyi szap
pan, mosdótál, törölköző, füsü, kefe a háznál csak 
találtatott, mind egy rakásba hordatott. —

Biharynak balra, a hölgyeknek jobbra mutat- 
tatott külön hely öltözkedésökre.

Walzmühlék a rokon neje, s leányitól azonnal 
ruhát kaptak s az idő különben is sötét lévén nem 
nagy lelkiismeretesség kellett, hanem annál több 
sietség a felöltözéshez.

Biharynak a vízivárosi polgár saját garderob- 
jából adott mindenfélét, mire pesti ifjúnk elkezd- 
heté toilettjét.
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Legyen szabad a vizivárosi polgár garderobejá- 
ról pár futólagos észrevételt tennünk.

A nagy kaputról, melly történetünk korában, 
1830ban, egy vizivárosi polgár ünepelő köntöse 
lehetett, biztosan fel lehet tenni, hogy az 1819ben 
készült s ekkor is mint nem divat után kapkodó 
férfiúhoz illik, hét év előtti modorban— a posztó 
sötét olaj szinét teljesen megtartotta, sőt nevelte 
azáltal, hogy sok helyen valóságosan is olajos volt
— azon állomány pedig, melly az öblös gallér e- 
gész felületén elterjedt, a vegykémek királyát, Or- 
fila urat is zavarba hozta volna feloszlatásával.

A kalap insurrectionalis, a mellény rococo 
szellemben vala idomítva — a nadrág végre, ko- 
zákosan két bő szárból állott, mellyet elephant lá
bak is csak daganatok alkalmával feszíthettek volna 
meg. Volt még gazdagon fodrozott mg, kötött kez- 
tyü, s ágytakaróval könnyen felcserélhető nyak
kendő —

Midőn Gézánk ezen öltözékeket megpillantó, 
máig is csodálkozom, hogy ájultan nem rogyott 
öszve. —

„Már ez még is csak sok“ gondolá magában, 
de mivel fázott, hozzá fogott a ruhacseréléshez.
— Morquier még nem volt jelen, hihetőleg a ka
nyargó utcákon elveszte szeme elől a kocsit — nem 
volt kin töltse boszuját. . .  megnézegető másodszor 
is a ruhákat, s még iszonyatosabbnak találá azo
kat, de végig néze saját nadrágán, mellynek hófe
hér kelméjén tentafeketeség uralkodék, végig néz
te könnyű frakkját, és nem birta felemelni, annyi 
súly ragdt rá a Duna fenekéről és már siettetésből 
néhányszor mégis kopogtatók ajtaját, midőn betakar
ván előbb egy ágytakaróval a nagy tükröt, hirtelen
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magára rántott minden ruhát; jó bőven állhatott 
neki, legalább szorításról nem tudom, hogy pa
naszkodott volna.

Ez épen azon időben történt, midőn a cserben 
hagyott pentarchisták Kerker úrral egyetemben 
óriási léptekkel haladénak Pest felé, az égbe pedig 
nagyszerű esküket bocsátgatának.

Midőn egészen felöltözve kilépett a várakozó 
hölgyek körébe. .  udvariasságból senki sem neve
tett. — A vendégszerető rokon az alatt már befo
gatott saját kocsijába, s kölcsönös köszönések, 
mentegetőzések, s végre csókok után útnak bocsá
tó a szerencsétlen karavánt. —

Ekkor már a nap túl vala a láthatáron. 
Haladásban lévén a kocsi, az illetők bátorsá

got vőnek az egész történetre néhány észrevételt 
tenni — mindnyájan úgy néztek k i , mint vándor 
színészek ezelőtt félszázaddal. —

Emilia a dolgot kalandnak találá nevezni, s ez 
eszme Gézának némi vigasztalást nyújtott. — Róza 
durcáskodott, Walzmülilné vizes kendővel boro
gató homloka sebét. — Adél Gézára nézett s neve
tett titkon, a játékos szembeszéd most már köny- 
nyebb volt, mint lett volna a csolnakon, hol a 
lányka előtt feszesen öltözött divaturacs állott volna.

így érkezett Pestre a vízivárosi equipage. . .  
már lámpák fénye terjeszté világát, a járdákon pe
dig a nép nagy tömegben hullámzott, mint nyári 
estéken mindig.

A kocsi először Walzmühléket tévé le — Gé
za csak az elválás percében gondoló meg helyzete 
iszonyatosságát — illy kocsival hajtatni be saját pa
lotájába, hol majd cselédjei jövendnek elébe, s a 
gonosz vizivárosi costume. . .  a ravaszul eltitkolt
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mosolyok annyira borzasztóan tiintenelc fel előtte, 
hogy elhatározná leszállni a kocsiból, remélve, 
hogy gyalog menve könnyebben besuttyanhat saját 
házába.

Azonban a sors Gézának még ma nagy utakat 
rendelt lejárni. —

Leszabva a kövezetre, úgy látszott, sokkal job
ban van a főváros kivilágítva, mint egyébkor hitte. 
A Walzmühl ház falain is világolt egy argandi. Gé
za végig nézheté magát, s a mit látott, elég volt 
arra , hogy ugyancsak sietve szedje az inát haza 
felé, nem ugyan a legrövidebb u tó n , hanem a 
merre legkevesebb ember jár.

Fájdalom, hősünk felett bal csillagzat uralko
dott: alig ment azon szegletre, hol Walzmühlék 
utcája a királyutcába vág, már ismerős alakokat pil
lanta meg, ezeket jókor elkerülte ugyan, azonban 
iszonyú messze kelle vissza mennie.

Csak sok járkálás után vergődhetett ismét az 
országútra, hol aztán szabadabban kezde lehelni. .  
hogy jutott ide, minő sikátorokon, tekervényeken, 
s házkapukon keresztül, azt maga sem tudná elő
terjeszteni.

Az országútról a Dunapartig már nem vala 
mesterség eljutni, keresztül a nagy téren s az ak
koron nem annyira népes Leopoldváros utcáin.

De mi történik: az iramló ifjat gyerkőc cso
port veszi körül — a pesti ember különös ügyes
séggel bir megismerni az ember polgári helyzetét 
az arc vonásiból — Gézánk úri vonási, fekete baju
sza, szemeinek élénk tüze nagy ellentétben álltak 
az alig birt desperatus uniformissal.

Egy utcai elménc, tűrhető megjegyzést tett a
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jelenetre, mire azonnal borzasztó, s mindenfelől 
viszhanggal kisért hahota keletkezek. —

Géza diihösségében nyakkendőjét tépdelé . . .  
s megesküvék, hogy a mint haza ér, Morquiert tüs
tént pokolba kergeti, minthogy utoljára is minden
nek oka Morquier szokott lenni.

Az előbbeni hang batorulván az imént aratott 
humoristicai koszorún, njabbal állt elő , melly vas
tagabbak lévén az élőbbemnél, a hatást csak na- 
gyobbitotta.

Géza őrjöngő csoporttól látta magát bekerít- 
tetni — az ő türelme közönségesen gyenge fona
lon függött, minő lehetett illy boszuság alkalmával 
lelki állapotja, azt alig lehet képzelni — a csoport 
azonban a dolognak ,, skandalspektakl “  színezetet 
adván, víg kedve s liahotázása azon fokon nevelke
dett, mint mentül többen jöttek a hely színére. —

Nem kell azonban gondolni, mintha mind ez 
egy helyben történt volna, Géza vágtatott, a tömeg 
vele, és utána. —

Most már nem leliete Gézánknak az utcákban 
válogatni: rohant merre a tömegtől viteték. —■ 
Pesti olvasóim el fogják nekem hinni e dolog való
ságát, kik tapasztalásból tudják, hogy néha egy 
kutya ugrándozása, vagy pár taliga öszveütközése 
tömegeket gyűjt egybe, s a közlekedést hosszú idő
re felfüggesztheti.

Ha már egyszer annyira ment a dalog, hogy 
a szemközt jövők feltartóztatnak. .  kész az utcai 
revolutio, főkép estve, midőn az utcákon bátrabb 
a nép — igy történt, hogy Géza a legveszedelme
sebb helyre kényszerült menekülni, a hatvani ka
puba , hol a Zrínyi kávéhaz a juratusoknak akkori 
Pillvaxja vala kinyitva.
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Csak ez volt még hátra. — A kávéház előtt 
sok ifjak ültek, s még többen tolakodának ki, hall
ván a közelgő népfergeteget — úgy hallatszott, 
mintha a Teréziaváros a belső városra akart volna 
rohanni. —

Géza igen sokat ismert ezen ifjakból azon idő
ből, mig szegény volt, de dühössége akkor hágott 
legfensőbb fokra, midőn a kávéház lócáján Har
kály, Harcsay, Mérges, s Bereghi urakat megpil
lants. — A balsors pohara most csoidultig teljes 
vala —

A pentarchisták, dacára a vízivárosi costum- 
nek, azonnal megismerék Bihary Gézát, ki ellen 
épen a hoszuállási tervek valának vitatkozás alatt 
— s azonnal utána eredének a menekülőnek. — 
Géza jól látta, kik váltak ki a kávéház ifjaiból őt 
követni, ugyanazért neki iramlott, hogy szuszogá- 
sában szinte kisustorgott a lelke — e megerőte- 
tésnél fogva az uriutcában alig versenyezhete vele 
körülbelül ötven legjobb lábú mesterinas. —

A pentarchistáknak azonban kitűnő erényök 
vala az állhatatosság, s kitürés. — Úgy mutatko- 
zék, hogy Gézánknak végre is csak ezekkel leend 
még baja. És most kezde kétségbeesve emlékezni, 
hogy ezeket Morquier vendégül hivá meg, s ő a 
fizetésről megfeledkezék, kétség sem férhetett hozzá, 
hogy most ezek méregtelve ellene, valamit forral
nak — és ennek oka ismét Morquier, mindig csak 
Morquier.

Géza jól okoskodott, mert a Pentarchia tel
jes hatalmú ülésen kivül is , a helyszínén elhatá
rozd , hogy őt most elfogják s vele rövid ütő n 
fognak bánni, mi Pesten annyit tesz, mint valakit 
jól elpáholni. —
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Leirhatlan azon útnak hosszasága, mellyet Gé
zánk tőn, a Teréziaváros tekervényein s borzasztó 
kövezetén, midőn elhatárzá, hogy üldözőit kifá- 
rasztással győzendi le — olvasóimmal követtetni 
őt e tyukszemes epochában udvariatlanság volna 
— elmondom csak röviden e nevezetes nap ki
menetelét.

Egy igen távol lévő ponton az üldözők kissé 
hátra maradván , — Géza, kit e helyen egészen 
ismeretlennek hittünk volna, egy középszerű ház
nál meghúzá néhányszor a kapucsengetyűt. . .  s 
beereszteték — midőn a Pentarchia ide érkezett, 
a kulcs épen utolszor fordult meg a zárban.

Harkály szörnyen szuszogott, Harcsay átko- 
zódott, Mérges káromkodott s csak Bereghinek ju
tott eszébe, hátha az kit üldöztek nem is Bihary 
Géza ?

Némi valószínűség volt is a dologban : a ház 
épen nem látszott kocsmának, vagy bár minő nyil
vános helynek, hova fiatal ember menekülhetett 
volna, aztán azon irtóztató öltözet — s a helyzet, 
mellyben találók őt. —

Egy keveset hallgatództak az ablak alatt — 
semmi útbaigazító jel — csak egy elel tördelt pa
nasz, nyögés zavará a legmélyebb csendet. —

Mindezekből nem sokat lehete kitudni, mint 
szinte az arra vetődött éjjeli őrtől sem, ki a kér
dezőknek röviden azt feleié, hogy azon ház egy 
beteges öreg asszonyé. —

Magyar  m i l l iona i re .  I. k ü t .
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*
* *

E rettenetes strapációt három nap előtt ki 
nem pihenheték a boszut forralok. —• És ez idő 
alatt Morquier a Pentarchiában nem mutatá magát.

Egy pár merészebb pentarchista megkisérté ■ 
betolakodni Bihary dunaparti palotájába, hol azon
ban ama csodálatos hirt vevék, hogy az uraság 
titoknoka kíséretében határozatlan időkig elutazott.

Morquier hiányát a padlásszoba hamar meg
érzette, a szabályok iránti buzgóság kezde tágulni,' 
s csak az tartotta őket együtt, miszerint reméllék 
elfeledhetlen alapitójukat minden percben ismét 
láthatni.

Hova utazha ttakazonban illy rögtön Bihary- 
ék, arról csak valószínűt is alig lehete valamit mon
dani. —

Egy héttel, a rohanások nevezetes éje u tán, 
bizonyos magány ügyekben járva, két pentarchista 
a Teréziaváros szélső utcáira vetődött. — Itt volt 
azon ház, mellyben Gézát a megfutamláskor be
menni Iáták. A ház megláttára azonnal elhatárzák 
azt kivülbelől megvizsgálni, ha mindjárt másképen 
nem lehetne is, mint tulajdonosnéjának látogatást 
adni — ürügyet illy alkalmakkor pesti ember köny- 
nyen talál.

Bemenve az udvarra, kocsi állott a kapu alatt, 
s a háziak kötegeltet szállítanak arra : a pentarchis- 
ták kérdőleg egymásra tekiritgetének, midőn Mor- 
quiert pillanták meg, ki e találkozáson úgy látszék 
nem kevéssé lön megzavarodva.

Morquier, tagtársait kezének egy alig észre-
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vehető intésével visszaparancsolá, azok engedelmes
kedtek, s visszatérvén szállásokra, a látottakat teljes 
hatalmú ülés elébe terjeszték.

Éjfél közeledtekor belépe Morquier a Pentar- 
chiába, történetesen minden tagtárs jelen volt, s 
elhagyván az „Alvóiért," a kerek asztal körül ösz- 
vegyülének. —

Morquier egy öszeg pénzt tett le a társaság 
asztalára., s egy levelet, mellyet utasításnak ne
vezett az általadé. —

Ezután búcsút von társaságától az alapitó, 
ajánlá a hallgatást, hivséget, kölcsönös szeretetet, 
különösen pedig lelkiismeretes és vak engedelmes
séget azok iránt, mellyek az átadott levélben fog
laltatnak, „mert" úgymond— „minden ettől függ, 
ettől azon nagy cé l, mellyet a társaság alapítása
kor ldtüzék, de mellyről a határozatok jegyző
könyve hallgat, s csak néma gondolatvonallal jel
képezi annak nagyszerűségét." —

A Pentarchiának fülében e szavak ünnepélye
sen liangzának vissza. — Lassú suttogás futotta 
őket keresztül, mig Morquier őket egyenként vé
gig nézé — s aztán esküt kére tőlök, mire a ta
gok, mint gépek elmondák Morquier után a rémes 
szavakat.

Ezután eltávozék az alapito, az ülés azonban 
folytattatott.

Legelőször is felolvastatott a rejtélyes levél, 
s annak tartalma rendkívüli bámulatra gerjeszte 
mindenkit.

Egy óranegyed alatt minden könnyen vihe
tő ingóság kötegekbe vala gyűjtve — éjfélkor meg- 
huzá valaki az éji csengetyűt, s azonnal két ko
csit hallottak az utcán megállani.

5 *



68

Lementek a legóvatosabb csendben.. —• Az 
egyik kocsiban egy ismeretlen nő, s nőcseléd ült, 
Harkály melléjek telepedett —• a három véko
nyabb pentarchista a másik kocsi ülésén szorult 
öszve — s azonnal a város csendes utcáin keresz
tül robogtak, ki a városból kelet felé. —
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T O

KÉT FRANCIA HÖLGY.

Az ala tt, hogy Pesten a titokteljes elutazás 
megtörtént, Géza barátunk Bécsben, a birodalmi vá
rosban mulatozék, ha ugyan mulatozásnak nevez
hetni azt, hogy Morquierre várakozott, s számlál - 
gatá a perceket, mellyeket még ezen épen nem 
szellemes nép között kell töltenie.

Elvégezvén pedig pesti teendó'it a szorgalmas 
tiloknok, jó csomó pénzt tehetett fó'nöke asztalára, 
azonban a bécsi napok mégis csak lassan telének, 
hiányozván valami uj, mi egy más nagy utáni vára
kozásban elfeledtetné annak még messze létét, s az 
órákat észrevétlenül siettetné , a Bécsben található 
élvezetek különben is körülbelül azok valának, 
mellyeket Gézánk Pesten már megunt vala.

Legfeljebb a francia nyelvbeli gyakorlatok ad
tának némi elfoglalást, s a titoknok örömmel vévé 
észre, mennyire halad naponként most többet fő
nöke , mint az előtt egész hónap lefolyta alatt. —
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Géza, ki a mit sem tevés gyönyöreit klassicitásra 
emelte, most óra bosszant ú'l, tamil, fordítgat, s 
titoknokával gyakorolja magát.

Illy varázs ereje van ezen eszmének: Párisba 
menni. —

Más napra, bogy a pesti kaland olly balul üte 
k i , a reggelre haza vergó'dött Morquier ur levelet 
kapott főnökétől, tüstént kocsira ü lt, s a levelet 
hozónak útmutatása szerint kihajtattak a Teréziavá- 
rosba. Géza egy kapuban várta kocsiját, bő fekete 
köpenybe burkolva — s szó nélkül visszafordulá- 
nak a dunaparti házba.

Ekkor nyíltan kimondá a titoknok, hogy ha
csak mind a ketten megbolondulni nem akarnának, 
más menedékhely nincs, mint: Páris — ő Pestet 
s lakóit nem ismeri, Párist ellenben tökéletesen, 
következőleg, ha olly mulatság kívántatik, melly 
egy millió pengő forint birtokosához illik, azt csak 
Párisban találhatni fel — azért csak rögtön min
den késedelem nélkül útra.

És Géza nem sokat késedelmezélc — úgy is 
azon hiedelemben vala, bogy az egész Pest meg
tudta a tegnapi történetet s minden ember az ő 
rovására nevet — pedig Pestünk még sem olly 
kis város, hogy egy emberrel sokat bibelődjék, 
ha azon ember mindjárt millionaire is , s ha talán 
szerencsétlenségből egyszer utcai látványt okozott 
is , mint midőn a teréziavárosi kaputtal a fél város 
forradalomba ejtetett. —

E dolgot ugyan más napra minden ember el
feledő. — Gézánk azonban annyira anekdotába jött- 
nek képzelő magát, bogy Pestet más nap elhagyná, 
dolgainak elintézése végett pedig Morquiert bízta 
meg.

I
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Morquier ez idő alatt sok munkásságot fejte 
ki — kifürkésző a teréziavárosi lak titkait, s en
nek Ion következése a Pentarchiának olly rögtöni 
elutazása. —

A bécsi időzésnek még egy nem egészen lé
nyeges részletét kell említenem — Bihary Bécsben 
szerencsére tett szert — ellenkezőleg honijainkkal, 
kik a fővárost csak iszonyú adósságokkal terhel
ten szokják elhagyni. — Hősünk főnyertes lön a 
nagy lotterián, s az innen nyert pénz a különben 
is duzzadt erszényt kimeríthetlenné tette. — Ezt 
egyébiránt csak azért emlitem, miszerint lássa az 
olvasó, mennyire édes fia vala a szerencsének Bi
hary Géza.

Harmad napra a nyeremény kézbe vétele után 
fiatal barátink már útban valának; a német tarto
mányokon keresztül inkább röpültek, mint utaz
tak , mig végre egy szép reggelen a Rajnán át- 
kelhetének.

Itt már látni leliete , mi különbség van a nép, 
és nemzet között — az idők kedvezők valának a 
látni akarónak, az 1815 óta uralkodó párt felett 
a 221 meghuzá a lélek harangot, a hatalom ellen
szegült a rohanó árnak, s ez által egy nem soká
ra bekövetkezendő Tragoediának hozák létre első 
jelenetét.

Géza már Strassburgban Párist képzelő. — 
Látta az ó kor egyik remek hagyományát, a feke
te góth egyházat, hallotta orgonája mennydör
gését, jelen volt Constant Benjámin újra megvá
lasztatásán, részt vett a hála ünnepélyeken, mely- 
lyek az algiri győzedelmek emlékére nyilvánosan 
adattak, de nem kerülte el figyelmét a redős hom- 
lokű polgárok sokasága, kik elégületlenek voltak

i
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azokkal, kikre e győzelmek dicsősége utoljára is 
háramlani fog.

Más nap tovább folytaták utjokat, még kora 
hajnal vo lt, a dóm fekete tornya még nem vált 
ki az éj sötétéből, a virradat első órára úgy hal
latszott, mint túlvilágról terjedő szomorú hang, 
midőn a gyorskocsi keresztül robogott a város 
kövezetén.

Az utazók bevonulva a kocsipárnák közé szót
lanul ültek, csak a Conduktor elménckedett a lo
vakat hajtó postalegényekkel, kik Párisról csak 
úgy beszéltek, mint Soroksáron Pestről. —

És gyorsan haladtak a padiatsimaságu kőuton: 
még mindig sötét vala, épen nem leliete látni a- 
zokat, kik a kocsiban ültek, mindazonáltal egy pár 
adathoz még is lehete jutni.

Egyik szegletből vércse hang szólalt fel, s a 
felelet rá más oldalról érkezett — balról egy bas- 
sus köhögött, jobbra férfi és nő hang sugdosód- 
tak együtt. — Gézának általellenében végre selyem 
kelmék zöreje üze játékot, jeléül annak, hogy 
olly úri hölgyek vannak jelen, kik útban is selyem 
öltönyt viselnek.

Magyar utazónk elméjében a roppant Páris 
képe merült fel — alig hiheté, hogy más napra 
látandja. — Tudja ugyan, hogy a strassburgi gyors
kocsi negyvennyolc óra alatt hajt be Párisba, 
mindazáltal nem verheté ki fejéből emlékét egy
kori pest-debreceni utjának, mellyet tiszaáradás 
alkalmával épen huszonhárom nap alatt végze be.

A második állomás után, az utazóknak né
hány perc engedtetett reggelizés végett: magyar 
utazónk eredeti kényelmében csak ki akart még 
szállani, midőn már ismét indult a kocsi. —
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A nap e pillanatban jött fel a láthatárra, nagy
szerűig árasztván Franciaország nyarát a rajnai te
tők hátra hagyott kékeire —• még nyogotéjszak- 
ra messze róna simult le — arra fekvék még ho
mályos ég alatt iszonyú messzeségben Páris vá
rosa.

A látványon magyar utazónk is el vala vará
zsolva , azonban a távolba tekintő szem kalandjait 
egy a kocsiban levő tárgy nagy mértékben korlá* 
tozá. — E tárgy természetesen nem is lehete e- 
gyéb, mint azon selyemruhás hölgypár, kinek ott 
létét már a sötétben sejditettük. —

A két hölgy viseletre nézve is egyenlően, 
szoros viszonyban látszának együtt lenni — arcai
kat fátyol fedé, beszédeikben mindazonáltal seraphi 
hangtisztaság énekelt — aztán vigak, elmések , s 
kellemesek voltak, midőn először magok közt las
san , későbben hangosabban folytatnának beszédet, 
úgy látszék, egy pillanatra sem kétkedének, hogy
ha a kocsiban általános társalgás fogna kezdetni, 
ők lesznek a középpont.

Reggelizés u tán, az utazók, kik most mint
egy másodízben láták egymást, kezdének beszél
getni : mindenki a selyemruhás hölgyek felé inté- 
zé szavait.

A két hölgy ruháján az akkor hajnalában le
vő uj iskola romanticismusa látszott; fekete, hosz- 
szu, s gazdag redőkben lefolyó selyem öltöny, 
vérszin Shawl, fehér fátyol csipke, s fiorenzei szal
ma kalap. —

Géza alkalmat vön olly szépekre gondolni, 
kik gyermeki őszinteségökben azt sem tudták, 
hogy ők szépek. A francia nők jól ismerik saját 
bájaikat, szemeikben magasztos önérzet tündöklik,
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távol azonban olly követelő szellemtől, mintha 
szerelmökkel nagy ajándékot hinnének adhatni. . . .  
ingerlő bájaiknak érzetét ön magoknak tartják fel, 
s ez adja meg nekik a viszonszerelemnek azon 
édességét, mellyetcsak akkor élvezhetnek teljesen, 
ha meg vannak*>győződve, hogy azt kellemeiknél fog
va meg is érdemlik.

A gyermek lány szerelme ábrándos lelkű fér
fiakra hat, és csak lassan kél, lassan vesz hatalmat 
a leiken, de egyszer győzedelmes kedves soha nem 
fog feledtetni — ha halál szakítja meg a kötést, a 
második szerelem a kiégett kebelben csak gyenge 
táplálékot lelhet, s minden édességét csak vissza- 
gondolólag az elsőre élvezheti — a müveit világi 
hölgy szerelme miként villám csap a szívre, s a 
pillanat első hevében nincs áldozat, melly érte 
nagy volna.

Távol legyen mindazonáltal nemes olvasóm, 
tőlem az, hogy nagy beesü figyelmedet kacér, 
s mégis lelketlen divatbábokkal fárasszam — az 
én hölgyeim úrnői a divatnak, nem pedig rabnői, 
mit a nagy világ művészete újat, becsest, kellemest 
nyújtott, azt annyiban fogadták el, mennyiben ural
kodhattak azokon. —

És utoljára is kérdés marad, ha vájjon a pá
holyba járó, tükör előtt öltöző, s salonokban fel
nőtt finom teremtmények , minden selyemcsipkéjü 
szabadabb viseleteik dacára nem tarthatnák é meg 
legszebb bájukat a természetességet, vagy nem ál
nak é ki a versenyt, mi a női rendeltetést illeti 
— az egyszerűség angyalaival — amazok ugyan 
naponként millió veszélynek néznek elébe, de az
tán az illy körülményekben megőrzött lélek a va
lódi müveit, romlatlan, s kísérleteket kiállott jel
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lem példányképe, az egyszerűség angyalait gyakran 
az első vihar megfosztja soha nem nyiladozandó 
virágitól — az ollyanokat a szív kívánja, az illye- 
nekkel megelégszik. Ollyanoknak kell lenni minden 
hölgynek, illyeneknek pedig elég lenniök.

Hanyatlóban vala már a második nap is , s 
Géza még nem eléglé meg a két nőt mindig néz
ni: a beszéd folyamát Morquier vezérlé, Géza rit
kábban szólott, mert mit mondani akart, először 
magyarul kelle kigondolnia, aztán franciára átfor
dítania, melly eljárás nagyon akadályozá őt mind
azokat elmondani, miket kívánt volna — azonban 
egy két szavaiból is , az elmés s tréfás hölgyek 
dicső következéseket tudtak kihozni.

A nap nyugodni szállt — az utazók észreve- 
vék, hogy a Conductor nyűgöt felé tekintgetve 
rég vizsgálódik.

Balról egy mezei lak tűnt fel kellemes kert
nek közepéből, homlokán óra vala nemesi cimkép 
helyett — a sodrony harang nyolc órát vert — 
midőn a Conductor elkiáltá magát:

„P áris! “  —
Az idegenek e szóra nyugotra tekintének, 

merre a Conductor mutatott — iszonyú háztetők 
tengere borongott a távol alkony vörösében — 
csak a Notre-Dame kettős csúcsa vala sötét, mint ’ 
emléke a történeteknek, mellyek körében lefoly
tak. —

A franciák, azon lelkesedéssel, mellyel min
denkor meglepetnek, valahányszor fővárosuk tá
vol tornyait megpillantják, most csak idegenek arc
játékán kéjelgének. —

Géza keblét valami eddig nem érzett öröm 
lepé meg, szerette volna Párist még messzebbre
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tudni, mert alig hívé önmagának, hogy pár pil
lanat ntán annyi dicsőséget láthasson meg, mint 
Páris.

A franciák a Conductor elldáltására, Párissal 
öszvekötött eszmékben merőiének el, a nagy nem
zet története, dicsőségének végetlensége — Napó
leon harcai, Mirabeau szónoklata, Hugó teremtő 
lelke, Béranger mindenható lantja, az auszterlici 
nap , Bordeaux tekintete , a Provence paradicso
ma — s a júliusi holtak sírja — ezeket a francia 
mind e szó alatt — Páris befoglalva érti.

Midőn a kocsi Páris kövezetére berobogott, 
már egyik utazó sem merészkedék a bámulat csen
dét megzavarni, annyira tisztelők egymás elfogu- 
lását, millyet olly látvány képes okozni, mint Pá
ris — igy történt, hogy az utazók, kik két nap 
óta megszokták egymást ismerősként látni, a pol
gáriság fővárosában, mint egészen idegenek bú
csú nélkül váltak el egymástól. —

A miket magyar utazónk azon este egész éjfé
lig látott, arról számot adni nem regényünk szöve
dékéhez tartozik, csak reggel felé, midőn párisi 
vánkosok közé vetlieté magát, említé meg titok- 
nokának, mennyire nem tud megfeledkezni Páris 
millió látandói között is a két fekete ruhás hölgy
ről. —

Morquier feleletében oda nyilatkozott, hogy 
hatalmában van főnökét, a mikor tetszeni fog, az 
érdeklett hölgyekhez bevezetni. —

Bihary Géza nagy szemeket meresztett titok- 
nokára. —
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VIII.

MORQÜIER.

Nem követjük regényhősünket a városban! 
szerte kalandozásában, nem is kísértjük meg leírni 
azon élvezeteket, mellyeket Páris nyújthat az egy 
millió birtokosának, ki e mellett még nagy lotte- 
ria nyereményét is ide hozta elkölteni — különben 
is tudhatja az olvasó, hogy Gézánk naponként hat 
órakor Vérynél ebédelt, ebédről színházba ment, 
közönségesen csak a második darabra, más nap ti - 
zenegy órakor felkelvén kávézni, s újságot olvasn i 
Tortonihoz kocsizott, s ha még kevés idő fenma- 
radt, lovagolt az utcákon, vagy Mörquier által ve
zettető magát különbféle tárgyakat, épületeket, 
kerteket, gyűjteményeket, egyházakat, temetőket 
megnézegetni. —

Mörquier, a ministerialis exfogalmazó a rend
őri osztályból, midőn Párisban egy pénzes embert 
kelle mulatságból mulatságba hordoznia, képzelhet
ni , miként vala saját elemében. -



78

A napok sebesen haladénak — julius közepe 
elmúlt — Géza két hetes lakos volt már Parisban, 
s ez idő alatt mindent látott — látta az öreg ki
rá ly t, a sovány Polignakot, meg vala híva Laffitte 
estélyeire — Constant Benjámint naponként cso
dálta , midőn az lehorgasztott fővel a boulognei 
sétányon le'pdegelt — már alig vala más hátra, mint 
az ülések kezdete, mellyről mindenféle sejtelmek 
szárnyaiénak, azt azonban, a mi valóban megtörtént, 
senki sem találta el.

E szerint a percek nem olvasva tünének el, 
minden élvezet egy sereg másra vezetett. — Pest, 
s a vízivárosi prozaiság a világért sem jutott volna 
eszébe, elfeledkezék az egyszerű , kellemes Adél
ról, a polgárleányról, a fekete ruhás hölgyek nem 
ingerlék többé őt — át kezdé végre látni azt, mit 
minden okos férfi, hogy például, asszonyok után 
epedni, rólok ábrándozni, s azokat angyalokkal 
hasonlítgatni, desperatus mulatság, kivévén, ha az 
ember unalmában más okosabbat nem tehet. Egy 
pár költő holmi cifraságokat talált egykor rólok 
öszvehadarni, s már elhivék, hogy férfinak szeren
cse az, ha nőtől szerettetik. —

Illy eszmékkel bajlódék a millionaire ifjú Pa
risban, ha néha élvekben kifáradva pamlagaba vá- 
gá magát, s mint Pesten tévé, olly kényelmes fek
vési helyzetet kerese, mellyben testének legkisebb 
izecskéjét sem kelle tartania.

Morquier valamint Pesten csak illy percektől 
félt leginkább, úgy az ollyanokat itten a nap leg
kedvesebb perceinek tekinté, mert legalább meg- 
nyughatott, s gondolkozhatott jövendőjéről, gyárt- 
gathatá régi tervét, mellyel betölthesse Ígéretét, 
mellyet a Pentarchiában esküszavak közt monda
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e l. .  Gépeinek elrendezésével még maga sem vala 
egészen tisztában, most csak az előkészületek kora 
volt még, a kivitel akkorra halasztatván, midőn olva
sóimmal elhagyva a külföldi kalandozást, imádott 
honunk síkjain talál kozandunk öszve.

Morquier szobája nem messze vala a Gézáétól, 
honnan csengetyü szolgált ide, hogy hivatván a ti- 
toknok, oldalajtókon is bejuthasson főnökéhez.—

Szobájában asztalra könyökölve, komor re- 
dőkbe mélyedten látjuk őt e pillanatban. — Ha
tározatlan pontokra függesztett tekintetéből láthat
ni, hogy gondolati messze kalandoznak: egyike 
vala ő azon rejtélyes jellemeknek , kiktől minden 
ember fé l, s mégis, kiknek jutni szokott a sze
rencse olly embereknek kegyenceivé lenni, kik
nek szeszélyétől sokaknak boldogsága függ.

Töprenk'edéseiből váratlan ajtókopogtatás éb
resztő fel.

Ki lehet ez?
Uj személy. Egy öreg kopasz férfi lép b e , s 

mélyen meghajtja magát — alakját a C. betű meg
lehetősen megközelíthető — midőn aztán a jöve- 

, vény ismét kiegyenesedék, kiviláglott, hogy a ma
gát alázatosan viselő emberke orrát igen fel, — 
ajkát pedig igen előre eresztve szokta viselni — 
midőn pedig nyájaskodni kezdett, az ember el 
nem igazodhatott, ha kezünket akarja é megcsó
kolni , vagy orrunkat megharápni. —

Alacsony, s száraz testét átkozott frakk fede
ző , melly, fogadni mernék, Necker minister báljait 
is látta, de épen ezen viselet volt az, mi ő ke
gyelme ki letét elárulá, hogy tudniillik ő egyike 
azon izetlenkedő hitelezőknek, kik a határnapok-
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ról külön jegyzőkönyvet vezetnek, bár emlékező 
tehetségök ellen különben sincs panaszuk. —

Morquier, a mint e csodálatos alak belépe, 
nem várt annyi időt, mint mennyi alatt mi leírá
sunkat megtevők, hanem kezét nyujtá az idegen
nek — És dicsőséges viszonlátási jelenet fejlődök 
ki, s egy illy alkalommal történni szokott szakado
zott párbeszédke, mellyet az ívszámra dolgozók 
három lapon át folytatni szoktak.

Nekünk azonban haladnunk kell.
Az idegen Fesse-Mathieu ur, Morquiernek egy

kori ismerőse, s következőleg hitelezője — a ma
gyar olvasó alig hiheti, mint történhetik illy viszo
nyok között kézfogással kezdett találkozás. —

Bevégeztetvén a kérdések s feleletek sora, mely- 
lyekre illy alkalommal egyik fél sem szokott vigyáz
n i . . .  a dolog komolyabb tárgyakra ment által.

Fesse-Mathieu Morquier elébe, egész nyájas
sággal egy váltót tett le.

A váltóöszveg csekélység vala, valóságos nyo
morúság, ötszáz frank — Morquier a pénztárnok- 
titoknok ezer frankkal fizette azt ki.

Fesse-Mathieu nem vala embere a csodálkozá
soknak, de e váratlan esemény legalább is meg
lepte őt.

„Ön, édes Morquier, szerencsés ember'1 eny- 
nyiből állott a párisi hitelező köszöneté.

Morquier bezárván a szekrényt, honnan a fi
zetést teljesítő, nem állhatá meg, hogy úgy neve
zett barátjának nevetve szemére ne vesse, mennyit 
kelle egykor kérni, imádkoznia, futkározni, még 
pénzt kaphatott. „Ön akkor uram, azt hivé, hogy 
pénzét sárba dobja — lám, nem kell kétségbe esni, 
felhozza a sors istene egykor az adósok napját is.
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No de beszéljünk most önről, sorsomat úgy is lát
hatja, ha nem szólok, csak körül nézzen szobám
ban. — De ha úgy tetszik, üljünk le."

Leültek.
„Először is mondja meg nekem Fesse-Mathieu, 

hogyan tudta meg itt létemet?"
„Oh istenem" nevete az uzsorás „én ne tud

nám meg pártfogó-barátim , hollétét — ön nagy 
kópé Morquier — nem emlékezik, hányszor gunyo- 
la engem azzal, hogy adósaimat a pokolból is ki 
tudom szagolni." —

„Már az igaz, ön elől soha el nem bújhat
tunk." —

„No lássa ön. — Különben az igazat megvall
va már egy hét óta tudom visszatértét, de én önt 
háborgatni nem akartam. Ha van pénze, gondolám 
magamban, bizonyosan meg fog emlékezni rólam, 
ki neki olly szívesen szolgáltam mindig . . .  de ön 
nem jött s én liivém, hogy önnek nincs pénze. — 
Azonban tegnap önt a vaudeville egyik páholyában 
pillantám meg. Épen. szemközt voltunk. . . "

„Ön páholyban Fesse-Mathieu?" —
„Szeretném tudni, mi különös van abban — 

de különösebb az, hogy ön páholyban volt, követ
kezőleg pénze volt, s rám még sem emlékezett.— 
No de félre a tréfával — arcáról megismerém önt, 
hogy pénze van —• illyenkor pedig ön örömest fi
zet; az ember ugyan gyarló, néha megfeledkezhe- 
tik , ellenben abban sincs semmi sértés, ha az em
bert emlékeztetik — nemde Morquier, ön nincs 
megsértve? — Elhiheti nekem, örömmel megtar- 
tartottam volna ezen csekély váltót, ha nem fél
tem volna, hogy önnek pontosságát meg fognám 
sérteni." —

Magyar millionaire I. kötet. 6
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Morquier azon csodálkoztában, hogy Fesse- 
Mathieu színházba, sőt páholyba jár, annyira el 
vala ragadtatva, hogy a bókokra magát illendően 
meghajtogatni elmulasztá.

„Engedjen m eg, uram ,“ szóla a titoknok, „ha 
ismét visszatérek az előbbeni tárgyra. — Mióta jár 
ön Fesse-Mathieu a színházba? — megváltózhatik 
é ennyire ember egy év alatt?"

Fesse-Mathieu kimondhatlanul keserűen mo
solygott. —

„Értem önt, Fesse-Methieu — ön megházaso
dott." —

„Ha csak az volna." —
„Patvart! még több." —
„Ha ön tudná szerencsétlenségemet uram, 

nem gúnyolódnék." —
„Tehát szánjam önt Fesse-Mathieu?"
„Oh! — az uram borzasztó nap vala. — Egy 

vállalat, melly eddig is tönkre tett. — Ha azt hi
szi ön , Morquier, hogy ön előtt most is a régi, 
szorgalmatos ügyvéd áll, ki naponként délután 
négy óráig soha sem hagyta el a palaist, akkor ön, 
uram, rettenetesen csalatkozik. Három hónapja, 
kívülről sem láttam a palaist." —

„Jól hallom é mindezeket!“
„Mondom három hónapja, s hozzá teszem: 

legalább három hónapja. Képzelje ö n , én színház- 
igazgató vagyok." —

Morquier csodálkoztában felugrók székéről. — 
„Úgy van, uram, szinházigazgató — a hiva

talok legiszonyatosbika. Közönségteíen színház igaz
gatója, ki minden hónap elsején nem tudja, hol 
a feje — ki csak huszonkilenc nap centi mejei vei
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rendelkezhetik, s a harmincadik napon kénytelen 
leggyümölcsözőbb tőkéit bevonni/* —

„De beszéljen világosabban Fesse-Mathieu.“ 
„Iszonyatos a seb, mellyet felszaggatok, midőn 

történetemet elbeszélem — de ha ön úgy kívánja, 
ám legyen. — Ez előtt mintegy öt hónappal, egyik 
rósz adósom hízelgésből bevitt páholyába. — Negy
ven év óta ekkor láttam először színházat, ez idő 
alatt a színpadok tündérpalotákká varázsoltalak — 
láttam a tömérdek népet, ordítoztak, s őrjöngtek 
dacára az iszonyatosan magas bementi árnak. — 
Szemközt ült vörösbársonyos páholyban az igazgató, 
kövér, és gazdag ember, ujjait alig láthatóm a sok 
brilliantoktól. — Tán hallotta ön már hirét a Beau- 
lieu testvéreknek/* —

„Hogyan, Beaulieu testvérek?“ —
„Ismeri ön, Morquier?** —
„Kérem folytassa** — fele a titoknok, s fe

szült kíváncsiságában szemei is villogni kezdte- 
nek. —

„ A két nő újdonság volt a színpadon — az 
egész Páris rohan őket látni, a szinterem padjait 
törte a sokaság, a pénztárnokot agyon nyomták a 
sok jegyvásárlók; boldog igazgató. — Egy hó múl
va több helyen olvastam, hogy az igazgatóság is
mét haszonbérbe adandó. — Elmentem az árve
résre — tizenkét ezerrel Ígértem többet, mint az 
előbbeni igazgató, s a szinház most enyém — de 
e perctől fogva bukásom óriási léptekkel közel. — 
Hanem az istenért, Morquier, nem hallgathat ki en
gem itt valaki.** —

„Senki uram — biztos helyen vagyunk. — 
Kérem folytassa.** —

„A többi magától következik. — Én rémitően
6 *
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csalatkozám — a közönség napról napra hidegebb, 
és gyérebb. — Pedig ha tudnák, milly drágák ne
kem e kisasszonyok." —

„Drágák, Fesse-Mathieu?" —
„Havonként öt ezer frank, Morquier." — 
„Szép öszveg." —
„Irtóztató öszveg — azután e mellé szerző

désem még másfél évig ta r t . . .  s a kisasszonyok 
szerepeiben nincs jogom senkit is felléptetni. — 
Nem volt helyén az eszem, midőn illy szerződésre 
léptem — de mit tettem volna : az egész világ azt 
mondá, ha ők elm ennek... csak zárja be ön szín
házát Fesse-Mathieu — én aláírtam a szerződést — 
épen mintha saját csődömet rendeltem volna el. — 
Azt gondoltam eszére tér a közönség — sokat tűr
tem szenvedtem — saját költségemen küldtem el 
a kisasszonyokat Strassburgba — mind hiában, sen
ki sem jár a szinházba, azok is mindegyre fütyül
nek — és még másfél évig kell igy panganom. —* 
Hiszi é ön Morquier , hogy addig fentarthatom 
magamat. — Lehetetlen — még frakkom , melly 
hátamon van, sem maradhat meg akkorig." — 

„Tehát még másfél évig akarná ön viselni e 
frakkot ?“ —

„ Lássa, Morquier —  ön is szánakozik raj
tam." —

Ezután mintegy kifogyva a beszédtárgyból, 
mind a két fél elhallgatott — Morquier agyában 
merész eszme fogamzott, sokkal messzebb ágazó, 
mint sem az olvasó, ezen érdektelen párbeszéd u- 
tán várta volna. — Hallgatott a director is , ki ta
pasztalásból tudá, hogy panaszkodásoknál haszon
talanabb időtöltés nincs e világon. —

Sokáig maradtak e helyzetben szemközt egy
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mással, a mig végre Morquier súlyos ütést adván 
a director vállára, megszakító a külső nyugalmat 

belső harcot.
„Meg van! — az eszme dicsőséges, a kivitel

re adjon erőt a sors istene/'
Fesse-Mathieu az ütés helyét tapogatván kér- 

dőleg néze Magyarországból jött barátjára. —
„Mit mondana ön arra, Fesse-Mathieu, ha én 

a legkönnyebb móddal, egy frank költség nélkül, 
megszabadítanám önt Beaulieu kisasszonyoktól." — 

A director alig tartóztatható magát, hogy 
Morquier lábaihoz ne boruljon. — Morquier pedig 
ama nyájassággal, melly azoknak tulajdona, kik má
sokon nagy bajban könnyen segíthetnek, s örül
nek is, hogy segíthetnek, megfogó a director 
kezét, nyájasan szemébe nézett, s ajkait meg
nyitó. —

E pillanatban a szoba egyik fenső szegletében 
éles hangú csengetyü lcezde visítani. — Morquier- 
nek el kelle a directortól válni. — Alig határozha
tók el, hol láthassák legközelebb egymást, midőn 
a türelmetlen főnök másodszor is csengetett.

** *

Nyolc nap múlva e párbeszéd után minden 
gép készen s elrendelve lön — a director csak most 
látó által, mennyi ész lappanghat egy ministerialis 
fogalmazóban. —

Gézát s Morquiert egy uj Ízlésben épült ház 
előtt látjuk kilépni a Szajna partján, a ház külse-
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jen pompa.s nagyszerűség, helyes ízlés, kényelem, 
gazdálkodás uralkodék.

Az épület nem látszék nyilvános helynek — 
már sötét vala, a ház ablakai ragyogó fényben 
csillogtak, s kedélyes francia zenének hallattak ki 
tördelt hangjai. —

Biharyék estélyre valának hivatalosak — egy 
inas átvevén a jegyeket azonnal bevezeté őket a 
teremekbe. —

Az első szobában többnyire csak férfiak valá
nak, kik egymás között kisebb körökre oszolva 
beszélgetéssel tölték az időt, s unatkoztak, mint 
szokott estélyek kezdetével.

Morquier bejöttével sokan vevék körül az ér
kezetteket. — Géza örömmel tapasztalá, milly szé
les ismeretségekkel bir Párisban az ő Morquierje.

A másik teremben már több hölgyek is való
nak. — Géza végig pillanta a francia lánykák ko
szorúján — Morquier itt is ismerős vala, Gézát 
pedig ollyan ember fogadta, ki midőn magyar if
júnknak szemébe nézett, az elneveté magát. —

Mindenki gondolhatja, hogy illy botrányt 
csak Fesse-Mathieu alakjának, s mosolyának leg
első hatása okozhatott. —

A harmadik terem vakító fényben uszék, a 
falak rakva valának tükrökkel, az ablakokat fátyol 
függönyök fedék, közben virág oszlopok illatoztak 
— a közepén zongora állott, elárasztva zenemü
vek legdiszesebb kiadásaival.

Morquier még itt is ismerős vala — Bihary 
egy nő elébe vezettetik, ki a háziasszony szerepvi
telére vala megkérve.

Két egymáshoz hasonlólag öltözött hölgy ült 
a pamlagon, körülvéve csinosan öltözött urak cső
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portjától. Géza el nem titkolhatott meglepetéssel 
ismere a két hölgyben a fekete selyemruhás fran
cia nőkre, kikkel Strassburgtól Párisig együtt u- 
tazott a gyorskocsiban.

Egy illy véletlen, o tt, hol egyszerű ajánlás 
már az ismerősek közé számlál, nagy előny a szi
ves fogadáshoz. —• Gézáék a körben marasztaltak, 
mi úgy látszék csak némellyelc számára fentartott 
szerencse vala.

Beaulieu testvér nők most is fekete ruhába 
voltak öltözve, s e viselet azon időben némileg 
divatos is vala Párisban s igen jól ille tt, minthogy 
az arc érdekességét rendkívül neveli. —

A fekete szin a karcsúságot teljes klassicitás- 
ra emeli, a selyem hullámzat zörejjé, az estélyek 
legkedvesebb zenéje — hol pedig simán a testre 
fekszik, mentői feljebb jő , annál ingerlőbben kezd 
a kebel emelkedettségének engedni — mig végre 
a sötét szin fodrok közé vész, hol egy fakadozó 
rózsabimbó pár jelképezi a rejtett bájakat. —

A hölgyek, kik e körben valának, midőn va- 
lamellyiket dicsérő szó éré, nem háriták magok
ról el azt, se nem mentegetődzének, mint magyar 
leányaink, hanem feleleteikben kitérő utat választ
va , elmés megjegyzéssel azt az egész jelenlévő nő
nemmel megoszták. —

Kellemes tárgyról a társalgás könnyen folyó, 
s érdekes szokott lenni. — Tudnunk kell azon
ban, mit tesz az, estélyeken nők körében valamelly 
tárgyról beszélgetni — a férfiak akár minő a fő 
tárgy — azt csak mellékesnek, mintegy alkalom
nak használják, hogy az alatt a nőknek hizelgő 
szavakat mondhassanak — ha valaki jeles eseményt 
beszél el, minden tizedik szava egy bók a hölgyekre
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— az isten tadná megmondani, honnan meritge- 
tik hasonlatosságaikat — vidék, ország, haza, csa
ták, hadvezérek, irók, költemények, operák, mind 
felhozatnak, a nélkül, hogy az idegen az egész
ből kiigazodhatnék — minden kizsákmányoltatik, 
csak hogy a szépekre, egy pár kedveskedő meg
jegyzést ki lehessen sajtolni.

Azonban az estély örömeinek folyamát s aka
dozásait, kényelmeit, s feszességeit leirni nem fel
adatomhoz tartozik. — Olly sokszor megakasztott 
cselekvényem fonalát immár sebesen kell lefejte
nem.

Két órakor éjfél után volt, s Géza ez idő 
alatt nem távozott a hölgyek mellől, maga sem 
hitte volna , milly segitsége a nyelvnek az, midőn 
szivünk telve van kibeszélendőkkel — még akkor 
is úgy vélte, hogy majdan mondandóinak csak feneket 
keritget, midőn Morquiertől titkon megintetett, 
hogy a bucsuzás órája elközelgett.

A hölgyek eltávozta után, némelly értesített, 
s állhatatosabb férfiak számára még ma különös 
meglepetés várt. — Fesse-Mathieu, elállotta útját 
a hazasietőknelc s őket kis szobába vezeti, hol'cse
megék gazdag halmazi között Champagne, s To
kaj lánghullámi vetélkedőnek az elsőség fölött.

Géza, ki Pesten mást francia pezsgőn kívül 
nem ivott, Párisban kizárólag a tokajihoz pártolt — 
nála az volt legjobb, mit legdrágábban kellett meg
fizetnie.

Nem sokára pohárban csillogott az arany nedv, 
ifjú hazájának tüzerejével — Gézánk szive külön
ben is magasra vala felhangolva, mint honfiainknak, 
midőn bizonyos helyről ígéretekkel tartják őket—- 
kitárá szivét az egész világnak, a poharak számát,
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s adagoknak nagyságát következetesen jelen kedélyé
hez méré — fél óra múlva már szellemesebb világ
ban érzé lelkét kalandozni — szemei becsukódta- 
nak — angyalokat s a feketeruhás hölgyeket látta 
maga előtt táncolni — és titoknoka karjai közé 
hanyatlék. —

Még ezen éjjel egy kocsi robogott ki a ka
pun, bent a director egy alakot tarta kezével — a 
lovakat Morquier hajtá. —
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IX.

julius 2 8 dika —

Más nap, midőn Gézánk mély álmából feléb
redt , tökéletes sötétség vévé őt körül — még sze
meit sem dörgölé k i, már csengetyü szalagja után 
nyúlt — de a szalag eltűnve volt, s keresés közben 
megszokott kárpitos szoba helyett meztelen, s nedves 
falat fogott meg kezével. — Rémülve ugrott fel 
ekkor fekhelyéből , miután észrevevé, hogy az 
nem is ágy, hanem körülbelül szakadozott, s por
ral lepett pamlag lehetett.

Kiáltozni kezdett. .  senki sem felelt, minden 
csendes vala. Még tegnapi öltönye volt ra jta : zse
bében órája, pénztárcája, ujjain a gyűrűk egészen 
rendben. — Kinyujtá kezeit s mind a két felől, fa
lat érzett — azután vigyázva néhány lépést tőn, 
de lábai megbotlottak — a hangról, mellyet az ü- 
tés adott, azonnal ipeg lehete ismerni a vas ajtót.

Most kezde csak voltaképen gondolkozni hely
zetéről , eszébe jutának a tegnap történtek : Beaulieu
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testvérnó'k, Morquier, s a tokaji voltak a fő ténye
zők — többre alig is emlékezhetett. —

De minő hely ez? — Ez volt a kérdések kér
dése — Paris egyik börtöne, vagy rablók barlang
ja, vagy tán épen a Catacombák — vagy merülő 
képzetében ama rémes helyek, mellyekről gyermek 
korában olly örömest halla regélni. — De mit a- 
karnak vele — vájjon az egész nem Morquier tré
fája é vagy tán árulás volna — mit sem lehete ki
tudni, a hely csendesebb, és sötétebb vala a sírnál, 
legkisebb útbaigazító jel vagy iránytadó hang sem 
vala kivehető.

A kétségbeeséshez végre dühösség is járult.— 
Hitelt haladó erővel készült kitaszítani az imént 
észrevett vas ajtót — az azonban csak betéve vala, 
nem pedig lezárva. —

Kinyilván az ajtó , a lég huzama azonnal érez
tető , hogy a hely, hova lépett, sokkal tágasabb az 
előbbeninél — a sötétség itt is sürü vala, csak né
hány törött sugár hosszas vonala mutatá az ut nagy
ságát s terjedelmének egyik irányát — teljes feke
teségen keresztül vöröslő sugárvonal, ha most illye- 
neket nézdelni Gézánknak eszébe jutott volna.

És a mit még kilépte óta, lelki állapota lázá
ban észre sem von — kivül megfoghatlan zaj hal
latszék , de csak távolban — ágyú rendeknek kelle 
dörgeni s óriási harangoknak öszvezugni, hogy illy 
rémes s föld alól jövő hangvegyületet képzelni le
hessen.

Hosszú szünet után, Gézától balra egy fölötte 
magas szárnyú ajtó nyílt meg; vakító világosság 
csapott be s az ellenkező oldalon egy sor fehér osz
lopot regényes fényben tüntete elő. — Látszott, 
hogy a hely , hosszú márvány terem , a két széle
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ken pedig magas ablakok adtanak palotai tekinte
tet , de jelenleeg az ablakok vas táblákkal vaiának 
bezárva, s csak egy pár nyiláskán lopódzhatott be 
néhány sugárvonal.

Egy férfialak lépe b e , de a betett ajtó ismét 
éjbe borita mindent, csak lépteinek hangját kisér
hette a figyelem. — Épen meg akará őt szólítani 
Géza, midőn az előbbeni ajtóval szemközt egy má
sikat nyita meg, honnan lámpafény özönlék b e , s 
az oszlopsor, melly az imént sötétben maradt, 
halvány s kise’rtetes világosságban tűnt elő. —

A férfialak pedig hatalmasan szitkolódzék — 
kívül a megfoghatlan zaj folytonosan zúgott — á- 
gyuk s harangok méltóságos orgonája közé apró 
fegyverek recsegése, s óriási tömegek kiáltási ve
gyültek. — Párisnak kelle egészen égni, vagy pe
dig az előre jósolt politikai mozgalom napja meg- 
érkezélc.

Midőn ismét megnyílt az ajtó — lenge alak 
táncolt be. — Ennyi különösségek után, hogy 
Gézánk egészen elzavarodott , az igen természetes 
dolog — az alak hangtalan könnyűséggel, mint 
Sylph vonult elő, lányka lehetett ez — s Géza , ha a 
kün dulongó vihart nem hallaná, kisértetbe jövend 
vala hinni azt, hogy az egész, mi vele történik, 
nem is valami komoly — tán történetesen a fur
fangos Morquier neki basaságot szerzett s ő saját 
háremében, s bizonytalanság miatt rettegésben 
van.

Nem sokára, roppant, s mindenféle osztályba 
tartozó személyzet jőve a terembe. — Lámpák gyuj- 
tattak, minden oszlopra kargyertyatartó vala illeszt
ve, Géza észrevevé, hogy a kikőt o tt, mint idegent 
láták, semmi különös meglepetést nem látszának
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mutatni, legtöbben, ha ránéztek is, azt olly 
közönyös arccal tevék, mint mikor az utcán is
meretleneket látunk , s nem gondolunk azzal, fog
juk é ó'ket ismét látni vagy nem — azért legeszé- 
lyesebben hivé viselni magát, midőn a többiek kö
zé elegyedve le , s fel sétált a teremben. —

A férfiak többnyire szitkozódtak, úgy látszott 
az ellen, ki őket e napon ide jőni kényszerité, a 
midőn oda künn a nép, mint nemzet, nagyszerű té
nyeket ir a történetek lapjaiba. — Nem tetszett a 
franciáknak-az, hogy holmi haszontalan szerződé
sek ereje eltilthatja őket szerepet vihetni olly jele
netekben , mellyek hire megrázkodtatandja a vén 
Európa minden intézményeit, s újabb szellemű tör
ténetfolyamnak nyitja meg sorát, mint megnyitá 
azon nap, mellyben százados bástyák kövei, mint 
homokhalom a népharag szélvészétől szerte szórat- 
tak. —

Végre egy nagy csengetyü szavára az egész je
lenlévő személyzet elhagyni készült a teremet; leg
többen arra távoztak el, merről, mig sötét volt, lám
pák fénye vete be sajátos játékot, mások ellenben 
azon vasajtós szűk helyre mentek, hol Géza az 
éjét tölté. Hosszú folyosó volt ez , most már ki
világítva, egyik oldalon öltöző asztalkák sora, má
sikon egész végig szakadozott pamlagok. —

Ezek után megsérteném a jártas olvasót, ha 
most mint nagy titokkal akarnék kirukkolni, hogy 
a hely , hol egy órája időzünk, egy színháznak azon 
benső része, honnan egyenesen a színpadra juthat
ni — a szűk folyosó pedig az énekeskar öltöző 
helye.

Géza azokat követé, kik a folyosó felé menő
nek — ezek mind férfiak voltak. — Alig lépett né
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hányat túl az első pamlagon, midőn kis oldalajtón 
látá azokat eltűnni, kik előtte mentenek s középsze- 
rüleg világitott teremben találd magát. —

Azonnal ráismert a vaudeville szinház belse
jére. —

A zenekarból a nézőhelyre lépett, hol elha
tározd, bevárni azt, mit azok akarnak vele tenni, 
kik őt ide hozni jónak láták, de egyszersmind fel 
is tette magában, hogy haza tértével legelső tette 
lesz Morquiert pokolba kergetni, mért nem visel 
parancsolójára jobb gondot. —

A férfiak, kik Gézával jöttek, a zenekarban foglal
tak helyet, a többiek a színpadra léptek — a függöny 
fel vala huzva — Géza egyedül maga mint néző s 
homályos űrben.

Nem sokára vigműhez illő nyitány harsogott 
a viszhangos boltozat felé, s a zene halkabb ré
szei között, borzasztó nagyszerűséggel hallatszott 
a künn romboló revolutio mennydörgése.

Egyébiránt , e morgadalmak között ki- 
mondhatlanúl gyötré a magyar ifjat a kíváncsiság: 
mi az ördögnek hozták őt most e helyre — más 
részről szinte szerette volna ablakaiból látcsővez- 
getni azon dühös fickókat, kik az utcán olly ékte
len zajt tudnak okozni.

A szinpad bal oldalán, vörös bársony pamla
gon ültek a Beaulieu testvérnők, környezve egy 
részről Fesse-Mathieutől, ki torzalakjával az ellen
tét érdekességét adá meg, más részről Coptanbert 
ur szerénykedék, mint a most színre hozandó 
vaudeville ifjú szerzője.

A rokkant hátgerincü director szokása ellené
re ma véghetlenül nyájas vala, Beaulieu testvérnők 
szinte zavarba jöttek, mert a máskor száraz viseletű
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director ma az egész személyzet előtt többször ke
zűket csókolá meg.

Captanbert ama méla szótlanságba merült el, 
melly kerülgeti az iró t, midőn az előadásra gondol 
— alig tuda annyit mondani: hogy ha valami talál 
az egészből sükerülni, azt csak az imádott testvér- 
nők művészi s természeti kellemeiknek lehetend 
köszönni.

A nyitány elhangzott, egy pár érdektelen, s 
rövid jelenetke után, melly alatt a Beaulieu kisasszo
nyok csak ülve szóltak a játékba — Gézának kezd
tek hajszálai egyik a másik után felállongálni.— Iszo
nyú világosság omlék az idehozatás rejtélyére — 
minden arra mutatott, hogy Morquier áruló, mert 
az, mi a színpadon történik, arról Párisban tudo
mása Morquieren kívül nem lehetett senkinek — 
következőleg az, hogy a testvérnők pamlaga körül 
szerénykedő ifjú a darab szerzője lenne, a leg
vastagabb s legotrombább hazudság. —

A történethely Magyarország fővárosába vala 
téve, bár a diszitmények inkább Mekkára vagy 
Tombuktura emlékeztettek, mint a viruló kedves 
Pestre. A darab hőse, maga magyar millionaire 
ifjúnk, ki iszonyú tudatlanságában s életuntságá- 
ban elmerülve, titokuokától orránál fogva vezet
tetik jégre. Az ifjú egy vén, s ragyásképü polgár
nak akarja elcsábitani menyasszonyát, de rajta 
veszt, a polgár őt a Duna iszapjába veti, honnan 
kiszabadulván rémitő zsibvásári öltözetben űzetik a 
főváros járdáin, inig végre , vén feleségénél, kit 
gazdaggá létele óta megvetett, keres menedéket — 
mi által felfedeztetvén az ifjú házas volta, biróilag 
lön kényszeritve a vén sárkányt házába befogadni.

Eddig ment az első felvonás — a másodikban
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a magyar ifjú megszökve hazájából Párisban jele
nik meg s mint második Pourceaugnac, a párisi 
pajkos néptől azonnal körülvetetik s gyávaságánál 
fogva, mindenéből mit magával hozott kipusztita- 
tik, s végre is kénytelen lett, vén feleségéhez 
visszamenni. — Tudnivaló, hogy az egész mű csak 
merő következetlenségeknek öszvefércelése lehe
tett. — Képzelhetni, mint mulatá magát Géza ba
rátunk, midőn saját, bár elferdített történetét lát
ta maga előtt lefolyni — agyába nyilamlott, vala
hányszor nevét hallá említtetni.

Egy részről ugyan vigasztalás volt tudnia azt, 
hogy nevének e meggyaláztatása ismeretlen helyen, 
s hazájától messze történik, de más részről ismer
te nemzete irodalmának azon szokását, hogy min
dent, mi francia, azonnal le szokott forditani. — 

Úgy látszott — a pillanat megérkezék, a tré
fának véget vetni. — Berontott keresztül a zene
karon a színpadra. —

„Uram !“ — kiálta kemény hangon Géza, mi
után mellőzve minden előlegességeket a directort 
mellen ragadta volna. —

A játék folyama azonnal még lön szakítva, a 
jelenlevők körülsereglék a még színházban is külö
nös jelenetet.

„Uram!“ kiálta még egyszer, s még hango
sabban kétszáz francia között a magyar ifjú — 
„ezennel felszólítom önt, függessze fel ezen ocs- 
mány darab előadatását." —

A személyzet, melly még illyet nem látott, 
egy általános — Kicsoda ez — kérdést iutéze 
egymáshoz. —

De Gézánk a tett embere volt — látván,
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hogy feleletet nem kap, további szó nélkül széles
ben nem kap , további szó nélkül szélesben fogta 
meg a director mellruháit. —

A director igyekezett balra vonulni vissza, 
hol legizmosabb fickók, a hassisták álltának egy 
rendben — feje ekkor már besülyedt a gallérzat 
közé — kalapját leejté — és süket hangon felele 
megtámadójának........

„Mit akar ön. — Ki ön. — Segítsenek, ez az 
ember megfojt. — Uraim, uraim ne hagyjanak..."

„A szerző nevét, a szerző nevét!" harsogá a 
már restauratióknál is szolgált magyar torok. —

S a franciák egymásra tekintének — nagy 
volt a meglepetés, nagyobb mintsem illy bátor 
fickó ellen eszökbe jutott volna kilépni. — Hutne 
is azt mondja, hogy az angol nép nyolcadik Hen
rik ellen csupa meglepetés és bámulat miatt fele
dett el fellépni, bár azon király nekik nyakaikat 
szeldelé, Géza pedig csak a mellet ragadá meg — 
az igaz, olly eredeti magyarosan, hogy a directo- 
ralis fő szinte kibukott a ministerialis frakk galléri 
közöl. — *•

Azonban dühösködő emberünk egy asztalkán 
requisitumként ott heverő kardot pillantván m eg, 
eleresztő a directort, s a karddal felfegyverkezvén 
parancsolólag kérdé még egyszer s utolszor.

Szabadon érezve magát a director hidegvérü- 
séghez folyamodéit. —

„Uram — ön megfeledkezik, hogy nincs 
otthon." —

„Tehátnem mondja ön meg a szerző nevét?" —
„Minő unszolás ez uram ?"— és e hangban már 

sok vala a békéltető s csillapító , miután a bámuló 
kar nem látta jónak az intermezzoban részt venni.

M agyar  m i l l iona i re .  I .  k ö t .  7



Géza felemeld kardját. —
„De ön csak nem fog itt erőszakoskodni. . . .  

Mit akar ön — nem tetszik önnek valami e da
rabban . . .  az istenért azért publikum ö n , hogy fü
tyüljön, has nem fog tetszeni, de a próbatartásba 
kérem ne elegyítse magát/1 —

„Csak a szerző nevét — csak a szerző nevét.“ — 
Ez sok, gondolá a director, de még is kénytelen 

vala nyilatkozni. —
„Uram, a vaudeville színház igazgatójának hu

szonnégy drámaírójánál több van — ezek mind a- 
dósak neki, egy lábig. — Ezek nem tudnak egye
bet — mint: Director u r . . .  egy kis előlegezést, 
egy kis előlegezést — én ezzel nem tartozom , de 
teszem még is — s ezért ők, történjék bár mi szé
les e világon, mi tisztelt közönségemet megnevet
teti, ők azt kifürkészik, s nekem eladják — mit 
most ön itt látott, az épen úgy került hozzám, 
mint mondám. — Van szerencsém önnek Captan- 
bert urat ajánlanom, kinek bizton reméllem, e 
mű adatása után alig lesz szüksége olly csekély 
embertől ajánltatni, mint én vagyok.1' —

Fesse-Mathieu, a színházigazgató, kiről dacára 
valamennyi collegáinak, azon különösséget már tud
juk — tudniillik, hogy pénzt is szokott kölcsö
nözni, itt most uj tulajdonban tűnik elő — ud- 
varioskodik — mi lesz a világból, ha haszonbérlők 
— igazgatók is udvariasak kezdenek lenni ? ! —

De magyar ifjúnknál, mélyebb emberismeret 
sem kelle ahhoz, hogy a director mondatit gúny
nak ne ismerte volna, mert mellette volt a le- 
győzhetlen ok — miszerint ő a director estélyéből 
hozatott ide — azt azonban meg nem foghatta, mi 
az egész cselszövénynek végcélja — ha Morquier
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például javaitól akarná ő t  megfosztani, alig volna 
szükségé illv hatásra számított jelenetekre — főkép 
ollyannak, mint Morquier, ki mindig igen is posi- 
tiv fickónak mutatkozék; drámákban, regényekben 
illy komédiák meglehet megjárnák ugyan, de az 
életben, hol egy millió pengő forintról van a szó, 
a tárgy minden költőisége mellett is a kivitel a leg- 
prozaibb szokott lenni. —

Mig e gondolatok küzdtenek a magyar ifjú
ban, a director hinni kezdé, hogy ellene lecsilla
pult — jónak látá az előbbi öszvejövetelnél egészen 
tönkre silányult tekintélyét valamiképen régi he
lyébe visszalüktetni. Erre leghozzáillőbb módnak 
tartá a gúnyolódást. —

„Különbén uram, azalatt, hogy én önnek fel
világosításokat adok, jól meggondolván a dolgot, 
inkább nekem volnának jogaim önhöz kérdéseket 
tennem. Kicsoda ön — tegnap ugyan, ha jól em
lékezem, volt szerencsém estélyemben, de megen
gedjen, ha foglalatosságim között becses úri sze
mélyéről megfeledkezém. — Aztán ön e darab a- 
datását felfüggesztetni kéri. — Hát fizet ön egy 
frankot is a nagy haszonbérből, mellyet én a köz
adóba , aztán Páris városának, aztán a részvénye
seknek, az országnak, a kormánynak és minden
kinek fizetek, hogy ön itt repertoiromba is avatja 
magát? — Nagyon közelről kell önnek e darab 
meséje által érdekelve lenni, hogy illy botrányo
kat merészel elkövetni — vagy türelmetlenség az, 
mit ön tesz — várjon kérem az előadásra, s hagy
ja a próbatartásokat egészen ránk — inkább szabad- 
jegygyel is szolgálandok, vagy tessék páholyom
ba jönni, szívesen látom — baloldal, második e- 
melet, 13dik szám/'

7  *
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Midőn Gézánk csak e beszéd végén rohant is
mét a directorra, nem pedig a közepén akkor a 
magyar türelem nagyságának fényes próbája mu- 
tattatott ki a külföldön. —

De már ekkor a franciák is, kik uzsorás igaz- 
gatójok megcibáltatását némileg kárörömmel né- 
zék, át kezdék látni, hogy a dolog már több lesz 
kettőnél.

És főnöküket körülállva kezdték az idegent 
ide s tova lökdösni — ebből véres csata kereke- 
dék. — Géza, életlen kardjával csapkodott min
denfelé, a mit elért mindent, asztalt, széket, szín
falat, fejet, lábat, hátat a mint jött.

Illy zavar rémitő zajjal szokott megtörténni, 
a személyzet biztató kiáltozása csatazajjal vegyült 
öszve, a sebesültek tenor, bassus, soprán jajgatá
saival — mindezekből hatalmasan hallattak ki Gé
za barátunk magyaros teremtettéi. — Előadáskor 
adj uram egy illy botrányt, s a szinházbajárás uj 
korszakot fog' nyerni. —

A csata legborzasztóbb pillanatában segélyt 
kapott az, ki eddig egyedül vívott a tömeg ellen. 
— Morquier rohant be a színfalak közöl egy meny- 
dörgős hosszú lándzsával, millyennel színházakban a 
katonaság, nép, őrök, szoktak megjelenni — és 
azonnal kezde viaskodni főnöke oldala mellett, mint 
második Sganarelle Don Juan mellett, és adott 
mindenfelé, de tán még többet kapott, fájdalmas 
oldaldöféseket. —

Jutott ezekből néhány a directornak Necker- 
frjkkja hátára is, épen azon percben, midőn e
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Paris közepén rögtönözött hortobágyi jelenetkéből 
ki akarná magát szép szerével húzni. —

Gézáék a magyar vitézség hirét és dicsőségét 
szerencsésen fentartották, minden talpalat földet 
védelmeztek — s csak nagy erőködések után do
battak ki az utcára. —

Oh az desperatus látvány vala, midőn a ma
gyar ifjú, kalap nélkül, elborzolt fürtökkel, ki
dülledt szemekkel, elszaggatott ruhával, fáradtan 
izzadva, pibegve az utcán széttekintett. —

E pillanatban hatalmas néptömeg rohant elő, 
harsányan éltetve a szabadságot. — Géza, hogy 
a tömeg le ne verje; kénytelen volt legelői szalad
ni. — Tekintete igen harcias vala, homlokán bo- 
szu lángolt, a nép azt hitte, hogy ez az ember a 
legdühösebb republikánus e föld kerekségén. —

A lázadók nevét kérdezék az ifjúnak, Mor- 
quier megmondá , hogy azon ifjú harmadfél millió 
frankkal bir, s következőleg távol minden mellé
kes haszontól, a mit tesz egyedül elveinél fogva 
teszi. —

Bihary vezérnek kiáltatik ki e rövid harangue 
után — s igy történt, hogy láthatjuk őt szembe- 
szállani a szuronyokkal, s lőcsövek golyózápori- 
val — s nem hátrált, midőn egy órakor a Tuil- 
leriák ágyúi egész sor harcosokat teritének le ol
dala mellől. —

Késő éj vala, midőn a zendülés szomorú ze
néje csendesedni kezdett, pihenni ment mindenki, 
mert még sok vala a teendő, s a győzedelemre 
egyik párt sem nyert határozó lépést, az utcák vé-
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gein a nép védfalakat rakott az utcák kövezetéből, 
s rajta polgárok őrködtenelc.

Géza neve ekkor már a tiszteltek közé szá- 
mittaték — midőn Morquier az őr kérdésére ne
vét kimondá, mindenütt szabadon bocsáttattak.—

így lön magyar ifjúnk egyikévé a nap hőse
inek. —< A fáradság, s történetek tarkasága mega- 
kadályozá őt Morquiert kérdőre venni — hanem 
rögtön el akarta csapni — s csak azért halasztá 
más napra c teendőt, mert Morquier a színpadi 
csata legkritikusabb pillanatában segítségére érkezett.

A szálláson egyébiránt minden rendben vala — 
csak az inasok szöktek meg uraik távollétök alatt, 
hihetőleg nézni, vagy részt venni a történetekben, 
mellyek e napot örökre nevezetessé tették. —

Morquier eligazita némi szükségeseket — et
tek valam it... s azután ruganyos ágyak fogadák 
be a tettekben kifáradt tagokat.

* *

E zivataros nap eseményeiből a legfurcsább 
históriák kerültek ki. — Morquiernek reggeltől 
estig kelle szónokiam, mig főnökét csak lehetősé
géről győzé meg annak, hogy ő a dologban egé
szen ártatlan: minden csel a pénzvágyó directorra 
hárítatott, kiről azt tevék fel, hogy Gézától nagy 
öszveget akar kicsikarni, ha a darab előadatását 
félbehagyatni kívánná. —
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Morquier mindent magára vállalt s megig^ré, 
hogy a ravasz directort majd rászedendi — ő is 
elaludt tegnap székében, utolsó gondolata a tokaji 
volt — meglehet a vén Fesse-Mathieu álomitalt is 
keverhetett a borba — elég az hozzá, hogy reg
gel fölébredvén, feje fölött harcot hallott, nem 
tudta, hol lehet, kis világosság felé tartva, végre 
sok orrbezuzások után kivergó'dhetvén látta, hogy 
színpadon van, s ő a gépek s patkányok között 
egy ócska függönyön tölté az éjét — ekkor aztán 
sietett tisztelt főnöke szabaditására. —

Mind ezen valószínűségek mellett is Géza a 
teljes kibékülést attól függeszté fel, ha Morquier 
kiviendi azt, hogy a fatális színmű elő ne adassék, 
a directoron pedig példás boszu vétessék. —

Több napok folytak el ez alatt. — Gézának 
Páris kezde félig meddig nem tetszeni. — Lajos 
Fülöp augusztus 9dikén királya lön a franciáknak
— Gézának mellét a júliusi kereszt diszesité* —

Azon napon, mellyben előszer látá mellén e 
keresztet, Fesse-Mathieu is megemlékezek arról, 
kinek a kék hátfoltokat köszönhette. — Páholy- 
jegyet külde neki ajándékul. Minő mii előadására, 
nem riehéz kitalálni.

E nap Morquier mindig lótott, futott, 
bár mint az olvasó tudja, terve egészen kész vala.
— Géza dühösködéseiben beveré szállásán a meny
nyi tükör találkozott. — Tizenkét órakor kinyi
latkoztató, hogy nincs áldozat, mellyet sokalna, 
csak e mü előadatása meggátoltathatnék , csak 
hogy e mellett a gyűlölt directort is meg lehetne 
csípni. —
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És Morquier csak e pillanatra várakozott. —
„A mit tehettem uram — azt megtettem, most 

önön áll a határozás — a director csúfosan le lesz 
főzve, csak ön elégedjék meg ajánlatommal." —

„Halljuk, Morquier, halljuk!"
„Először is Captanberl már kéziratát nem ve

heti vissza, kértem őt, s mindent igérék— azon
ban van rá példa, hogy a könyvet az előadás es
téjén a súgó orra elől is ellopták — na a ki ezt 
magára válallja — kapjon 300 frankot. — Azon
ban Captanbertnek meg van az első kézirata is, 
ezt tőle megvesszük 2000 frankon — mind ez 
nyomorúság — s egyedül csak pénz. — De hátra 
van a főakadály, a mű tökéletesen be van tanulva, 
mindenik szerepvivő akár le is dictálja mondan
dóját . . ez a legnagyobb csomó. . .  de ez sem 
oldhatlan, csak hozzá kell vágni." —

„Példának okáért" kérdé Géza, ki olly arány
ban kezde kiderülni, mint titoknoka kétségesked- 
ni, ha vájjon azt, mit most ő tőle kivánand, fogja 
é teljesíteni — és valóban nehéz is szokot, bár 
rnilly előkészületek után is, azon perc lenni, melly- 
ben hosszú fáradalminkra kimondják az igent vagy 
nemet.

„Annyi, mint az" — kiálta végre Morquier, 
„mit habozunk, egyszer úgy is ki kell mondanom .. 
aztán az egész csak ajánlat s ön jóváhagyásától 
fwgg- —

„Beszéljen bátran Morquier."
„En úgy gondoltam, valamellyik fő szerepvi-
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vöt kellene eltávolitanunk — megpróbáltam roin- 
denilcet. — Hallani sem akartak róla — hanem 
Beaulieau kisasszonyok.

„Hogyan Morquier?" —
,, Ők még nem mondták ki az utolsó. . .  szót — 

tudja meg ö n , hogy a kisasszonyok s a director 
egymással nincsenek megelégedve. — Én azt ta
nácsolnám — lopassuk el Captanbert színdarabját
— hiszen nem argusi szemek vigyáznak r á ; az 
ördög sem gondolná, hogy az valakinek kellene
— aztán vegyük meg Captanbert első kéziratát, 
Beaulieau kisasszonyokat pedig hóditsuk részünkre.
— Mit mondana ön például arra, ha egyikét e
kellemes két nő közöl, természetesen a szebbiket 
nőül venné?" — »

Géza elkomorult. —
„Vagy ellenvetései volnának?" —
Géza elfordult titoknokától s kinéze az abla

kon. —
,,Ön bizalmatlan hozzám, uram." —
Gézával a sors különösen játszott, szegény 

korában egy öreg táblabírónévai ismerkedők meg. 
Az özvegynek — kevés vagyona is volt, neki sem
mije — s élvévé őt — harmadnapra, hogy e há
zasság megtörtént, Géza millionaire lön -— ki min
dig uralkodék a sors felett, ez egyszer e szeszélyt 
tőle el kelle szenvednie — ha e második neveze
tesség néhány nappal előbb történik, az első bizo
nyosan elmaradt volna. —

De mi tö rtén t, mi nem , jelenleg ncin szűk-
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séges előszámlálni, elég az hozzá, hogy Morquier- 
nek fenséges rábeszelői tehetségei voltak — ne
kem csak az eredményt jutott elbeszélnem. —

Néhány nap múlva kéjteljes szemekkel ült egy 
uj házaspár a strassburgi gyorskocsin. — Mor- 
quier, s az öregebb Beaulieu kisasszony különös 
sejtelmekkel telve követék a boldog párt Magyar- 
ország felé. —

Vége az első résznek.
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I .

HORTOBÁGYI LAK.

Hol Magyarország szivében, az ó's puszták ko
moly vidékein, a szem, merre csak néz , vizsgáló 
tekintetében nem korlátoztatik, ott terül el híres 
Hortobágy iaktalan csendes rónája.

Ritka történet az, hogy e viszhangtalan me
zők nyugalma megháboríttassék, levegőjének legtisz
tább kékje alatt alig hallhatni eltévedt utazók halk 
lépéseit, s csak ollykor vonul keresztül szélvészszel 
versenyző lovag távol porfellege.

E pillanatban azonban sallangosan szerszámo
zott lovaktól vontatva leeresztett urikocsi rohant a 
gyepes utakon keresztül.

A bakon, harisnyás és veres nadrágos inas 
mellett sujtásos magyar kocsis pattogtató hosszas 
ostorát — a fekete kenőcscsel kipödrött bajusz.
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kisded kerek kalap, kék mellény, gomblyukban 
fakadozó rózsabimbó, s dolmány oldal zsebéből 
csüngő vörös kenjlő, arra látszának mutatni, hogy 
a kocsis e vidéken született — következőleg Mis
kának neveztetik. /

A pesti gyártmányú nagy kocsi alakjával, s 
szerkezetének erősségével a ben ülő uraság gaz
dagságára s kényelem szeretésére hivatkozott.

Öröm volt látni a fiatal u ra t, kinek arca szí
néből a megelégedés, szemének csillogásából a 
büszke önérzet kifejezése tündöklött.

Fejét fehér kupeckalap fedé, maga egészen 
nyári porköpenybe burkódzva csak meztelen nya
kát tévé ki a szellőknek, inge gallérét pedig iebo- 
csátva vállai körül viselé.

Bajusza alól, sötétre kiszitt tájt pipa lógott le, 
és eregete abból füstöt, vetélkedőt a porral, melly 
őket szakadatlanul követte.

A kényelmes helyzet, mellyben érzé magát 
emberünk, irigyelhető vala minden halandótól, 
úgy ült ő, mintha király lett volna a határon, hol 
hegyeket távol kéklő ködvonalként sem láthatni. 
Mélyen jellemző vala, mint nyujtá ki lábait odáig, 
hol a kocsis hátával megtámaszkodik, hát még 
mennyit nem jelentett ama kéjes visszatekintgetés, 
mellyiiek éjvkereső sugára egy sötét öltönyü hölgy 
szemei közé estenek.

A hélgy archavát fátyol fedé, azonkívül még 
napernyőt feszite ki feje fölött — a fátyol ködalkata 
nem vevő él az arc érdekességét, regényesen vi- 
láglott k'eresztül azon a szempár méla tüze, vala
mint az ajk életvidor szine.

így hozta francia feleségét pusztai kastélyába 
a magyar millionaire ifjú. —
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Keleti messzeségben, merre a fris ut kigyózása 
irányult, végtére sokat igéró'leg egy fehér pont 
tűnt fel, miként sik tengeren a közelgő hajóknak 
legfensőbb vitorlája.

A fehér pont a mint közeledek, az alkonyodó 
nap végsugáriban kezde vörösleni — körötte sudár 
jegenyék s lúgosok sorai fejlődtek ki a terjedő ho
mályban , de mellyen a sebes közeledés győzedel- 
meskedék.

Midőn leszállt a nap a láthatárról, minden el
veszett — egy pont sem vala megkülönböztethető 
sehol, csak maga a föld sötétkedék, mint iszonyú 
kerekség, körülvéve az esti lég kellemes színétől 
— a láthatár percről percre szűkebb lön, minden
felől közeledek a világ vége — csak a magasság 
tartá meg szokott nagyságát, hol a csillagok egy
másután tünedezének fel.

E jelenet a francia nő figyelmét nagy mérték
ben voná magára — szeretni e földet, mint uj ha
zát , költői kötelességnek tetszett előtte , érdekes 
újdonság volt a lakók komoly kedélye, maga a sár
guló táj, mellynek gazdagsága már asztagokba va
la gyűjtve ; még nem vala teljes é j , s már "különös 
sajátságu csend uralkodók, midőn feljött a hold . . .  
ábrándos homályba veszett.

A fehér pont mint kert közepében derék úri 
lak sebesen közelgett — a hold feljötte óta csak 
a nagyobb csillagok ragyogtak, a föld síipén min
denfelől tüzpontok éledtek fel — a vjdójset őrku
tyák ugatása tölté el, jeléül annak, hogy föld in
kább miveltetik, mintsem azt nappal az óriási széles
ségben észrevenni lehetne.

Midőn a kocsi berobogott az udvarra az úri 
lak valamennyi ablakai ki valának világítva, az épü
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let nem vala emeletes, homlokfalán tizenkét ma
gas ablak fogadé be a világosságot.

A ház előtt négyszegű szabad csarnok emel
kedett, hova esti hüsben, vagy midőn a -ház ár
nyat vete oda, kiülni lehete. — Belől a kárpitos, s 
hüves szobák kényelmeit Morquier rendezői ügyes
ségének lehete köszönni.

Géza karjaira vévé nejé t, s körül vezeté őt a 
szobák sorain — és csak hamar otthon érezék 
magokat, a házban, hol úgyis alig volt valami 
elrendezendő.

Vacsora alatt szemközt ült az ifjú házas pár, 
s nyájas, s tréfás társalgást folytatott egymás kö
zött, képzelhetni, mennyire egymásé voltak azok, 
kik Párist elhagyva e magányba vonultak, egyedül 
a viszonyos szerelem édenét élvezni.

Midőn aztán az éjfél közel vala, kioltatának a 
gyertyák. — A hold borúlátók alá merült. — Nyu
gatról nehéz felhó emelkedék — csend és sötétség 
uralkodék kivülbelől — csak a távol mennydörgésnek 
tompa morajjá hathatott be a szobákba, hol mint 
sejthetjük, a további történetek az éj kellemes tit
kai közé tartoznak. —

De hagyjuk el a boldogokat — siessünk az uj 
lakosok közöl ahhoz, kinek eddig is mindent, mi 
történ t, köszönhetünk.

A kastély keleti oldalán lombok sötéti között 
kis kerti ház fehérük, szorgosan betett vastábláin 
keresztül csak csekély fény tör ki a mezők felé. 
— Csak e helyen virasztanak még az egész házban.

A szobában Morquier ü lt, elmélyedve gondo
latiban. Előtte lámpagolyó, melly a sötétben, mint 
sápadt hold sajátos világot terjeszte; a zöld posz
tóval bevont kerek asztalon Írószerek hevertek —
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körötte kar s tábori székek, mellyek vendégek 
számára látszottak oda téve lenni. — Más egyéb 
bútorok kényelemre mutatának — nem vala már 
meg a titoknoki szoba legkellemetlenebb artikulu- 
sa a falra akasztott csengetyü, mert mióta a fő
nök megházasodott, titoknokat órákig nélkülöz
hette.

Midőn a nyugatról tornyosodé fellegeknek 
első mennydörgését hallá a titoknok, felugrék szé
kéről , s aggodalmat sejtető arccal sétálgatni kezde 
szobájában. Nyugtalanságából látszék, hogy valaki
re várakozik, minden legkisebb neszre megállott, 
s hallgatódzott, de csak saját lépteinek hallá ele
nyészni viszhangját.

Egy újabb mennydörgés vég hangjának gyen- 
gültekor lovak dobogási hallattak. — Észre lehete 
venni, miszerint a lovak a mint közeledtek, a sze
rint mérsékeltettek lépteik sebességében, mig vég
re az ablak alá egész csendben érkeztek meg.

Halk kopogtatás után megnyitva lön az ablak 
— négy fekete köpenyes férfi lépe b e , kik miután 
kalapjukat s felső öltönyöket letevék, azonnal is
meretesek lettek*az olvasó előtt is: Harcsay, Har
kály , Mérges és Bereghi urak a Pentarchia egész 
személyzete.

A tagok Morquierrel futólagosán Pesten már 
találkozván, a viszonlátási jelenet leírásától fel va
gyok mentve.

Kezet fogtak s azonnal leülének az asztal kö
rül — Morquiernek a karszék jutott —• mind ez 
szótlanul történik, mint szokott akkor, midőn tel
jes hatalmú ülés tartatik vala.

Az ülést megnyitottnak mondván ki az elnö- 
kösködő ,,monsieur“, a szokott számadások beadat
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tak. — Előbb azonban Bereghi, a collegialis élet 
legbuzgóbb párthive, kellemesen lepé meg a társa
ságot.

Ugyanis otthon mit sem szólva elhozá magá
val az „egalité“-sapkát s azt az elnökösködő Moi*- 
quiernek nyujtá át.

E csekélység regényes megemlékezésekre vi- 
vé vissza a társaságot, úgy látszék a Pentarcbia 
aranykora akar ismét felderülni — mert azóta , 
hogy Morquier elment, csak lényegükben tartattak 
meg a szabályok s kezdett az egyesülés kapcsa 
meggyengülni.

Azonban Morquier az egalité-sapkát nem tévé 
fejére — s ebben némi elvkérdés lappangván vissza
tetszést idéze fel a körben — de az alig hason- 
litható azon álmélkodáshoz, mellyet az elnök kö
vetkező beszéde okozott.

„Uraim, azóta, hogy nem ültünk össze, tör
téneteinknek egész kötete alakult. — Jegyzőkönyve
ink hallgatnak ugyan, de annál többet haladtunk 
a tettek mezején — legalább az előkészületeken 
mindenesetre túl vagyunk, most egyenes lépéseket 
is tehetünk azon cél felé, mellyet elérni egyesült 
erővel törekszünk.

„Mit ez ideig nyertünk, több az ugyan, mint 
mennyit illy kevés időre reméltünk , akkor, midőn 
e társaság alakitá magát — de az események leg- 
főbbikét nem mi idéztük elő , a sors maga volt a 
cselszövő, mi csak irányt adánk annak, s az elté
vedt fonalakat saját tervünk csomójára gombolyí
tok le.“ —

„Önök tudják, hogy tervünk alapja az, hogy 
Gézát megházasitsuk — s ezzel őt bonyolodások- 
ba vezessük, mellyekből lehetlen leend kiszabadul
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nia — sokáig csalogattuk egy virágról másikra, 
mig sükerült ó't kelepcébe kerithetni, azon perc
ben , mellyben először igy szóla hozzám : Morqui- 
er, ez szép hölgy — ki volt minden számítva, 
hogy a millionaire ifjú a mienk. -— Némi részle
tekben nem valék még tisztában, a mint gyönyö
rű tervemet, mellynek kivitelében müvészkedni 
akartam , egy véletlen egészen elrontá , ellenben 
más térre vitte egyszersmind által, melly sokkal 
könnyebben vala kivihető." —

„Egy régi barátom lépe be hozzám , s panasz- 
kodék, hogy két színésznő, kivel szerződött most 
a közönség szeszélyességétől elhagyatva, őt aligha 
meg nem buktatja — a sors kiszámolt tervet so
ha sem segített jobban, mint ekkor — a director 
azon színésznőktől akar menekülni, kik közöl az 
egyiket főnököm nejévé szándékoztam tenni. És a 
nők szerencsémre szépek, kedvesek, kellemesek 
s miveit lelküek voltak. — Lesz még egykor időm 
elbeszélni, milly sebesen kellett egy vigjátékot 
összefércelnem, bizonyára az első színmű vala az, 
melly célját akkor érendte e l, ha előadatni nem 
fog." -

„Julius 28dikán a vaudeville színházban fensé
ges látványok történtek. — A szinmű Géza pesti 
kalandjait festé tehetségem szerint híven — én re- 
méllém, hogy Géza hozzám fog folyamodni, en
gem kérdőre venni, s felvilágosításokat követelni
— de ő jónak látta mellen kapni a directort, 
s egy rozsdás líarddal összekaszabolni mindent a 
mit elérhetett. Én ezt sajnálám, de nem teheték 
róla. Később még e körülmény is hasznomra vált
— a csatában segítségére jöttem s ez főerősségül
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szolgált később, midőn áradozó szónoklattal men
tegetem magamat/1 —

„El fogom mondani, mint lett a mi Gézánk a 
júliusi kereszt vitéze, s mennyire ingerle újabb di
csősége őt arra , bogy a nevét nevetségessé teen
dő szinmü elő ne adattassék. — E napokban cen- 
suráról szó sem lehete — a Charte verité szó még 
alig hangzott el — de Géza előtt nem volt áldozat, 
mi e tárgyban nagy leendett vala. — E mellé én is 
összeszedém magamat, ha okaim gyengültek, főnö
köm könnyelműsége pótolgatá azokat, legtöbbnyi- 
re pedig naponként fejlődő szerelme.11 —

„E pillanatban ő házas — most felemeltebben 
hordhatjuk fejünket — ez az első éj, mellyet ne
jével e kastélyban tölt s mi már együtt vagyunk, 
tanácskozunk , s szerepeket osztunk ki egymás kö
zött — ennek következtében nem sokára olly ál
lásra fogunk vergődni, miilyent szorgalmunk ér
demel, s miután ennyire jöttünk, gyálazat nélkül'* 
vissza nem vonulhatunk. — Önöknek könnyű sze
rep fog jutni — annál inkább nehezebb nekem — 
én parancsolok. . .  önök engedelmeskednek.11

A Pentarchia a beszéd ezen világos végzetére 
kétesen csóválá meg fejét.

„Nekem mindegy11 monda felelőleg Morquier 
a Pentarchia mozgalmára .— „tetszik önöknek vagy 
nem ., én tudhatom legjobban, mit kell cseleked
nem. — Tovább is nyomom utakon haladjunk — 
vagy azt akarják önök, hogy egykor midőn .célunk 
elérve lesz, kénytelenittessünk a yilág elől elbújni? 
Én azt akarom, hogy tetteinkről egykor nyilván 
beszélhessünk, nem vagyunk zsebtolvajok, s váí- 
tóhamisitók, kik alávalólag szerzett vagyonukat 
megelégszenek elvonulva, csendesen, s titkosan
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élvezni. — Ha én ennyit akartam volna, mire az 
annyi lelkiismeretességgel alkotott Pentarchia ? nem 
kellemesebb volna a világnak valami bámulni va
lót adnunk, ha már egyesületi erővel törekszünk 
valamit elérni ?“

Mind ez igen szép, és dicső is volna, gondol
ták magokban a pentarchisták, de rápillantván az 
egalité-sapkára, a parancsolni szóra tovább is hosz- 
szu orrot csináltak.

Morquier jó volt ezeket csak megmosolygani. —
„Meglehet, tán nem értenek egészen önök en

gem — ha tervünk kivitelében lényeges pontokról 
van a szó, nem kellene szőrszálhasogatóknak len
nünk — az egalité sapka még visszanyerendi jelen
tőségét, és ha a „monsieurség" a dolgok jelen 
stádiumában kissé tán nevetséges volna, azért itt 
a dictátorság senkinek sem jutott eszébe. — Va
gyunk, kik voltunk; csak tevékeny gépünknek van 
szüksége erősb középponti rugóra —■ azért újólag 
felszólítom önöket, fogadják el indítványomat, s 
Ígérem, egykor lesz, mivel előálhassunk a világ
nak — tervünk kivitelében egy ajtó — vagy ablak 
helyzete nem fog elhatározó befolyással lenni. — 
A szabad puszták fiaihoz nyilt megütközés illik — 
e puszták pedig tenger síkja, hol mi és ellensége
ink, mint egymással találkozó hajó, függetlenek 
vagyunk; egyik fél sem számolhat külsegélyekre; 
hogy tehát az erősebb fél mi legyünk: fogadják el 
indítványomat/'

A Pentarchia hallgatott.
„Egy év múlva,“ próbálgató Morquier lelke- 

sítgetni'tagtársait — „minden másként leend — 
uj alakban fogunk különböző pontokon megjelen
ni. Önt Harkály az egész világ nyugalmazott kapi-
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tánynak tartja — Bereghi ügyvéd lehet — Mérges
nek az arca igen orvosi — Harcsaynak is találan- 
dunk valami címet, ha mindjárt a közelgő tisztvá
lasztásnál is kényszerülnénk a zavarokat nagyobbí- 
ani. — De mindezek a maga idejében saját gond

jaim legyenek. Addig maradjunk, mint vagyunk; 
pénz ugyan sok nem lesz; csak annyi, mennyi épen 
elég; fővárosi ember tudni fog, kevéssel is sokat 
mutatni."

Rövid szünet lön, s az arcokra némi megnyug
vást jelentő vonalok gyülekeztek. — Morquier min- 
denik tagnak bizonyos mennyiségű pénzt adván , az 
ülést megoszlatá, miután a parancsnoki hivatal el
fogadásával a társaság ideiglenesen lemondott al
kotmányos intézményeiről. Egyedül azt tárták fel, 
hogy e parancsnoki hivatal egyik teljes hatalmú 
üléstől a másikig adassék csak meg.

Ülés után még egy ideig némi érdektelen tár
gyakról társalgást folytatott a Pentarchia. Az olva
sót tán csak e két kérdés érdekelheti némiképen, 
mellyet Morquier intéze a tagokhoz. —

„Hogy tetszik önöknek a debreceni lakás?" —
„Igen jól." —
„Mint viseli magát a vén sárkány ?“ —
„Igen jól". A parancsnok megmondó a legköze

lebbi öszvejövetel éjét, s kezét adva mindeniknek, 
a legóvatosabb csöndben kibocsátó őket az abla
kon. —

És megoldók egy pár törzsökhez kötött lo
vaikat , felpattantak s elszáguldtak kelet. felé — 
épen akkor, midőn a hajnal kezde hasadni.



Az uj házaspárnak a teljes megelégedés köz
ben is eszébe jutott a szomszédoknál látogatásokat 
tenni.

Senkit sem ismertek.
Első napon éjszakra kocsikáztak ki. Vagy két 

órai sebes menet után találtak úri lakra. Itt vala
mi obstinatus indigena báró lakott, ki savanyu vi
seletével a baráti viszonyokat bajbászó házaspárt 
hamar elriasztotta. —

Más nap délfelé feszité ki a kocsis pattogó ár
bocát — és találtak egy eredeti jellemű táblabíró
ra , ki dacára annak, hogy vendége már nős vala, 
neki pedig a jó isten a remélt pár fiú helyett hat 
leányt adott — igen szives volt látogatói ellenök- 
ben.

A táblabiró családja nagy vadász vala. A lá
nyok minden élvet, mit csak művészet, zene, szín
ház, tánc, divat, olvasás, szerelem, házasság ad
hatnak, e szóban „vadászat" benrejleni hittek. —

Géza nem tartá mulatságosnak, félnapokig 
melegben vagy esőben egy rósz nyúl után tüskén 
bokron keresztül barangolni — és elhagyták ezt a 
szomszédot is.

Harmadik napon keletnek indultak a szom
szédokat keresők — és mindig csak bizonytalanra; 
mint valami angol hajó, melly szigetek felfedezé
sére van kiküldve.

Kétórai sebes hajtás után, végetlen messze
ségben tornyok tűntek fel — Debrecen, a pusz
ták fővárosa látszék. — Géza nem akart a városba
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menni. — Balra kezdtek tehát tartani, és nem 
sokára ismét úri lak fehérle messzéró'l. —

Kézi látcsövek segélyével ki lehete ismerni a 
már elkészült — s régibb Ízlésű úri lakot. . .  é- 
pülni kezdő gazdasági osztályokat — egy magas 
csúcsos kéményt, mellyből barna füst emelkedék. 
Tán ez vala első gyár Magyarországban, mellyben 
a gőzerő némiképen használtatott. —

A kocsi ezalatt jól haladt előre. — És talál- 
kozának egy közép term etű, sötét arcú, komoly 
tekintetű betyárral , kinek öltözete szorosan a hor
tobágyi divatkép szerint vala szabva. Kezében di
csőséges rézfokos, balcsizmájában fekete nyelű kés, 
övén tüzszerszám s dohányzacskó, hátán fényes 
balta, rövid karitnáju kalapjában vörös pipa, kur
ta szár egypár selyemmakkal.

Morquier, nemzete szokásaként udvariasan, s 
engedehnet kérőleg szólítá meg a puszták fiát — 
s tudakozódék a közel kastély birtokosáról.

„Ha az isten is úgy ismeri, mint én, nehezen 
látja meg az örök boldogságot." —

Ezt feleié egy érchang. — Utazóink egymás 
szemébe néztek, majd visszatekintgetének az elma
radóra, ki kalapját sem emelé meg, sőt végigné- 
zésre sem méltató azokat, kik sallangos lovaikkal 
kevélyen verék fel Hortobágy nyugalmas porát.

A pusztai ember büszkeségét látja megsértve 
abban, ha őt túlságos udvariassággal szólítják meg, 
s különben is örömest kitér, csak gazdag uraknak 
ne kényszerüljön, akár miben is szívességet tenni.

Tovább menve, egy gazdasági tiszttel talál
kozónak.— Ettől legalább lehete valamit kivenni.— 

Hogy tudnillik az épitkezés egy új nemesé, 
bizonyos Hengeryé, ki a birtokot a legújabb idők
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ben vette meg — s most a megvolt úri lak mel
lé gyárakat, gőzkatlanokat, birkaistállókat, szesz
házakat , olajtörőt — s az ég tudja még mifélét 
építget.

Géza, kinek mezei lakára nézve szinte illyne- 
mü újítások forogtak eszében, most annáiinkább 
türelmetlen lön, alig várván láthatni a hengeriféle 
gazdaságot- —

Egyébaránt a Hengery név nagyon is újhang- 
zatu lévén, remélhető vala, hogy azon családban 
még a társalgás németül foly. — Biharyné pedig 
e nyelvet, mint Párisban sokszor divatozó, csino
san beszélé.

Hengery ur kastélya,, vagy miként itt neve
zik , „hodálya" — már messzéről egészen más a- 
lakban tűnt fel, mint a Gézáé; az uri lak ugyan 
derék, de már régibb, s látszék, hogy nem azon 
szűkkebelü s nyervágyó embertől építtetett, mint 
a többi épületek, mellyekben a költségkimélés 
vala a főelv.

A terjedelmes búzaföldek az alföldi szokás el
lenére körül valának árkolva, ezután tengeri kő
vetkezők, s ismét búza, majd repce, lóher s más 
vetemények, mellyeket utazóink közöl egyik sem 
ismert a szikes földben cukorrépa hemzsegett — 
a kastély alatt veteményes kert zöldéit; oldalt méh 
tenyészett; hátul selyembogarak számára epererdő 
növekedők.

Az udvar telve volt munkásokkal; közöttük 
néhány posztóruhás is s több világos szinü nyári 
dolmányos felügyelő és szabados. —

Behajtván Biharyék az udvarra, körülfogák a 
kocsit többen és segitének a leszállóknak — mig 

Magyar  millionaire. It. köt. 2
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mások az iszonyúan ugató kutyák fékentartására in
dultak. .

Fölvezettetvén a vendégek, már a lépcsőkön 
észrevehető vala, miszerint Hengeryék sem régi 
lakosok a Hortobágyon; a bútorok legnagyobb 
része még elrendezésre várt; a folyosó ládákkal, 
kötegekkel, képekkel s tükrökkel vala tele. —

Egypár illy rendetlen szobán keresztülhaladva, 
végre utazóink bejutottak a Hengery család san- 
ctuariumába.

Épen dinnyéztek, mint ezt az alföldön napjá
ban hatszor szokták. — Belépvén a vendégek, fel
ugrott helyéből az egész család. — Egy öreg ur, 
neje s három lánya vala együtt. —

És mindenki elámult a találkozáson — csak 
Morquier nevetett — Jenny pedig nem tudta, mit 
gondoljon. —

Szóhoz mindazáltal mégis az utóbbi jutott e- 
lőször. —

„A h....... itt ismerős helyre jö ttü n k "— raon-
dá Jenny németül s mosolyával férje zavarát igye
kezett enyhíteni.

Kimondhatlanul keserves társalgás keletkezett 
mostan , szinte nyikorgóit bele.

Tudnivaló: Hengeryék Walzmühlék voltak. Az 
adományozási levélben a teréziavárosi név így vál
toztatott meg.

Legsajátszerübb volt Géza helyzete Walzmühlék 
ellenében, kiket azon átkozott jelenet óta, midőn 
a vízivárosi kaput Párisba szöktető őt, nem látott, 
s most az ország egyik távolabb részében egymás
ra bukkannak. — Sokat kész lett volna feláldozni 
a millionaire ifjú, ha tőle e keserű pohár elmúlik.

Nem kevésbé elviselhetlen vala a pillanat,
\
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mellyben Géza Adél tekintetével találkozék — illái
két s z ív  között, dacára az eltérő kedélyzetnek, 
bizonyos rokonszenv s kölcsönös bizalom létezett
— tán, ha ismeretségük hosszabb leendett, ezen 
érzelmet az illetők elnevezték volna szerelemnek. —

Adél mosolya, midőn Beaulieu Jenny, mint 
Biharyné bemutattaték, egészen vidorság nélküli
— s a társalgás alatt, midőn félre vonult, látha
tó vala, mint gyülekezett szép szemeibe a csaló
dás legelső könye.

Géza látta azt; de boldogsága, mellyet Jen- 
nyje mellett érzett, olly forró nap vala, hogy a- 
latta íelleg nem gyülekezhetett. —

És hosszú ideig a hortobágyi lakból szomszéd
keresési járatok nem történtek.
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I I .

MENYASSZONYÉI —

Este volt. A porfelleg, melly imént süvöltő viha
roktól emelteték fel, az omlóz ápor csapkodási alatt 
ismét leverve lön ; az idő jelen vala , mellyben az 
alföldön sem szégyen, tüzet rakatni a kandallóba.

Egy család boldogságát alig jelképezhetni job
ban, mint midőn tűz körül párnás székeken ülve, 
mindenki elmerülten nézi a lángok játékát; kivül 
pedig légharcot vinak a szelek és villámok; csak 
omladékony fal választja el a telet és nyarat, s 
már ezen ellentét gondolata sajátos befolyást gya
korol a kedélyekre ; az ember sokkal komolyabb 
s költőibb lesz, s megemlékezik, hogy minden 
fájdalmai mellett, nem ő a legszerencsétlenebb 
ember a milliók között.

A kandallóval szemközt, patriarchalis alakú 
karszék van. Ebbe veté be magát Géza; pipát von 
szájába , miután Morquier arra tüzet tett volna.'

Jenny kis zsámolyra ült le férje m ellett, s
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fejét annak térdére hajtá. Kéz kézben volt, szem 
szembe néze és komoly hangtalanság uralkodék, 
mialatt a tűz vörös világa regényes kifejezést köl- 
csönze a szemek sötétére.

Vagy ha percre ismét visszajött a kisded kör 
vidorsága, özönnel szórák egymásra az elméssége- 
ket, de mellyekben falánk helyett, nyájasság s kel* 
lemes enyelgés áradozott.

Morqnier kerek asztalka mellett ült, segy levél 
papírra mindenféléket rajzolgatott, illyenkor szok
ta ő leginkább messze ágazó terveit kigondolni.

Gézánál a gondolatok pusztai magányából gyak
ran röpültek el Páris tömkelegéibe — a strass- 
burgi ú t, a síelyemsuhogás, vaudevillei kaland u- 
gyanazon gondolati tájképen tűntek elő, hol hát
térben Morquier rejtélyes jelleme sötétlett — s 
kiben bizni, vagy kitől menekülni egyiránt lehet- 
len vala.

A festő, midőn lelket s jellemet akar ábrá
zolni , azt az arcok vonásiban árnyazatokkal tün
teti elő — a szinésznek a gazdag forrású utánzás a 
mindennapi kenyere, a zeneszerző, lelkesült közön
ség előtt, száz hangszerrel, mint viharének hat a 
kedélyekre — a regényíró ellenben csak hideg sza
vakkal rendelkezhetik, s azután olvasói ellen is sok 
a panaszszó. Csak féltap hosszaságuak legyenekfes- 
tései: már a szem betanult ügyességgel illan ke
resztül sok gondba került sorain, a történet vá
zát s bonyolodásait halászva k i, legfeljebb nyom 
nélkül vesznek el a megjegyzések, körülírások, 
költői gondolatok, életszabályok, erkölcsi elvek, 
sőt az elmésségek is. — Visszaemlékezésekről pe
dig szó sem lehet. Részemről tehát a dolgok ily- 
lyetén állásában igen okosan hiszek cselekedni, ha



22

mit sem törődve cifra leírásokkal s nem kapkodva 
hasonlítgatások után, röviden mondom el azt, mit 
itten tiz lapon is keresztül bővítgetni igen kényel
mes és könnyű leendett volna: hogy tudniillik e- 
zen első kandallótüz mellett a hortobágyi család 
megelégedettséggel üldögélt s nézett a tűzre.

Azt mondja egyik versében az én tisztelt ba
rátom Lisznyai Kálmán : „Nőnek lenni jó.“ — Meg
engedem; de hogy férjnek lenni kényelmes, en
gedje meg szinte nekem az olvasó, s tekintsen Gé
zára , midőn az nejének szemébe néz s holmi paj- 
kosságokra gondolva, nevetgél.

llly helyzetben volt a boldog házas pár, mi
dőn Morquier őket észrevétlenül magokra hagyta, 
— És ez két hónap óta naponként megtörténik; 
de miként a classicai művek élvezete, úgy ez is 
az ismétlésekben ismerteté meg gyönyöreinek min
den részleteit.

Illyenkor nem sok ideig maradtak az előbbe- 
ui helyzetben — a sziv s szenvedély azonnal meg
érzi szabadságát. — Szerelmeseknél úgyis nincs al
kalmatlanabb portéka a tanuknál ,ha néha szivesen 
is látnak valakit, az addig tart, inig kölcsönös 
boldogságokkal kidicsekedhetik magokat, s azután 
alig várják a kettős magány csendes perceit.

Ennek philosophiajából származik az, hogy a 
magyar szójárás szerint,  férfi és nő nem ketten 
mondatnak együtt lenni, hanem csak kettecskén ; 
és e kifejezésben az ahhoz értők sok kellemes paj- 
kosságot vélnek benrejleni.

A fönebbi jelenetre reménytelenül komoly 
szint vete néhány percre egy véletlen.

Fölkelvén ugyanis székéről a férj, megpillan
tó a papirt, mellyen Morquier az imént rajzoiga-
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tott. — És megragadd azt kezével s szétmorzsolá. 
— Ama Pestkülvárosi lak volt azon lerajzolva, 
mellynek emlékezetére mindannyiszor elborult Gé
za homloka.

E komorság igy időközönként gyakran visz- 
szatérve, nagy mértékben voná magára a francia 
nő figyelmét, ügyekezett megtudni, minő tárgyak 
említésekor szokott e felleg visszatérni — hogy 
igy az eszmetársulat utján valamiként kulcsot ta
lálhasson e titokhoz; azonban az egészet hajlandó 
volt egyszersmind mulékony tüneménynek hinni, 
mindenesetre pedig csekélyebb érdekűnek, mint
sem azért a kérdezősködés kellemetlenségeihez a- 
kart volna folyamodni.

Géza kezét nyújtván kis idő múlva neje felé, ez 
mellé lépett s keblére borult — a gyertyák ekkor 
már hosszú hamvban égtek — a kandalló tüze om- 
ladozék s a szoba messzebb helyein kezdtenek már 
sötétes árnyak alakulni — csak egy homlokcsók 
legtisztább csattanása hallatszott' a szoba csendé
ben, ' ki vül azonban a légi elemek zordon harcai 
még nem pihentek el.

„ Oh Jenny“ szóla ekkor hosszú szünet után 
Géza , hangjának természetes, mélységével, s jelen
tős tekintete neje szemsuga'rival találkozék. — „Oh 
Jenny — gondol é néha arra, hogy ön akkor is 
enyim leendett, ha úgy gyűlöltem volna önt, mint 
most, tudja, hogy szere tem ?"—

„Én csak arra gon dolok, hogy egymásé va
gyunk." —

E néhány szó, mellynelc erőt a helyzet, s a 
kimondás benső hivsége kölcsönöz ö tt, mélyen jel- 
lemzé azt, mit e két s z ív  egymás iránt érzett. Gé
za házassága után sokat javult; kö nnyelmüsége egye
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nességgé változott, a szeszélyesség pedig elveszté 
minden becsét s mulattató kellékeit, mióta valódi 
boldogságot tanult ismerni. — Morquiert azonban 
még is szerette, örömest nevette meg annak tréfáit, 
s kedvtelve néze végig mindent, mit a találmányos 
titoknok látnivalót összeesó'dite a pusztai magány
ban. —

Csak ama fenyegető kéz mutatkozék háttérben 
minduntalan, melly őt Jennyje karjaiból kiragad
hatja — és hogy ez nem a halál volt, azt az olva
só tudja.

G pillanatban kívülről valaki erősen megkocog
tató az ablak üvegét — a férj s nő szétugortak, 
mintha tilos dolgon kapattak volna. Géza gyertyát 
vett kezébe s haragosan lépe az ablak felé, midőn 
a kocogtatás ismételtetett.

A gyertya sápadt fénye kiömölvén, a vihartól 
sötétes éjben egy arc tűnt elő, mellyet az olvasó 
már ismer előbbeni kötetünk ötödik cikkétől fogva.

Mi a manót kereshet itt e pillanatban Kerker 
ur? — ki, mint Gézáék tudták, ma esküdött meg 
Emiliával. —

Már késő éj vala. — Morquier kerti lakába 
vonult, s illyenkor magára szokta zárni ajtaját — 
mindazáltal mégis sükerült Gézának , hosszú csenge
tés után egy inast felverni álmából, ki aztán meg
nyitván a csarnok ajtaját, a váratlan vendég belépe 
a szobába.

Természetesen nem egyedül vala; hóna alatt 
inkább, mint karon fogva Emíliát voná maga után, 
kinek kisirt szemei épen nem arra látszának mu
tatni, mintha Kerkerrel szerelemből megszökött 
volna. —
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E mellé még mindketten át valának fázva; di
deregtek s vizesek voltak, mint a lelocsolt egerek.

Biharyék a váratlan látogatáson kevéssé meg 
valának lepetve, különösen, minthogy a két kastély 
lakói között nem igen létezék viszony; de a teré- 
ziavárosi polgár, ki egykor annyira félt Gézától, 
most hihetőleg a házassági collegaság miatt nem 
igen zsenirozá magát, hanem kezde egész a szem
telenségig otthonos lenni. —

Már most hogyan vetődött e helyre a drága- 
látos K erker, azt körülbelől ki is lehetne találni; 
azonban saját szavaiból tudom. —

Hogy tudniillik elvégeztetvén az esküvő, rá
következett a családi lakoma. — Debrecenbe vivé 
nejét a polgár, hogy ott más nap a gyorskocsin 
Pestre feljöhessenek — azonban útközben fergeteg 
támadván, gondolkozni kezdőnek a visszatérésre — 
midőn négy fekete öltönyü lovag, mint megany- 
nyi röpülő sátánok, közeledvén a tanakodók felé, 
a lovak megijedtek s elragadták.

Először Emitia ugrott ki a kocsiból, utána ma
ga Kerker, de alig néze körül s a kocsi már ele
nyészett a fellegek miatt rövid láthatárban. — Most 
a zápor teljes erővel indult meg — s a házaspár 
éltük je nevezetes napján kénytelen volt gyalogolni 
minden ut vagy irányt adó jel nélkül. —

Három órai lubickolás után, egy pár százezer 
köhögés után, csuzt és hideglelést kapva, végre 
szerencséjök vala ide vergődni, hova őket az ablak 
világítása vezette.

Ezeket elmondván, a teréziavárosi azt szállás 
iránti kérelemnek kívánta vétetni. — És azonnal 
kezde felső öltönyeiből kivetkőzni. — Géza s neje 
alig győzők a sok tessék és tessékféle szólásformá-
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kát — alig leliete kibontani a nőt a köpenyek, crispi- 
nek s nyakkendők rétegeiből, míg Kerker burnótszinü 
csurapéját ledérkönnyiiséggel kerekítő le vállairól, 
s lerázva arról a vizet, melly még a fényes par- 
quettre le nem folyt, beterite avval egy ,,három 
gráciát,“ melly porcellánból a kandalló felett ál
lott —-  azután kalapját, kéztyüit s ezüstös bambu
szát a vörös bársonypamlagra, sárcipőit pedig a 
kandalló melletti szőnyegre dobván, lekuporodott 
a tűz mellé s száritá magát, miként szokás az a 
kellemes fekvésű Teréziavárosban.

Kerkerünk hamar elfeledő kiállott szenvedése
it; homlokának pajkossága, melly ma reggel olly 
jellemző vala, ismét visszatért — biztos és meleg 
szobában érzék magokat a tagok, bár, mint az ol
vasó tudhatja, viharoknak néz elébe egy ötvenéves 
teremtés menyekzőnapjának alkonyodtában.

Géza vendégeinek a kastély keleti részén ada
tott ágyat, hol már régen két ágy egymás mellé 
vala téve, mert Morquier a ház újabb elrendezésé
ben úgy tervezte, hogy ott legyen Gézaék háló
szobája. —

Együtt maradván a Kerkerpár, Emilia a tűz 
mellé voná magát s melegedők. — Kerker, mint
hogy társalgási anyagot hirtelen nem talált, vagy 
a mit feltalált, előhozni nem m ert, mély gondo
latokba látszék elmerültnek. — És hatalmas léptek
kel járogatott le és fe l, csak néha áliogálván meg, 
közbeközbe nejére nézvén. —

De ki hitte volna — a pesti Emilia a szembe
szédet nem érté. —

Kerker mindazáltal a pillanatot nem tartá he
lyesen választottnak arra, hogy Emilia a kandalló- 
tüz játékán merüljön el, a helyett, hogy derék
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férje keble lángit ügyekeznék csilapitani. — És 
hasztalan köhögött több ízben a mell, hasztalan 
nézegető óráját a karika szem; a makrancos Emília 
szemére csak nem akart álom jönni.

Vagy tán mi vagyunk, kedves olvasóm! a pil
lanat ünnepélyében felesleges vendégek?— Inkább 
távozzunk; mert még ezen éjjel egy más neveze
tesség is fog történni. —

*
*  *

Egy órával azelőtt, hogy Kerkerék megérkez
tek, Morquier szobájában már állott a teljes ha
talmú illés. —

Ülés után balra egy ajtót nyitónak meg, melly 
a pincébe vezetett. — Két lámpa világító meg a 
helyet. —

A pentarchisták leveték a csinos frakkot s 
kötényt tevének eléjök s kezdtek dolgozni; véső, 
fűrész, bárd nagy bőségben hevert köröttük — 
majd faragcsáltak, léceket illesztgettek , enyveztek 
s lyukakat furogattak ; a szorgalom és sietség iz
zadságot vert a homlokra — mindenfelé nagy ren
detlenség a munkához szükséges szerszámokban, 
szemét, forgács, elrontott deszkák egy balomban, 
mint valami hajógyárban vagy színház belsejében, 
midőn más napra felavatási ünnepély van kihir
detve.

Portól s' rozsdától ellepve, a pentarchisták 
ollyanok voltak , mint az illuminatio más nap reg
gel, ha a lámpákat zápor és forgószél oltja el.

A mű pedig, melly illy nehéz munkát s annyi
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jelesek fáradságát kívánta meg, érdekes Ieend meg
tekintésre. Épen e pillanatban készült el — s úgy 
látszott, az illető művészek meg akarák annak cél
szerűségét próbálni. Morqaier egy nagy kerék mel
lé állott, a négy pentarchisfa a gép négy szögletei 
mellé, honnan ugyanannyi kötelek mentek fel a 
boltozatba.

A kerekek forogni, a lécek mozogni, a köte
lek pedig felfelé csúszni kezdtek, a mozgalmat 
természetes nyikorgás követé, a gépészek arcain 
vidámság vegyítve ujságkivánsággal uralkodék.

Második percben már látható volt, hogy felül 
a boltozat mozdítható — valami négyszeg alap sü- 
lyed onnan mindinkább lejebb, a mennyire tudni
illik a kötelek felfelé eresztettek. —

Midőn a négyszeg a pince kövezetére leérke
zett , bámulás fogá el a tagokat. — Két üres ágyat 
vártak ott s a két egymás mellé tett ágyban egy 
emberi alak nyujtódzott. —

„Mi az ördög!“
„Lehetetlen. “ —
„Jól látok é ?“ —
„Az ördög hozta ezeket ide ?“
Az olvasó tudja, hogy ezen felkiáltások akkor 

történtek, midőn a pentarchisták az üresen lejö- 
vendettnek vélt ágyban Kerkeréket pillanták meg.

A nő mélyen s csendesen alvék — s napkeletre 
fordult — a férjét a mozgalmak hatalmas hortyo- 
gásba ejték és ez napnyugatra fordult. —

A világon különféle menyasszonyéjek van
nak. —

Azonban, jelenleg misem vala drágább a jó 
tanácsnál; egy intés elég vala arra , hogy a lég-
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rendkivülibb, teljes hatalmú üle'sre változzék a je
lenet.

A pentarchisták egy szögletbe vonulva, sug
dosni kezdtek. Kerker hortyogása iszonyatosan 
recsegett és zúgott, néha pedig erős köhögés szag- 
gatá a mellet, minőt hallani nem minden éjjel 
lehet, ha a Teréziavárosban sétálgatunk is. —

A köhögésre még a lámpák fénye is mozogni 
kezdett, emlékeztetőleg a Pentarchiát, hogy azt 
ki kellene oltani.

Alig vitte el egypár fuvallat a lángot, már a 
hortyogás megszűntéből észre lehete venni, hogy 
a férj felébredt — az idegen levegő vagy roszul 
eloltott lámpa, vagy épen az ujházasi aggodalmak 
okozhatták, hogy félálmos hang hallatszék: „Itt 
vagy Mili?“ — Felelet ugyan nem jőve, s hihető
leg a kérdő feleletet saját kezével, egypár tapoga- 
tódzás után adhatván, ismét hörögni kezdett — 
s csak a csendesebb percekben lehete hallani az al
vó áldozatnő kebelpihegéseit.

Most a teendők legelseje vala, az ágyakat is
mét felhúzni; mert ha Kerkerék fel találnának éb
redni, Morquier s társaságának terve örökre el 
van veszve. —

Ismét meggyujták a lámpákat, a gépezetben 
az előbbi próbánál több hiány tapasztaltatott; né- 
melly részek ismét megtágultak a nyiszorgás kö
vetkezőleg ezennel még nagyobb leend, de mit volt 
tenni mást, csak hozzá fogtak a csavarok forgatá
sához s az ágyak ismét emelkedének.

Azonban, ha néha angol precisióval készült 
gépeknél is , az első próbakor szokott történni hi
ba s késedelem, épen nem lehet rósz névén venni,
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ha a műkedvelő pentarchistáktól rögtönözött hor
tobágyiig honi gép tökéletesen öszveesett. —

Az ágyak már jó magasról csüngének, midőn 
ez nagy zajjal megtörtént.

A menyasszonyéjesek még a levegőben ébred
tek fel — egy kiáltás s egy visítás hasítá keresztül 
a léget, a következő percben csendesség lön, mert 
Kerkerék párnák, paplanok, madrácok tömkele
géiben fetrengtek. —

A pentarchisták elnémultak, Morquier fogait 
csikorgatá s a lámpák füstölgő kanócait oltá e l , 
miután a lángot maga a szerencsétlen zuhanás szele 
fűta el.

. Első pillanatban a lepottyantak alkalmasint 
földindulást, házösszedőlést, vagy boltozatbeszaka
dást gondoltak. — És kibontakozva a párnákból, 
Kerker bőgése s Emília visitása fenséges duett le
hetett — de a kar (a pentarchisták) nem kiséré ő- 
lcet — hanem magába fojta néhány káromkodást.—

Debreceni szójárásként most nagy szöszmölö- 
lés keletkezett. Voltak jajok is, és hol vagyunk, 
segitség — tolvaj, tűz van — gyilkoló kiáltások, 
és különösen, ha néha egy kerék rovátkáiban kop- 
pant meg a köröm , vagy egy eltört léc csipkéibe 
ütődött meg a fej vagy oldalborda. —

Ezen általános észvesztésben csak Morquier 
tartá meg lélekjelenlétét. Egypár összesugdosás 
után a pentarchisták neki türköztek, ügyes gyor
sasággal , mint kik a helyet sötétben is ismer
ték , megragadák a Kerkerpárt — s a szájokat zseb
kendővel betörnék; — nem tudom, nem satyra é, 
de azt mondák nekem egyszer, hogy e műtételkor 
Kerker szájába három zsebkendő ment, pedig a leg
először bele dugottat sükerült elnyelnie.
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Megmenekülvén e szerint a kiáltásoktól, fel- 
hozák őket Morquier szobájába, onnan az ablakon 
ki s velők együtt lóra pattanva elszáguldának ke
let felé, merre Hengeryék kastélya volt.

Miket gondolhattak magokban e hurcoltatások 
alatt a menyckzó'éjesek, csak később sült ki — 
midőn őket néhány száz lépésnyire a Hengerykas- 
télytól letették — már jóval ezelőtt kihúzatván szá
jukból a zsebkendő, bevergődhettek a kastélyba.—

A fekete lovagok pedig eltűntek a hasadó haj
nal pirja felé. — Morquier hátramaradt, s a gépet 
megvizsgálván, szerencsére könnyen kijavítható hi
ányokat vett azon észre — mit megigazítván , az á- 
gyakat helyre húzta, az ablakot kitörte s egy feszi
tővel az ablak vasait félretolta — úgy, hogy reg
gelre az eltűnésen kívül más semmi nem vétethetett 
észre. —
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III.

KALAND.

No hiszen volt más nap drága dolog, midőn 
az elmúlt éj történeteinek nyomai észre vétettek.

A cselédek közöl egypár hortobágyi capacitás 
megkisérté kitalálni a dolog nyitját.

„Talán rablók ? “

„Vagy tán hirtelen megcsábulás."
„Nem hinném, hogy valami boszorkányság.1' — 
Mindezek azonban nagyon is közhelyek lévén, 

nem magyarázák meg a történteket azoknak ked- 
vök szerint, — az egészben valami igen eredetit s 
csattanóst hittek rejleni.

Legszerencsésb gondolata egy szobalánynak 
volt— kinek véleménye szerint Emília ténsasszony- 
ka meglehetősen nem szeretvén férjecskéjét, mi
dőn ez elaludt, kapva az alkalmon, gyűlölt sze
relme elől szerencsésen megszökött. — Kerkerje
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pedig hihetőleg utána rohant, a mint neje eltűn
tét észrevevé.

E magyarázat köztetszést nyert, bár keményen 
vívott ellene az, hogy az ablak vasai ki valának fe
szítve , mit a gyenge nőtől épen lehetlen volna vár
ni — azonban a jó ötlet kedvéért elhivé azt a cse
lédség, sőt néhányan ügyekeztek azt commentál- 
ni is.

Az egyik úgy hívé, hogy a német sógor u- 
gyancsak izihen megérezte a hideg ágyat, mert kü
lönben a helyett, hogy elrohant, előbb lármát kel
lett volna ütnie.

Az valami felséges lehetett — mond a másik, 
midőn a pesti menyecske amúgy egy ingben, mi
ként az isten az embert teremti, neki iramodott- 
— Kerkerje pedig utána. — Csak még valami sze
rencsétlenség ne legyen az egészből; mert éjjel av
val a fehér öltözetökkel még meg találják riasztani 
mezőkön a szegény marhát. —

Egyébiránt a szobalány véleménye az alföldön 
kevésbé látszott valószínűtlennek, mintha például 
ezt itt Pesten mondották volna ; mert ott a lányok 
a sok versek, regények és színházak által nincse
nek úgy előre kikathekizálva a házasság szentségé
re , mint itt.

Csodálatos azonban, hogy Emíliának pesti 
származását senki sem akarta tekintetbe venni; ha
nem úgy van az, mikor némelly ember egypár vitz- 
ért feláldozza még a valószinüséget, sőt a törté
neti igazságot is.

Tíz órakor felkölt ágyából az uraság. — A 
zavar és meglepetés rendkívüli vala. — Morquier 
a cabinetbe hivatott.

Fél óra múlva a hány ló s lovat megülő legény
Magyar  m i l l io n a i re  I I .  kötet. 3
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a kastély körűiében találkozott, mind az eltűntek 
felkeresésére küldettek ki.

Morqnier a középponton maradt, s onnan 
osztogató a parancsokat úgy, mint bizonyos tekin
teteknél fogva legjobbnak gondolta. — Késó' estig 
tartott e rendszeres cirkálás; ha valaki olvasóim 
közöl e napon a vidéken utazott, bizonyosan több 
ízben találkozott illy lovagokkal, sőt ha egy illyen 
és illyen pár felől megkérdeztetett, az bizonyosan 
Kerker és Ernilia volt.

Municipalis nyelvünkön az ollyan embert, ki 
egy faluból a másikba levelet visz, „Expressus“nak 
szoktuk nevezni. — Illy postával küldetett meg 
Hengeryékhez az eltűnés szomorú híre. — Azon
ban ez már itt felesleges volt, mert Kerkerék már 
jókor reggel otthon valának.

Hanem Hengeryéknél a dolgot sokkal komo
lyabb színben fogák fel, mint azt Géza szobalánya 
szerette volna eltréfálni.

Bizonyos régen táplált gyanú, úgy látszott, e 
pillanatban valóvá akar átalakulni.

A legelső illynemü gondolat a mama eszében 
fordult meg. Tudjuk pedig, hogy Hengeryné éles 
látású s finom tapintatu nő vala, d e , hogy mind
amellett is gyakran megcsalatkozott, azt e jelen 
eset is mutatni fogja.

Tudniillik a mama szónoklata után az egész 
csodás esemény Géza álnokságának tulajdoníttatott: 
nem valának ugyanis elfeledve a pesti arszlánkodá- 
sok, tudva volt féligmeddig a párisi kalandos há
zasság, jól tudatott, mirevaló a háznál a hegyes 
orrú Morqnier, orroltatik most is, hogy egy idő
ié n  Géza a Walzmühlleányoknak udvarolgatott is 
— mindezekhez végre járulván a régi közmondás
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is, hogy: kutyából nem lesz szalona, az jött ki 
eredményül, hogy az egész szerencsétlenség, bizo
nyos kiszámolt hölgyrablási merény akart lenni,' 
de mellyet szerencsére az éber figyelmű s könnyű 
álmu Kerker ügyessége s lélekjelenléte szerencsé
sen megakadályozott. — Kerkernek e magyarázat 
még jobban tetszők, mint a mit maga gondolt 
vagy netalán tapasztalt is. —

Emília mit sem szólt, ha e vádat magáról el
hárítani ügyekezendett, egy jó hosszú prédikáció 
azonnal elkészült volna, úgy is erre a hány mama 
és vén férj van, mind mind különös hajlammal bir.

Mig e tanácskozmány tartott, addig az „Ex- 
pressus“ feleletre várakozott.

Hengeryné magára vállalta a választ, melly a 
mellett, hogy kimondhatlanul gorombán ütött ki, 
még németül vala fogalmazva s egy Kerkertől oda 
iktatott utóirattal megpaprikázva.

Többi közt az is benne volt: hogy azt egy 
útonálló sem teszi, ha férj és nő kastélyába szállnak, 
azokkal olly barbar módra bánjék; — és hogy azt 
egy útonálló nem teheti, abban a levélíróknak iga
zuk lehet.

Ekkor határoztatott el egyszersmind az is 
hogy az új sógor, mentülelőbb lehet, csak vigye 
ki nejét a veszély ezen környékéből.

Azonban mindnyájan tudjuk, hogy, ha a lo
vak elragadnak, a kocsi eltörik, s aztán a ki meg
ázik s rá nyugalom helyett még elraboltatik s a 
mezőn könnyen öltözve hurcoltatik, beteg szokott 
lenni. — Ezen akadályok elhárítására idő, orvos, 
ács, és kovács kívántatik. — Ennél fogva Emília 
ágyba jutott, a kocsi kovácshoz küldetett. — Ker
ker pedig orvosért befutott a városba — még pe
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dig lóháton, a mi legnagyobb szerencsétlenség volt 
e mai napon, ámbár még sok fog e cikkben tör
ténni.

De térjünk Gézához.
Este kilenc órát ütött, midőn egy inas jelen

té , hogy az Expressus visszaérkezett.
Mig Géza a levelet olvasá, Morquier és Jen- 

ny kikérdezék a követet — ki jelentvén, hogy 
Kerkerék otthon vannak, felette panaszkodék, 
hogy vele a kastélyban gorombán bántak és kevés
ben múlt, hogy meg nem döngették.

Géza nem hallá a követ előadását, különben 
a salvus conductus illy megsértését is tekintetbe 
vette volna azon haragjában, mellyet a levél mél
tatlan gyanúsítása gerjesztett fel benne.

Boszuját legelőszer is a levelen tölté —■ el
tépte azt s csak néhány darabkáját nyujtá oda 
Morquiernek olvasásul. — A titoknok nagyokat 
sopánkodott, mi Gézának annál roszabb kedvet 
csinált. — Elvesztette pláne étvágyát is, sőt a 
legutolsó tál ételt, minthogy azzal őt Morquier 
megkínálta, egyenesen egy tükörbe vágta.

És ez elég volt arra, hogy általános csend 
álljon be. Mindenki ovakodék kérdezősködésektől, 
csak Jenny mosolygott elnézőleg s szeliden, k ifér
je szeszélyeinek s fellobbanásainak mulékonyságát 
már igen ismeré.

Lefekvés előtt Morquier még egyszer behiva
tott a cabinetbe. Jenny egyik társalkodónéjával ki
ment a kertbe, hüs léget szívni, mint szokás a 
szebb őszi napokban néha. —

„Morquier“ — igy kezdődék a cabineti tár
salgás — „ ön tökéletesen haszontalan ember — 
mióta megházasodtam, azt sem tudom, él é ön



3 7

vagy megholt; ha csak valami véghetetlen ostoba
ságot nem követ el — mi jutott eszébe evvel a 
Kerkerrel 7 “  —

A titoknok szólani akart. —
,,Ne feleljen, ne feleljen — hasztalan lenne 

minden szónoklata. — Aztán nem is akarom én 
önt kérdó're vonni. Ha ön bolondokat, botrányo
kat s látványokat követ el — ám tegye, én már 
megszoktam az illyeneknek árát fizetgetni — mu
lattat az engem vagy nem — az az én dolgom — 
tenni ön kötelessége volt. Hanem azt akarom ma
gamnak kikérni, ha engem megtámadnak vagy azok 
csak boszankodni is mernek, kiket az én mulat- 
tatásomra ön kissé megcibáltat, mindig legyen ön 
készen valamivel, hogy magunkat megboszuljuk.
— Első' esetben, hogy nem mi fogunk valami ka
landban utoljára nevetni, ön pokolba fog kerget- 
tetni, Morquier." —

A titoknok mentegetődzék még egypár szóval, 
de egyszersmind ígérte , hogy viszontromífal kevés 
gondolkodás után fog szolgálhatni.

„El fogom várni", felele erre Géza. „Egyéb
iránt azt bolondnak mondja Morquier, hogy nem 
ön ebben az elraboltatásban a fő mester. — Tán 
fé l, hogy megharagszom ? soha még ön nem tett 
valamit inkább szivem szerint. — Tudja é ö n , 
hogy ez a teréziavárosi merészelt nálam otthonos 
lenni, bundáját úgy veté le , mint valami csikós; 
aztán bútoraimat, szőnyegemet egészen tönkre tet
te , csak az hibázott, hogy per kutya szólítsa az 
embert. —• Dejszen kövesse meg magát ő kelme
— ön pedig Morquier vegye köszönetemet — 
meglehet jobb kedvemben meg is nagyobbitanám 
fizetését, ha már a mostanit is , szolgálatit tekintve,
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nem nagyolnám egykevesse': azonban ön ennek 
köszönje, hogy a régi megmarad."

Morquier azonban dacára ezen kedvező nyi
latkozatoknak tovább is mentegetődzék.

És e mentegetődzésekből tűnt k i , milly rop
pant talentumot szalasztott el Morquierben a fran
cia ministerium. — Szónoklati tehetség volt az, 
melly egykor Gézával elhiteté, hogy titoknoka a 
vaudeviliei kalandban ártatlan; nem mondá ugyan- 
amaz soha sem, hogy hisz, hanem meg kelle val
lania, hogy a felhordott okok ellen távolról sem 
képes hasonló erősségű okokat támasztani. Tudni 
való különben, hogy sokat feledtetett a szerencsés 
körülmény is, melly ama nevezetes nap után be
következett s melly által Géza olly boldog s elé
gedett is lön egyszersmind.

Midőn legerősebb okait hozná elő a titoknok, 
megszakitá őt beszédében Géza. —

„ De mit papol ön nekem annyit. — Nem 
mondtam: nem veszem önt kérdőre — sőt ha ér
demeit előttem kicsinyíteni akarja, nem kell más, 
mint azt mondania, hogy nem ön hurcollatta meg 
a vén Kerkert. Beszéljen inkább arró l, mint bo- 
szulandom meg magamat. Olvasta a levelet, mit 
nekem Írtak. E n , Morquier, kimondhatlanul sért
ve vagyok. — Engem arról gyanusitának, hogy 
azon pitykeszáju Emília után bolondulok , s őt el 
akartam ragadni, de Kerker megakadályozott. — 
É n ! — Morquier, kinek legszebb s legkellemesebb 
neje van széles Magyarországon s még azon kívül 
is jó messzire. — Morquier, itt nőm szépsége — 
sőt önnek, ki engem e nőhöz juttatott, egész re- 
putatiója compromittálva van, azért vigyázzon ma
gára — még van idő, jókor rukkoljon elő valami
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sarcastikus boszutervvel, ne várja, hogy én ma
gam találjak egyet, mert azt azzal kezdeném e l , 
hogy önt pokolba kergetném , Morquier." —

Morquier kis gondolkodás után így felele. — 
„Ön lássa uram , ha e siettetésével a terv, 

mit adok, középszerű leend." —
„Csak ki vele." —
Morquier titoknoki őszinteséggel néhányat rán

tott kabátján.
„Jelen esetben, úgy látom az ellenség maga 

mutatja elő leggyengébb oldalát. — Én azt taná
csolnám önnek, verje ön ott a vasat, hol látjuk, 
hogy legtüzesebb." —

„Ezer villám, világosabban Morquier."
„Egy szó mint száz, önre azért dühödnek Hen- 

geryéknél, mert Emíliát féltik — mit gondol ön, 
nem volna pompás boszu, őket valóságosan meg- 
dühödtetni, ha például annak dacára most ön kez
dené Emiliának a levet csapni?"

„Pokolba az illyen gondolatokkal, a világ még 
azt gondolná, hogy valóban szeretem — s utóbb, kik 
nőmet nem ismerik, azt mondanák, rut nőm van." — 

Morquier hahotával felelt. — „Na uram sze
rencsét kívánok önnek, nejét még igy nem dicsér
te meg soha senki." —

„Nem ér semmit; okosabbat gondoljon." — 
„Mon dieu! okosabbat! mintha az ember feje 

káptalan volna, vagy a gondolat gombaként nőne 
a fejben."

„Miféle francia ön, Morquier, ha illyesmiken 
már felakad?"

„És miféle nagy ur ön, uram, hogy egy illy 
orszlánszerelmet nem tart elégséges boszunak? — 
Úgy gondolom mondtam már önnek illyesmiket. —
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Nagyúri időtöltés, aristocratiai szeszélyke — oh 
uram, engem az ördög vigyen el — és önt is , 
nem bánom; de haljak meg e pillanatban, ha én 
az imént másféle szerelmet értettem volna. — Hi
szen istenem egy sohajtozó szerelemmel épen nem 
oda.ütnénk, hova célozunk — ne vegye Kerker 
bátyám azt hízelgésül, de neje boszunknak csak ör
vendhetne." —

És most viszont Géza nevete nagy hahotával 
— Jenny épen feljött a kertből, mire férjének 
homloka derülni kezdett. — Nem sokára minden
ki éji nyugalomra sietett.

E kibékülés dacára Gézának elméje egész éjen 
át háborgásban vala. — Keveset aludt s már ko
rán reggel, alig volt még kilenc óra, felkölt ágyá
ból s hálóköpenybe burkolva, vörös sipkával a fe
jén, kijött a ház csarnokába, melly a ház belső ré
szén az udvarra nyilott.

Morquier az udvaron volt — arcán különös 
vidámság honolt — olly nagy kudarc vala ez a 
tegnapi, hogy valami sokkal nagyobb spectaculu- 
mot kellett elrendelnie, hogy főnökének eszébe 
ne jusson, a dolgot kissé bővebben vizsgáltatni 
meg.

Miska, a Hortobágyon leghíresebb kocsis, e 
pillanatban hajtatott ki az udvarból s a kastély elé 
állt további parancsig s pattogtatva ostorát, ke- 
vélyen nézé térdére tett kalapját, mellyen mezei 
virágok pompáztak.

„No Morquier, mit álmodtunk az éjjel. . .  mint 
kezdjük meg munkáinkat?" —

„Ha ön szives lesz rám bízni a do lgo t... tud
nék valamit csinálni." —

„Ne cifrázgassa annyit— mondja ki egyszerre."
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„Véleményem szerint először is igen regénye
sen fogjuk elkezdeni. — Képzelje ön, éjjeli zene
— itt a Hortobágyon — ennek ördögi hatásúnak 
kellend lennie/1

,,A gondolat meglehetó's — de hol szerzünk 
zenészeket.?" —

„Már az, kérem, az én dolgom — a kocsi 
már be van fogva, délután három órára itt vagyok
— a homokot megverte az eső', ollyan az u t , 
mint a padlat."—

„És aztán hiszi ön Morquier: hogy az egész
nek lesz valami sikere?"

„Az az én reméllem — ön igen ügyes fickó
— s a kivitelben adhatják elő' magokat olly körül
mények, mellyek nem várt élveket adhatnak — 
aztán tudni kellene önnek, hogy szerelmet szin- 
leni sokkal nagyobb mulatság, mint miilyen kéj 
igazán szeretni." —

„Ezt ön magára értse, ki könnyelmű, ledér és 
francia; a magyer sokkal komolyabb — no de 
üsse meg a patvar, még itt szinte psychologiai 
vitákba bocsátkozom — ön pedig az alatt veszte
geti drága idejét. — Hogy mer nekem időt enged
ni illy bohóságokra ?“ —

Morquier végtelenül örvendvén, hogy a teg
napi szerencsétlenség illy irányt v e tt, elhatározd 
magában, hogy most Gézával szép tréfát csap. —

Köszönt, felült a kocsiba s egy kalandos terv
vel foglalkozva , kevés percek múlva már a távol 
ködében enyészett el. — — —

Egyedül maradván a vörössipkás u r, időtöl
tésből napi foglalatosságihoz fogott — felöltözött 
igen csinosan s divatosan, mint Pesten vagy Pá- 
r isban ritkán, Hortobágyon pedig mindennap, az-
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után nejével a kert árnyiban egyet sétálgatván, 
hébe hóba a reggelizőasztalnál egypár darabkát 
holmiból letördelgetett — midó'n Jenny szobába 
vonult, ő kün maradt s lepuskázgata egypár rigót 
s néhány cinkét, az alatt pedig, hogy egy inas a 
csövet újra megtölté, fagylalttal hűté magái a mun
kás magyar millionaire — s ezt jobban is te tte , 
mintha neje körül forgott volna , mert akkor az 
semmi dologra sem juthatott — mindig kergetőd- 
zött vele a szobákban ; ha pedig női munkánál ta- 
lálá ő t, a selyem s gyapotszálakat összevisszaza
varta, az apró gyöngyöket pedig mind egy rakás
ba öntötte — illyenkor megtörtént, hogy a tré
fásan boszus nő kidobá ő uraságát a szobából, mi 
reá nézve igen unalmas volt, mert más mulatsá
got nem tudott, mint frakkját levetni — karjait 
egybefüzni vagy legfeljebb a kert hátulján veres 
krétával a falra huszárokat vagy papokat rajzol- 
gatni. — No de mind ez mégis csak különb idő
töltés, mint mikor p. o. nálunk az iskolákban le
gyet fogdosnak, vagy pedig a juratus Pesten bili— 
árdozgat.

Mindezeknek az öt óra vetett véget, a midőn 
ebédre csengettek. —

Más közönséges embernél az ebéd órája a 
szakácsnő győzelmi pompája szokott lenni. — Géza 
a szakácsnékat a nélkül, hogy főzeteikre a legki
sebb észrevételt tenué, halálig tudta szekirozni. —

Legelőször a pecsenyét parancsolta fel hozatni, — 
egyszerre a gyümölcsökkel, cukorsüteményekkel 
s dinnyékkel — azután még egypár ételt — s 
végre, mikor már senki sem éhezett, a levest — 
milly méregbe hozbat illy rendetlen rend egy sza-
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kácsnét, különösen a debreceni születésűt, arról 
a dunántúliaknak fogalmuk nincsen.

Morquier sokáig késett s csak fekete kávénál 
érkezett meg — társai, kiket a városból kihozott, 
meglehetó'sen cigányoknak néztenek ugyan ki, a- 
zonban csak debreceni diákok voltak.

Egy gazdag ebéd maradványai fiatal emberek
nek s quasi utasoknak az ezeregy éjszakákban — 
ezeregy éjszaka. 4 -  Géza kéjelgve nézé végig az 
étvágy classicismusát 4 -  és nagyobb pusztitó e- 
rejét, mint millyennel bír maga az idő. -j-

Már a kutgém árnya a láthatártérte, midőn 
a falatozásoknak s némi próbának nevezett előké
születeknek vége lett.

Befogattak a legnagyobb kocsiba — Morquier 
a kocsis mellé jutott, a többiek egy más mellé 
szorűlva, hangszereiket térdükre tevék s elindu- 
lának.

Jenny csak nézé az egész komédiát, tudván 
hogy férje valami dőreséget akar elkövetni; azon
ban épen nem kiváncsiskodék megtudni, hová me
hetnek — midőn férjétől bűcsuképen egy homlok
csókot vett s hallá, hogy éjfél előtt nehezen jö- 
vendenek vissza, kevés gúny nyal jó mulatságot kí
vánt. —

Lássuk azonban, nincs é valami előre meg
jegyzendő Hengeryékről, mielőtt Gézáéit oda ér
keznének. —

Est vala s kellemesenhú's lég — s minthogy 
az orvosért ment Kerker még nem érkezett vissza, 
Emiliácska kissé jobban lett — s kiment a kertbe, 
egyet sétálni testvérnőinek kíséretében.

Falun főélvezet a kerti élet — s Walzmühl- 
ék, mióta Hengeryék lettek, óriási lépésekkel kö-
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zeiítgeték ineg az aristokratákat-j- a dolgot legelőször 
is halasztásokon kezdek, a házi rendben minden 
egypár órával hátrább téteték, így történt az , 
hogy a lányok, dacára az estnek, lemehettek még 
a kis virágos kertbe , melly néhány lépésnyi tért 
foglalt el a ház s annak magas falkeritése között 
— a háznak néhány ablakai ki valának világítva, 
ez s egy asztalkára helyzeti üveglámpa elégséges 
világot kölcsönze a helynek.

Balra feketére festett s merő cifrázatokból ál
ló vaskapun keresztül látszotta kastély kertje, melly 
bár kissé elhanyagolva volt, most az est szépsé
gében regényes komolyságban sötétlett elő.

A tiszta lég , pusztai csönd, a távol mezőko- 
lomp s pásztorkürt, közelben a megöntözött virá
gok illatköde, az ágak közt folytonosan zörejlő 
szellő, egyegy mesterséges csermely, melly mo
hos Diána szoboralapjából származik — végre tü
körsima tó , mellyben hattyúk úsznak s mellynek 
parti szomorú füzekkel körülültetvék, inig mélyeb
ben a legsötétebb bükkek nyúlnak le regényes ár
nyaikkal . . .  mind megannyi szépségei a mezei élet 
egyszerűségének; felül a hold negyede szakadozott 
borúlátókban úszva, nyájasan uralkodott s játszi 
tünelgéseivel egyik vagy másik részt megvilágítva, 
a legkellemesebb képzelmi tájképre emlékeztete 
mindenkit.

Mig e fülmilék honában Hengery u r , leányai, 
az ablakban ülő mama lepillantgatása védelmében, 
magukban egyről másról csevegtek, addig kivül a 
kerítésen néhány fekete s bőköpenyes alakok hu- 
zódtanak , de ha az olvasó ezeket Gézáéknak hin
né — — ím lássa, mennyire csalatkozik.

Magát a Pentarchiát látjuk e szokatlan időben,
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s helyen, mint pusztai kópékat, hossza vonalban 
közelgeni, többen voltak, mint a hányat Pesten 
közölök ismerni szerencsénk volt, azonban ezek 
hihetőleg csak ideiglenes bérlettek valának.

A szekeret, mellyen ide jöttek, hátra hagyák 
egy boglya szénánál, a  kert alá csak gyalog érke
zének meg, minden személy egyegy hatalmas hang: 
szert hozva magával, talán azon három zongorán 
kivül, rnelly Debrecenben az időben létezék, min
den más hangszer kijött a Hortobágyra.

A hely néptől elhagyott vala, csak távol lát- 
szának az őrök s munkások éjitüzei.

Az említett fekete csoportot Bereghy ur, a colle- 
giáiis élet legbuzgóbb párthive vezeté, a kertfal alá é r
kezve a közelség megengedé látnunk a hangszereket, 
miket inkább a kastély ellen intézendő ostromban 
bontó eszközöknek nézett volna akárki, egy kétrőfös 
tárogató, katonadob, réztányér, vasfedő, klarinét, 
kopókürt, csőzkereplő s néhány hegedű, ehbűl áll ott 
a banda készülete, mihez még minden személyre egy 
savanyuvizes palack is járu lt, s ezen utóbbi esz
ménél fogva Bereghy ur zenéje felűlhaladta Ber
lioz Hector akármellyik ouverturjét is — ha más
ban nem, legalább az instrumentatióban.

Az olvasók közöl, kik a macskazenét csak 
hallomásból ismerik, szíveskedjenek ezt meghall
gatni — — meglehet, lesz élvezet benne.

Ugyanis ne gondolja azt valaki, hogy a macs
kazene holmi ostoba s vad dörömbölés, füty s nyá
vogások vegyületéből álljon, ezt én mondom ol
vasóimnak , ki macskazenét nagynevű maestroktól 
hallék elrendeztetni. —

Ha az illetők, bármi kigondolható s legvadab
ban zörgő szerszámokkal legyenek is felfegyver-
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kezve, ha egyszerre minden szakértőség nélkül, 
csak rá kezdik, az egészből éktelen lárma s a leg
butább chaosz leend, az egészben semmi hatás, 
semmi elmésség. — Ellenben jól elrendezve, a 
macsknzene olly viszonyban lesz az operával, mint 
legújabb időnkben vannak bizonyos urnák színmű
vei az igazi drámákkal. —

A következő jelenet mutatni fogja, mennyire 
értett a feljebb dicsért művészethez Bereghy u r , 
a Pentarchiális karmester.

Mindenek előtt félkört alakított a társaság, 
szám szerint lehettek körülbelül tizenketten, azu
tán hangszereiket vevék kezükbe, lábaik elé pedig 
az említett savanyuvizes palackokat, a kör köze
pére Bereghy állott s inte először.

Mindez a leglelkismeretesebb csöndben ment 
véghez, s illy betanultságot csak olly tagoktól le- 
hete várni, miilyenek a pentarchisták voltak. — A 
kerítésen belül a lánykák még virágokat szakaszt- 
gatának, a mama pedig kinézett az ablakon.

A mint a karmester másodszor inte, elkezdő- 
déle egy közelgő zeneviharnak előhirnöke — a he
gedűk s gordonkák nem ügyen egy hangban, de 
mindnyájan sebes tizenhatosokban legelőször szó
laltak meg — nem sokára a trombiták s erdei kür
tök mint túlvilágról beleszóló hangok ördögróberti 
nagyszerűséggel harsogtanak közbe, mig . mindig 
növekedő eréllyel a kopókürtök, dobok, vas fe
dők s lánccsorömpölések a pillanatot a legnagyobb-
szerüvé varászolták.-------Azonban Bereghy egyet
int s rögtön síri csend váltja fel a zajt.

Bent a kastélyban néhány bassus férfihangja 
hallik, a leányok nevetnek, a mama becsapja az 
ablakokat. . .  de hogy is vehetünk mi észre illy
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mellékességeket, midőn Bereghy ur Sonatájára kel
lene figyelnünk. —

Elhallgatván ugyanis a hatalmas fortissimo , 
természetesen egy lágy adagionak kelle következnie.

Egy tarisznyába három négy debreceni polgá
ri macskapár vala bekötve, Harcsay ur az illye- 
seknek nagy kedvelője, e pillanatban elkezdé a 
tarisznyát erővel rázogatni, mire olly lelkes quar- 
tet jőve ki, minőt hallani lehet Pesten, midőn a 
szabólegények , mint született tenoristák, énekkel 
mulatják magokat, vagy midőn M. asszony G. úr
ral a német színházban facheéban vannak egymás 
közt.

Csak három rövid percig tartott e fülcsiklan- 
dó numero — mi tovább következett, kevésbbé 
vala sükerült — ha kiveszünk még egy solopartiát, 
előadva Harkály úrtól csősz kereplőn, s a méltóság- 
teljes finálét, a midőn a savanyu vizes palackok 
mocsári tartalmukkal együtt irgalmatlanul a falhoz 
csapatlak — de ezen utóbbi zenemerény csak ak
kor tö rtén t, midőn a furioso bömbölésében, a 
húrok különben is pattanni j a billentyűk letördel
ni, a dobok beszakadozni, a müvészkezek ereje 
pedig gyöngülni kezdtenek. —

És épen ideje volt, hogy bevégezzék recsegős 
nyikorgásaikat, mert a kaput hatalmas ropogások 
között beiéiről nyitni kezdék, a bassushangok, 
mellyeket az imént olly futólagosán említettünk meg, 
a kapu alá gyülekeztek s alaposan lehete hinni, 
hogy, ha netalán valami kirohanás volna tervben, 
az fegyver nélkül alig fogna megtörténni. —

Egy szó mint száz, a banda rögtön felszedte 
sátorfáját, s kissé odébb állott.

Puskás Demeter, az uraság főszabadosa s egy-
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szersmind házi rendőr, építési biztos s a cselédek 
közötti perekben első folyamodása biró , kilépe a 
kapun, de a tért már üresen találta, de tudni való 
különben, hogy ezen szégyenteljes elkésésnek sem
mi más oka nem lehetett, mint a z , hogy a le
génység , melly már félig meddig ágyban is volt, 
nem készülhetett fel illendőleg az ellenség számá
hoz képest — a rémítő zaj ugyanis legalább 500 
ember jelenlétét gyaníttatá, mi különben csak Be- 
reghy ur dicséretéül legyen itt felhozva.

Nem lehet mindazonáltal Puskás úrnak bár ké
ső kirohanását egészen elveszettnek mondanom, 
mert a többi között a pentarchisták egy beszakasz- 
tott nagy dobot is hagytak a hely szilién, meliyet 
azután mondhatni győzelmi ujongatások között vit
tek az udvarba a csákányos és ólmosbotos leven
ték.

A nagy dob egypár itt is felhozhatott észre
vételre adott alkalmat.

Az egyik nagyon örült ezen találmánynak, 
mert ez által nyomára lehetend valamiképen jutni, 
kik lehetnek illy eszeveszett fickók, kik nem res
téinek messze földről idáig barangolni csak azért, 
hogy illy idétlen zendülést üthessenek. —

A másik lehetségesnek hívé, hogy még egy
szer vissza]övendnek azok az imposztorok legalább 
a dob után — azért ajánlá, hogy háljanak kint — 
s oszoljanak e l, kiki valami sötétebb helyet választ
va magának, honnan aztán egy fütyre könnyű le
szen talpon lenni. — ^

És úgy is lön. Mindenki véleménye szerint a 
legjobb hadi leshelyt választván, elcsendesült min
den. Puskás Demeter a kapuban vonta meg magát, 
ő ugyan a visszajövetelt teljes lehetlennek állította,
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mindazáltal, hogy ha valami ne talán történni fog
na, nem akarván állását kockáztatni, beleegyezett 
a javallatba.

A Rákóciak letünte óta illy excuhiák nem tör
téntek a Hortobágyon.

E helyzetben félóra sem telt még e l, már úgy 
tetszék, mintha nyugotról kocsizörgés s lovak se
bes léptei közelgenének.-------

Azonnal majdnem minden rejtekből egyegy 
„pszt“ jőve a főhadiszálláshoz, s mindenki meg- 
győződheték arról, hogy csakugyan akar valami 
lenni a dologból.

Puskásnak legelső teendője vala beszólani a ka
pun, hol a fehér cselédség hirálgatá titkos sutto
gások között a nap történetit — a villanytelegra- 
phon nem mehetett volna elébb a hir az első eme
letbe , mint a szobalyányok s szolgálók gyors nyel
vén keresztül.

A Hengeryzált Walzmühl ekkor már jól aludt, 
csak a dühösködő mama s a bohóságoknak még ör
vendő lyánkák virasztának a nélkül, hogy szemük
re álom jönne.

Egyszerre a kocsizörgés, midőn már jól közel 
lehetett, hirtelen megszűnt — a puskáspártiak már 
kétségbe kezdének esni az ellenség visszavonultán 
. . . .  midőn a holdnak egy futó sugarában, melly 
a nyngoti láthatár végpontjából, mintegy a gond
viseléstől küldetve, pillanatnyi világot nyujta — 
meglátának több fekete alakot a házfelé sompo
lyogni. — *

Puskás csak befelé ada egy vigyázatra intő jelt, 
kívül mire sem vala szükség, a legénység egy lábig 
a csata percét szomjazó. —

Legelőször Morquier jött a helyre, természe- 
M agyar m illio n a ire . I I .  k ö t. 4
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tesen kémlelődni — a világ minden kincsiért sem 
sznszszant volna egy is , Puskás besurrant ugyan a 
kapun, de egyik kezével a kapu kilincsét nyitva 
tartotta.

Morquier , kinek, mint akárki is eltalálhatta, 
az előbbeni zenét köszönhetjük, bizonyos akart e- 
löbb lenni, vájjon a Pentarchia pontos időben meg
tette é az illetőket, különben csodálkozott, hogy 
utasitása szerint a nagy dobot sehol sem találhat
ta, a mi különben legbiztosabb jele lett volna an
nak , hogy a másik banda már bevégzé tisztelgését.

Mig ő töprenkedék, megérkezének a többiek 
is, Géza hegedűvel, Forgó, Kecskés, Hatyázy, 
Kardos, Nánásy, mindenik saját hangszerével — 
volt két gitár, két hegedű, fuvolya, gordonka. —

Morquier helyet mutata ki — épenHengeryné 
s leányai szobájuk alatt, hol a betett ablakredő
nyökön keresztül alig látszhatólag tört ki néhány 
gyönge sugár.

A hangszereket mindenek előtt fel kelle han
golni, mi igen halkan szokott esti zenéken megtör
ténni , nehogy az által a darabok bájától a megle
petés kellemessége elmaradjon.

Azonban egypár egyes plinplan is elég volt 
arra, hogy Puskás Demeter hazánkfia, két legvas
tagabb ujját szájába tegye s egy ollyant füttyentsen, 
minővel egyik pusztai csikós a másiknak jelt szokott 
adni, midőn a messzeségben még egymást nem 
látják.

A füttynél egyszersmind több dolgok is tör
téntek — az emelet ablakai hirtelen megnyíltak s 
a többi között Hengeryné nagysága is kegyeskedett 
egy dézsa vizet a zenészekre iezuhintani.

Morquier Géza mellé ugrott, s azalatt, hogy
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a vizet nyakáról rázogatá, felszólító fó'nökét futás
ra , mert úgymond alkalmasint el vannak árulva.

Hanem a futásról irntnár szó sem vala — az 
egész társaság körül volt véve s csákányok s ólmos- 
botok gyors játéka környezé a fejeket.

„Győzelem, vagy halál" ez volt a debreceni 
tanulók régi jelszava; s miután Gézát is öszve- 
gazemberezék, ki őket illy ocsmány s neveletlen 
helyre hozta, elkezdők döngetni azokat, kiket kö
zelebb értek.

Géza legdühösebben viselé magát, hegedűjével 
legelőször is Morquier kalapját üté be, azután e- 
gyenesen Puskásnak rontott, a kiből tudniillik azon
nal kilátszott, hogy vezéri szereppel van megtisz
telve.

Én verekedési jeleneten még soha sem valék 
szerencsés jelen lenni, hív leirást e szerint nem 
adhatok, annyi bizonyos, hogy itt is mint szokott 
volt eddig, ez hangzott: „Rajta, ide vele, ne
hadd magad, üsd, ügy kell." — Mellyik fél aztán 
győztes , az olly talányos, mint az Asperni ütközet 
sorsa, sebes ’és halott volt mind a két részről elég, 
haszon semmi.

Jelen esetünkben mindazáltal jól megjegyzendő 
a különbség azon ütés között, melly egy fuvolya 
vagy hegedűvel történik, s a között, melly árva 
tölgy s ólmos csákányai adatik nem nézve hová, 
mint sötétben szokás gyarló embereknél — és szin
te az is, hogy másképen fekszik az ütés a bőrre 
akkor, midőn felette csak egy frakkocska terjed 
el, másként, midőn a tagokat debreceni szűrök és 
vámospircsi subák takarják. —

Hogy ezen körülmények igen tekintetbe veen-
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dők, azt az is könnyen meghiszi, ki sem egy, sem 
más módon nem kapott-^iég ütlcgeket.

Géza, kit különösen ingerle Puskás Demeter
nek azon szokása, hogy éjjel minden embert ken- 
dezett, a verekedés leghevesebb pillanataiban, ha 
Puskástól megtaszíttaték , vagy egy „lóduljon kend 
pokolba11 káromkodás között jól oldalba ütteték, a 
felelet rá közönségesen az volt, „hogy mersz en
gem gazember kendezni.“ Innen látszik, mennyire 
leggyakrabban az emberek nem azt apprehendálják 
legjobban, a mivel az ellenfél legjobban akart sér
teni •— mi a szerencsétlenségeket még növelni 
szokta.

A csüggedetlen bátorsággal folytatott harcnak 
kimenetele épen kétségessé kezde válni, a midőn 
Puskás Demeternek leleményessége mindennek más 
irányt adott.

Ugyan is az excubiák vezére beszólott a ka
puba, a honnan azonnal egypár vaskos leány ki
hozta az imént elzsákmányolt nagy dobot — a 
hold már letűnt a láthatáron; a pokoli sötétség 
még növelte a csata iszonyatosságát, — minden 
percben ütések s törések hallattak —■ ki tudná 
eló'számlálni, mikor tört be fej, mikor kékült ol
dalborda, mikor huzatott ki helyéből egy fogat 
üstök, pedig ezen harcrészletek az egyesekre néz
ve legérdekesebbek leheténejs. — Épen egy hatal
mas agybakollintást fogott fel az oroszlánkint vivő 
Géza, midőn hátulról a nagy dobot fejére borí
tották — e dobon a szakadás ugyan nem vala olly 
nagy, mint Gézánk szerencsés feje, mindazonáltal 
nyomással s erőtetéssel sok megtörténhetik e vilá
gon — képzelni lehet, hogy illy működés alkalmával,
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mennyit kell szenvedni az ártatlan orrnak s a csön
des véralkatu füleknek.

De még ez nem volt elég — egy intésre meg
nyílott a kapn s Gézát belóditák azon esze nélkül
— a többiek nagyon el valának foglalva saját el
leneikkel, alig vevék észre vezérük elhurcoltatá- 
sát. —

Az udvaron lámpa égett. — Gézának csak lá
bai s frakkja vége látszottak ki a dobból, mellyböl 
magát kiszabadítani hasztalan igyekezett — néhá- 
nyan a jelenetet igen mulattatónak találák, mások, 
kiknek kezéből a suhogó mogyorófa soha sem szo
kott kiesni, elkezdők a dobot oldalast ütögetni, 
mire az forogni kezdett az egész személyzet leír- 
hatlan mulatságára — mint viselő azonban magát 
Géza, arról mit sem lehet tudni, mivel testének 
felső része s következőleg arca is egészen elfedve 
vala. —

Kilátszottak azonban eléggé lábinai, a hova 
néha ráestek a pálcaütések, midőn a dob olda
la helyett kissé alább találtak méregetni. —

Egy óranegyed múlva kívül megszűnt a harc, 
a zenészek iszonyú kládest kapva elvánszorogtak
— képzelni lehet Morquier aggodalmát, midőn 
Gézát nem találhatá sehol. — „No“ mondá ma
gában, „ha most el nem csap a háztól, akkor 
soha sem“ — és igyekvők a deákokat összegyűj
teni a hátrahagyott szekér körül, hol a kocsis már 
régen aludt a bakban, mint első felébredéskor en- 
gedelmet kérve mondá — mert s szép muzsika őt 
azonnal elaltatja. —

Géza ekkor már az udvariaktól betolatott egy 
kamrácskába, hol alig tudott elférni, magával hor
dozva a fatális dobot, mint csiga a házát.
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így ütött ki a hortobágyi szerelmi kaland — 
bizonyára meg gonoszabbul, mint Budapesten a 
csónakázás alkalmával -j- Morquier megijedt... 
illy következményt egy kis tréfából nem reméllett 
vala.

Elzáratván az ellenség vezére, a gyó'zelemittas 
Puskás-párt gondolni sem akart az alvásra — 
az imént kapu alatt hallgatózó fehér cselédek ki
jöttek a ház elébe, s a hely szinén magasztalgaták 
a gyó'zelmet, s engedékenységgel jutalmazgaták a 
derék hó'seket.

Továbbá azon egyén, ki az iménti visszajőve* 
telt lehetségesnek állitá, most sem akarna arról 
kezeskedni, hogy még ma uj csata ne legyen, 
„meglehet — mondá ő, még szednek fel a tanyá
kon egypár embert vagy néhány kutyát,” s újra 
visszajövendnek — azért csendesen kellene lenni 
— hátha épen pajtásukért jönnének vissza. —

Lehet a dologból valami — válaszoló Puskás 
Demeter, ki mai nap olly szerencsétlen volt, hogy 
másoktól kellett hallania azokat, mit ö szeretett 
volna kigondolni. —

A többiek is osztók ezen véleményt, azonnal 
ismét újra csend leve, most csak a kapu alá fe
küdt az egész őrség, csak egy maradt kivül, kinek 
kezében a legnagyobb juhászbot tántorgott.

És ime — alig kezde néhány jobban elfáradt 
vitéz hortyogni, midőn a kapaor lassú kopogás 
után besúg a kulcslyukon , hogy megint hoz va
lakit az ördög. —

E birre felköltetének az alvók, Puskás De
meter a kapu zárj it fogó meg kezével — de va
lami nagyszerű jutott eszébe ,  s visszafordalt. —
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Mit gondolnak kendtek, hogy kellene azt el
fogni ? —

Ekkor azon egyen, kinek javallatára történt 
eddig minden, azt tanácsolá: legjobb volna pok
rócokkal fogdosni el őket.

Ez a pokróccali elfogatás maradványa lévén 
a katonaadási módnak, kedves emlékben van ma 
is azoknál, kik a verekedés kéjét a világ minden 
gyönyöreinek s élvezeteinek elébe teszik. — Es 
nem is feleltek a tanácsra, hanem azonnal a vég
rehajtáshoz láttak.

Épen jókor ment a kapuőr, ismét besúgott, 
jelentvén, hogy egy ember épen most közele
dik. —

A kapamegnyitás — füty — fogd meg, üsd, 
— pokróc reá — pillanatnak műve volt, s a sze
gény áldozatot agy bedobták Géza mellé a lépcső 
alatti sötét kamrába, mint egykor Don Jüant, kit 
az ördögök elevenen vittek pokolba. —

E harmadik győzelem után ugyan csak sietett 
Puskás Demeter azon tanácscsal, hogy most reg
gelig fen legyenek, félve, nehogy másoktól mege- 
lőztetve, holnap a babért megosztania kelljen. -4-

És mindaddig meresztgeték szemeiket az dj 
hősei, miglen megvirradt, s a nap közelgeni kez
dett.

Hátra van még, hogy Kerkerről szóljunk va
lamit — ő, mint tudja az olvasó, orvosért ment 
a városba — s mint mondók, lóháton — az orvos 
más napra igéré eljövendését, nem akarván el
hagyni néhány városi betegjeit, vigasztalásul legyen 
pedig mondva a pesti orvosnövendékeknek, Deb
recenben az orvosokban nagy válogatás épen nin
csen, e szerint Kerker egyedül indult haza felé.
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Kilépve a városi határból, kantárszárát Hen- 
geryék felé fordító, s alig halad pár száz lépést, 
találkozók a félelmes tekintetű lovagokkal, kiktől 
már megijedtek egyszer lovai, midőn nejét haza 
vivé, s kik okai is voltak, hogy Biharyékhez kelle 
menekülnie.

A ló nagyot horkantott látván a közelgő csa
patot , s vissza fordulva, hosszú körben hurcoló 
meg orrát, ismét csendesen lépegetve rá jöttek 
az útra, melly a Hengeryféle kastélyhoz vezete. —

Alig haladt néhány száz lépésnyire megszelí
dült lovával a teréziavárosi, midőn ismét zajt, 
nagy káromkodásokkal vegyítve, hall maga felé 
közelgeni. — De ez már mégis sok, gondoló ma
gában Gmilia férje, London nem olly népes, mint 
ez a Hortobágy! az ember nem lép kettőt, hogy 
valami compániával ne találkozzék. —

Azonban kíváncsiságból bevárd a szemközt jö
vőket , gondolván, hogy csak nem valami harapós 
állatok lesznek, bár olly különös hangon óbégat- 
tak is.

Morquierék voltak. Kerkernek majd kidülled
tek szemi, úgy nézé őket a sötéten keresztül.

És erőt vett magán megszólítani őket — ü- 
rügyűl szokáskint az utat kérdezé meg.

„Ugyan kérem önöket uraim, nem tudják , 
jól megyek é én Hengery ur kastélya felé.“ —

„Éz Kerker“ — mondd lassan Morquier a töb
bieknek, kik a kérdezőre alig figyeltek — „ugyan
azon Kerker, kinek nejének akartuk adni az esti 
zenét.“

E szavak után a debreceni diákokat Herkules- 
gőzös kétszáz lóereje sem tarthatta volna a kocsi
ban. —-
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Kerker a veszélyes mozgalmat észrevéve, olly 
sarkantyút adott lovának, melly felért egy pesti 
mesterember pofonjával, midőn inasát a munka 
mellett szunyókálni tapasztalja.

A ló nagyot ugrott, megfordult s megbotol
va az út melletti árkolatban, beveti Kerkert a 
sárba, melly ha mélyebb lett volna , a teréziavá- 
rosi szerencsés lehetett volna olly halállal múlni 
k i, minővel egy szomorú emlékezetű magyar ki
rály.

A megdöngetett oldalú zenészek nem vevék 
észre Kerker lecuppanását, a megiramodott lovat 
pedig kergetni, főkép illy decrepitált lábszárakkal 
épen nem tárták eszélyesnek — ugyanazért egy- 
pár szitkot küldve utána, nyögdécselések között 
ismét felültek a kocsira s tovább hajtottak. —

Kerker sokáig gubaszkodott az árokban, hol 
a sáron kivül, melly olly barátságosan mutatott 
hozzá ragaszkodást, néhány szúnyog, egypár béka 
is teve tisztelgését, egy csalánbokor nyájas csók
jai között — de midőn csend lön, ismét kijőni 
mert rnenyhelyéről. —

De hol lehetett már ekkor a ló , Hortobágyon 
pedig gazda nélkül egy ló tíz percig sincs soha, 
mintha gombaként a földből bukkannának elő a ló
kötők , kiknek egy pillanat kell, csak egy félre- 
nézés, s már csak a láthatár szélén porzik utánuk 
a vidék, a tulajdonos pedig vakarhatja fejét — 
igy történhetett az, hogy Kerker űr haza vergő
dését nem előzte meg lova, melly természetesen 
egyenesen haza felé vágtatott, miután urát leve
tette.

Kimondhatlanok valának a kinok, mellyeket 
Kerker szenvedett, mig haza ért — és még itt



58

sem vala nyugalom — az olvasó sejthette, hogy 
az imént megpokrócozott férfiú más Kerkeren 
kivül alig lehetett.

Most azután mit beszélhettek ők Gézával az 
éj hátralevő részében reggelig, mennyi összeütkö
zéseket s félreértéseket kelle addig kiegyenliteniök, 
mig egymás helyzetét, a mennyire némelly dolgot 
el nem hallgattak, felfoghatták! Ezen párbeszéd 
rendkívüli érdekessége azonban a világra nézve 
egészen elveszett, mert az illetők jónak látták ab
ból másoknak egész éltükben semmit sem mon
dani ki.
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IV.

A PENTARCHIA DEBRECENBEN.

Midőn az idegen Debrecen távol tornyait elő
ször pillantja meg, első tekintetre valami sajátost, 
s más magyar városoktól egészen különbözőt vesz 
azon észre.

Ugyan is, miután a láthatár legképzelhetőbb 
távolából egypár fehér pont tűnt volna elő, vé- 
getlenül lassan közeledve két kettős torony kezd 
izmos alkatával a lapály felett uralkodni.

Midőn aztán annyira közeledtél, hogy előtted 
egy szürke cserép tető tengert látsz, csöndesen 
nyugodni, szekered mély homokba sülyedt, ke
rekeid vidám zöreje szomorú nyikorgássá válik, s 
távolban pusztai fővárosnak képzelt háztömeg kel
lemetlenül elégít ki a prózai nagy faluval.

Az apró házakban többnyire egy család lakik, 
sűrűn vannak ezek s néha egymástól kerítéssel el 
nem választva, mintegy emlékeztelőleg a régi jó 
időkre, mellyben egyik a másikét soha sem bánt-
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háttá, minthogy egyikének úgy nem volt semmije, 
mint a másiknak. —

Az utcák homokágyak, árkok vonulnak azo
kon keresztül s ezen árkok partjain, a posvány- 
vizek szélén, ha láthatsz némi zöldet is — a város 
flóráját egész teljességében megismerheted. —

Más helyben házak előtt kellemes kertecskék 
virítanak, vagy illatos akácok sorai hintenek hüs 
árnyat. Debrecenben hiányzik még a jegenye is , 
melly megyei székvárosokban annyira kedvesség
ben van — mind megannyi tornyoknak hinnéd 
azokat, mig közelebb érkezve kellemes karcsú
sággal a legeredetibb hazai tájképet várazsolják 
elődbe. —

A fák teljes hiánya, a vörös vagy szürke ház
tetők, a csöndes nép s minden zajt elnyelő homok, 
ezek teszik Debrecent kiégett s lakatlan sivataggá, 
s e hasonlitást alig képesek elfelejtetni azon hala
dási mozgalmak, mellyek a város közepén mutat
koznak. —

Leglaktalanabb a városnak délkeleti vége, nincs 
egy pont is, mellyen a szem örömest nyugodnék 
m eg— feneketlen homok, omladozó partok, szá
raz s elhanyagolt kutak, és csak ritkán egyegy 
mosolytalan komoly a rc , melly elhaladt, s bú és 
öröm nélküli az, mi jelöli, hogy a hely egy része 
a hatvanezernyi népes városnak.

És mégis e hely volt egykor legkedvesebb 
tájképem e hazában, az érzékeny olvasó azonnal 
eltalálja, mellyik érzés festé előmbe a csalké- 
pet. — — —

E vidéken, történetünk korában nem ugyan 
közvetlen szomszédságban laktanak a pentarchisták 
— és az öt külön szállásért nem fizettek annyi
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házbért, mint mennyit Hengery urnák Pesten a 
padlásszobáért.

Egy kisded-szoba s nem füstölgő konyha már 
egész házat képez, elől két parányi ablak ereszt be 
világot, a ház előtt agyagos földből vert kerítés 
nádkapuval, vagy egészen kapu s ajtó nélkül — 
az udvaron gyep és sárga homok különös tarká- 
zatokban, s végre néhány heverő házi eszköz — 
korhadt oldalú kút, mellynek feneke nem látszik 
s mellyből a porhadt és sáros viz barna korsóval 
kötél segitségével huzatik ki —- ezek azok , mik 
Debrecenben legközönségesebbek.

Ki gondolta volna, hogy a Pentarchia, melly 
ismert értelmezésénél fogva ugyancsak fővárosi inté
zet vala, egykor hasznosnak ítélje, a városok e leg
egyszerűbbikébe költözni, hol a szokott városokon 
kivül, midőn az idegenek épen nagy zajt ütnek, 
az eredeti lakosok visszavonulva, minden specula- 
tioi üzletekkel megelégszenek, ha napjaikat egysze
rű családkörökben megszokottan tölthetik.

Mindazáltal a társaság célja, melly mint em
lítők, egy néma szakaszban vala, meghatározta, és 
ezt szükségesnek parancsolta. — Hogy e néma 
vagyis ki nem irt szakasz, Géza vagyonának a tár
saság kezére való játszatását tárgyazá, az az eddi
gi tettekből világos az olvasó előtt.

Az öt szállás között nem vala semmi elsőség; 
mióta Morquier főhatalommal lön fölruházva, a 
monsieurség csak árnya lett a réginek, épen mint 
a consulság Caesar alatt vagy a francia törvény
hozótest Napóleon idejében.

Ellenben a külön lakásnál fogva bizonyos hel- 
vetiai municipalitások kezdtek divatba jőni — mert 
a teljes hatalmú ülés sorban másmás szálláson tar
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taték — és ha a tagok akarták volna, ki akadá
lyoztatta volna meg őket, hogy a gyűlés helyét 
„főhelynek" ne nevezzék? —

Azonban Morquier szállása a többinél kissé 
nagyobb volt, mert a közepén levő pitvarból jobb
ra s balra nyilt szoba. —

Az utca felé Morquier lakott, ha tudniillik 
dolga imiatt be kelle jőnie a városba, mi egy hét 
alatt többször is megtörtént — balra az udvar fe
lől egy nő lakott, de kiről a szomszédok alig tud
tak valamit, különben is a ház igen távol, s csak 
veteményes kertek közelében vala építve, de melly 
tulajdonánál fogva legalkalmasabb vala azon célra, 
inellyre az Morquiertől kibéreltetett, vagy mi va
lószínűbb , meg is vétetett.

Azon asszonyt, ki igy elszigetelve és senkitől 
nem ismerve, e magányos helyen élt, egy másik 
öreg nő szolgálta, ki azonban szerencsétlenségére 
süketnéma vala teljes mértékben. Isten tudja, hogy 
tett szert Morquier ur ezen szerencsétlen teremt
ményre.

Úgy látszott, a ház úrnőjére nagy gond vala 
fordítva, a süket nő naponkint fris s igen tápláló 
eledelt hozott egy vendéglőből annak számára, a 
ház előtt szárításra kiaggatott ruhák jelenték, hogy 
ott ben tisztaság uralkodik, senki azonban e nőt 
nem láthatta, mert az se templomba, se más hely
re nem járt soha; valóban ezelőtt száz évvel nem 
tanácsoltam volna akárkinek is, illy életet folytatni, 
mert a legelső tehénbetegülésnél mint boszorkány 
megégettetett volna a „sátán-dombrul."

Es hogy ennyire is el vala a nagy közönség 
szemei elől takarva , azt csak az ismeretes pentar- 
chialis óvatosság s kitüntetés tehette meg, különö
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sen Debrecenben, melly város építtetésénél fogva 
sem alkalmatos valami regényes titkolódzásokhoz, 
minthogy az utcákon ballagok, ha akarnak, min
den szoba ablakán bekandikálhatnak.

A többi tagok életmódja nem kevéssé változ
ott meg az nj lakásban — > a többi között elmaradt 
a keresetmód, s annak mulatságai — Morquier u- 
gyan, a pénztárnok s ellenőr kárpótlá a hiányt, 
mindazonáltal az unalmat elűzni minden alkalom 
hiányzott— különösen mivel tiltva volt, egymást 
napközben meglátogatni, sőt nyilvános helyen, ha 
találkoztak is, együtt úgy kelle viselniük magukat, 
mintha nem is ismernék egymást, a ki ez ellen vé
tett, azon hétre nem kapott fizetést, következőleg 
volt alkalom a böjtre , minden vallásbeli tekintetek 
ellenére, annyival is inkább, mert Debrecenben a 
pesti leghíresebb intézet, a zálogház, hírből sem 
ismertetett. —

Más napra azután, hogy a Hortobágyon a ze
nei fogékonyság olly csekélynek ismertetett, tör
tént, hogy a süket nő a pentarchisták különböző 
szállásain mutatná magát. —

Ez volt a teljes hatalmú ülés összehivatásának 
azon mellőzhetlen formája, melly által Morquier 
hivatá magához a tagokat — különben a főhelynél 
ablakba tett virág jelenté a gyűlés tartását nap le
menté után.

Tiz óra után kezdtek a tagok egybe gyülekez
ni — a gyülekezet alig lehete valaki előtt feltűnő, 

■minthogy Debrecenben odavaló ember tiz óra után 
nem szokta magát az utcán mutatni, egypár kósza 
idegenért, tehát a várostól követelni szerénytelen
ség volna, hogy költséges kivilágításokra, s még 
költségesebb éji rendőrségre pazarolja pénzét, mi
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dőn az olly positiókra is elfogy, mellyeknek neve 
a számadásokban régi szokásnál fogva nem szokott 
beíratni.

Morquier szokatlan vidorsággal fogadta tagtár
sait — mindenkit forró baráti kézszoritással s öle
léssel fogadott — a süket nő a kemence mellé ült, 
mit máskor sóba sem tőn. —

A számadások csak pro forma adatván b e , 
minthoev minden tag külön élt s a közös költség 
csekélység vala , a gyűlés közönségesen társalgás
sal kezdődött meg, melly alkalommal mindenki ba
ját, történeteit, kalandját beszélé el, mi végre 
mindig az ősmagyar város gunyolásával végződék. — 

„Én azt hiszem, nem kell egyikünknek sem 
több egypár napnál, hogy unalomban megbolon
duljunk/1 —

„Már az igaz, illyen cudar várost életem
ben nem láttam — becsületemre mondom, Tóm- 
buktut képzeltem illyennek/*

„Aztán minő nyerseség s betyárság uralkodik
------ egykét pincéren kívül németül sem tud senki
— oh műveltség, hol van még a te országod !“ — 

„Hát a kávéház minő — uram istenem, a bil- 
liárdozók, ha neki tüzesednek, még kabátjukat 
is levetik holott valódi művelt embernek keztyűt 
is illetlen ott levetni — aztán, ha reggel találok 
oda bevetődni, a szolgák sugdosnak, a kávés ma
ga pedig, holmi korhelységekről ejt egypár mor
mogó szót/* —

„A kávé valóságos koromlé — theáról, fogad
ni mernék, még tán beszélni sem hallottak, a fagy
lalt szine ollyan, mint az agyag, íze roszabb a sze
kérkenőcsnél, s mellé kenyeret és sót tesznek fel
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cukorsütemények helyett — a biliárdokon veres 
vászonból virít ki néhány fo lt, a mantanelleken 
pedig birkagyapju kandikál k i , a labdákat inkább 
használt tégladarabnak nézném , a lökő pedig os
tornyélnek aligha volna elég egyenes/'

„Hát a népség minő alkalmatlan, minden posz
tókabátosnak köszön , mióta itt vagyok, két kala
pot nyüttem el, pedig egyike fekete volt és bécsi/'— 

„A vendéglőkben csak hússal és kolbászokkal 
akarnák az embert megtömni — a világért sem 
kapni egy heringet, mustárt, szardelieket, caviart 
vagy kis austrigát, mivel művelt ember élni szo
kott — e mellé még a vendéglős kalapot sem emel, 
a fogadósné pedig magának vagy kigyelmednek ci- 
mez, s mulattatásból megkérdi, kinek hínak, mi
nő mesterségem van, vagy miből élek — -------—
— egy szomszédom, ki mellettem ebédelt, azt 
kérdé, hány forintba került kabátom — egy másik 
azt szerette volna tudni, hány rőf kell nekem nyá
rikelméből egy nadrágra."

„Oh Pest!"  —
„Oh Pest" . . .  viszbangozák mindnyáján, de az 

isten igazságossága nem engedé meg, hogy a be
szédfolyam ezen város dicsérgetésére menjen által, 
bár akárki is kiváncsi lehetne, mi dicséretest le- 
hete mondani történetünk korában Pestről? — 

Morquier intett s helyet foglalva, komoly ar
cával előre értesítő a táblát, hogy a dolog, mit 
közleni fog , rendkivül fontos.

És szokás szerint terjedelmesen szólott a dol
gok jelen állásáról s a teendők iránt előadta aka
ratát.

Magyar millionaire. II. köt. 5
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Mi ezen elnöki beszédből csak azon helyeket 
fogjuk közleni, mellyek történetünk néhány neta
lán még homályos jeleneteire szükséges világot 
vetnek.

A többi között, hogy ide nem értve a vég
csapást, melly már alapitó agyában, mint kidol
gozott terv létezik, a Pentarchia mellőzve minden 
régibb s elhasznált formákat, Géza vagyonának el
sajátításában nem él valami részletekig kiszámított 
eszközökkel, hanem az ezekből kifejlett körülmé
nyeket ügyekezik saját hasznára fordítani. —

Az olvasó ezen elvnek , melly itt jelenleg nyíl
tan ki van mondva, alkalmazását az eddigiekben 
bizonyosan többszer tapasztalta.

Emlékezetbe hozatott ezután azon szerencsét
len éj, mellyben Kerkerék olly váratlanul Géza 
kastélyába vetődtek. —

Az olvasó tudja, hogy ezen éjjel a Pentar
chia egy átkozottan nyikorgó gép felállításán dol
gozott — és minthogy a gép azon szoba alá vala 
helyezve, melly egykor a kastély tervben levő u- 
jabb elrendezésekor, Gézáék hálószobája leend, egé
szen világos, kiknek megsemmisítése volt azzal cé
lul kitűzve. —

Ha ekkor az ágyak le nem zuhannak, csende
sen helyre tétetve, az alvók mit sem tudva, ka
landjukról más nap tovább utazandtak — de úgy, 
miként történt a botrány, olly nagy vala, hogy 
azt Gézával elfeledtetni más mód épen nem vala, 
mint valami újabb és még nagyobb botrány.

Egyébiránt jelen esemény regényünk történetére 
azon elhatározó befolyással vala, hogy Morquier
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az ennek következtében kifejlett körülményektől, 
mint. kiáradt folyamtól a gát, elsodortatott — és 
ha nem akarta, hogy munkás kezének minden elő
készületeit egészen haszonvehetlenekké tegye, 
kénytelen volt, terve kivitelében a rohanó árral 
együtt versenyezni.

Így fejlett ki az eszme , hogy Géza Emíliának 
zenét adjon, de csak azután, ha már a Pentarchia 
faltörős kosféle hangszereivel megtette a magáét — 
hogy aztán ebből bonyolódások következzenek. —

Azonban tudjuk, ezen tervnek végrehajtása sem 
maradt szerencsétlenség nélkül — a jó liiszeinben 
fuvolyázni akaró Géza dicsőségesen megdöngette- 
te tt— Morquier ugyan illy kézzel foghatóságot nem 
akart e jelenetben előidézni — ő megelégedett volna 
egy kis apprehensióval, de ki tehet ró la , ha a 
francia titoknok nem ismeré a magyar jellemet s 
különösen Puskás Demeter hazánkfiát, ki, hogy 
kissé tán túlbuzgó is vala a fokosok nagy éjjelén, 
én soha sem tagadtam.

És ha valamikor, most vala bizonyára nehéz 
alkalmazni a sajátos pentarchialis elvet, hogy tud
niillik ügyekezni kell a kifejlett körülményeket a le
hető legjobban felhasználni: minthogy más napra, 
midőn Géza kastélyába visszavergődött, első dolga 
az volt, hogy Morquiert rögtön elcsapta, sőt még 
pogyászait is utána kidobatta a birtok határára.

Rémülve ugrott fel helyéből e leverő hirre a 
Pentarchia, a átkozá és percet is, mellyben a macs
kazenének gondolata fogamzott.

Morquier néhány pillanatig szabad tért enge
dett a dühöskedéseknek, mig egy mosolyával is
mét derültséget szerze társainak.
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„Ez egyébiránt csak ostobaság, szót sem ér
demel s nem is ma történik velem legelőször — 
már a kocsisnak, ki pogyászomat utánam hozta, 
megparancsoltam, hogy mindent vigyen ismét ha
za s rakjon helyére — uram istenem, azt gondol
ni, hogy egy magyar urnák külföldi ellen tartós le
hetne haragja. .. mind más uraim az, ha tiszttar
tójáról, ispánjáról vagy házi neveló'jéró'l van a szó, 
de ellenben, ki a mellett, hogy mindenes vagyok, 
még franciának is van szerencsém lenni, az egészen 
más — holnap, akár hiszik önök, akár nem, is
mét otthon vagyok — egy szót sem szólok senki
nek, úgy viselem magamat, mintha semmi sem 
történt volna — s Bihary ur örülni fo g ------- ha
nem a propos — hogy van az öreg asszony ?“

„Hihetőleg igen jól — kutyabaja — eszik iszik" 
— feleiének a kérdezettek, miután az alapitónak 
iménti biztatásira kissé 
jüket. —

Egy intés után a süket asszony eltávozék — 
mialatt Morquier pár komoly szót monda a tagok
hoz , mellyek azokra mély behatást tőnek.

Az ajtó megnyílt, a már több ízben említet
tük rejtélyes nő lép b e , s a pentarchisták székeiket 
az asztaltól hátrább .tasziták s udvarias tisztelettel 
hajoltak meg a nő előtt. —-

Morquier egy pamlagra kéré a nőt s ő maga 
hozzá közel karszékre ült le , a többiek pedig hát
rább telepedének le. És a komoly társalmi ülésből 
udvarias kör alakult.

Olvasóim már ismerik a most megjelent höl
gyet azon időtől fogva, mellyben egy éjjel a Pen-

kétkedőleg rázák meg fe-
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tarchia egy hátrahagyott levél feletti tanácskozás 
u tán , a fővárost olly hirtelen elhagyta.

Ki lehetett a személy, kire a Pentarchia 
úgy vigyázott, mint tizennegyedik Lajos kormánya 
Gastonra, a vas álarcos férfiúra? kétségkívül nem 
más, mint Biharynak első neje, kit gazdaggáléte 
előtt pár nappal vön el — kik ezt tudták, nem igen 
gondoltak vele s igen hamar elis feledék — meg
lehetős titokban ment egyébiránt is e nevezetes há
zasságvéghez— tudván az olvasó jól azt, mennyire 
nem szeret a világgal tudatni illyesmit huszonkét 
asszony nem is különös gazdag s összes vagyona 
éves ifjú, főképen, ha az ötven éves egy kis kül
városi lakból áll-

Ugyanazon ház vala az, mellybe egykor Gé
zánk menekülni kényszerült, midőn a neki tüzese- 
dett pentarchistáktói űzőbe vétetett, azon időben 
tudniillik, midőn nem tudák, mennyit kell ezen 
embertől elszenvedniük, hogy végre a Pentarchia cél
ja eléressék.

Ezen ház s lakójának emlékezete komoritá el 
olly gyakran a millionaire homlokát, különösen be 
rá valamelly hölgy mély behatással vala. —

Bihary, ki házassága után néhány napra olly 
gazdag lön, képzelhető, miként bánta meg elha
markodott tettét, de már minden késő vala és visz- 
szavonhatlan. Ekkor még, minekelőtte a gazdag
ságnak híre futamodnék, a süket nőt fogadá mellé 
Géza, s intézkedett arról, hogy azt szerencséjéről 
senki se tudósíthassa — ő maga csak ritkán láto
gató meg nejét, s ekkor is röviden s néhány szót 
váltva — melly különös eljárásra a fiatal férj pom
pás és nagyszerű ürügyet tuda használni, azt liite- 
ték el ugyan is a szerencsétlen nővel, hogy férjét
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politikai vétségek miatt üldözőbe vevék s annak 
bátorsága kívánja meg azt, hogy házánál ne igen 
mutassa magát — s ezen helyzet még érdekessé 
tette az ifjat a nő előtt, ki egyike vala azon szeren
csétlen és gyöngeségekkel annyira teljes nőknek, 
kik késő napjaikban sem akarnak lemondani azok
ról, mi csak az ifjúságnak szokott sajáta lenni.

Morquier már egy év óta lakott Gézánál s e 
titkot nem is sejté, mert a világ sem tudott arról 
semmit — azonban, midőn Párisba kelle főnökét 
követnie, azon néhány nap, mig némi elrendelések 
végett a titoknok Pesten maradt, főnöke pedig Bécs
ijén a nagy lotteriát nyeré m eg, sokat ki lehete 
fürkészni. —

Első útba igazitó jel vala az, hogy Géza a kül
városi lak ablakából egy arra tévedett bérkocsis ál
tal Morquiernek kis levélkét küldött, mellyben 
magának illő ruhát parancsolt hozatni. — Morquier 
azonnal befogatott akkor s a külvárosi lakot felke
reső — Géza nem engedő őt a szobákba bemenni, 
hanem a lehető legnagyobb sietséggel felöltözvén , 
visszatértek. —

Más nap már utón volt a millionaire, nem is 
álmodva arró l, hogy a képzelhetlen sok elvégezni- 
valókkal hátrahagyott Morquier még azzal is foglal
kozzék, hogy a lak titkát kifürkéssze — a mi azon
ban mégis megtörtént. — Morquier ügyesen kitu
dott mindent venni a fecsegő asszonytól — azon
ban ő Gézának soha mit sem szólott — s Géza 
mélyen megnyugodtnak látszék abban, hogy titkát 
az emberek nem tudják.

És most a strassburgi gyorskocsin, midőn a 
nők annyira megtetszettek Gézának, kezde a titok
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nők gondolkodni azokról, miket most olly gyorsan 
akar végrehajtani.

Mindezekhez még azt kell adnom — hogy Gé
za házassági szerződésében a felek minden levő 
vagy netalán szerzendő vagyonaikat halál esetében 
az élő félnek hagyják.

Hogy illy szerződést a vagyontalan Gézának, 
ki néha a legszükségesebbeknek is híjával volt, alá
írni nehéz nem vala, könnyen elképzelhetni. — Gaz
daggá létekor ezen szerződésről egészen megfeled- 
kezék a millionaire — de annálinkább többet gon
dolkodott arról Morquier, a Pentarchia alapitója. — 

Innét következett az, hogy a teendők alphája 
mindig az vala, hogy Géza megházasodjék — Gé
zát, mint Katát a táncba , könnyű volt százba is 
beleszerelmesiteni; a megházasitásra több mesterség 
kellett ugyan, de a Pentarchia állhatatossága s 
Morquier esze mindeneken győzedelmeskedék.

Az öreg nőt pedig hitegetni igen könnyű vala, 
a szerencsétlen azon meggyőződésben é lt , hogy 
férjének legjobb barátival van összeköttetésben.— 

És ezek után, reméltem, nem csak az olvasó, 
hanem a kritikus is beérheti a magyarázatokkal. — 

És most térjünk vissza az előbbi jelenetre.
A nő, ki előttünk olly szomorúan s vigasztal- 

hatlanul ü l , körülbelül ötven évesnek látszik — 
magas homloka s egész magatartása jelenteni lát
szik, hogy egykor több önérzet s önállás létezett 
henne. Kék szemeiben néhány tördelt tüzsugár lát
szik , de mellyre az évek fátyolhamvat hintének, 
— most már szavai is ritkák és reszketők, s min
den mozdulatában szenvedés s gyengeség tűnik elő.
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Körötte néhány perc óta a társalgás komoly 
lett s egyszersmind vigasztaló — egypár kétértelmű 
szó után látszék, hogy a nőt valamire akarják elké
szíteni — úgy, mint mikor szomorú hirt akarunk 
valakivel közölni, kit különben minden meglepetés
től kímélni akarnánk.

Ezen álnok hang több ideig folytattaték — mig 
a szerencsétlen nőnek azt adák tudtára, hogy férje 
meghalt. —

Az asszony nem vévé olly nehezen e hirt, mint 
féltek a pentarchisták, hogy veendi — a süket nő 
úrnője mellé lépett, midőn az szomorúságában ar
cát kendője havába rejté. —

E jelenetben sok volt az ünnepélyes — a ta
gok, bár egymás szemébe néztek, mégis ovakodá- 
nak a legkisebb mosolytól is. —

Midőn a nő levevő kendőjét arcáról, szemei egé
szen vörösre kisírva voltak; a többiek eltávozván, csak 
Morquier volt már jelen, ki földre szegzett szemei
vel sötéten néze egy helyre, s szinlelé, mintha bú
jában , mellyet barátja elvesztése okozott, elkomo
rulva azt sem tudná, mi körötte történik.

Ezután még egy egész óráig valának együtt a 
nő s Morquier — s ezen idő alatt párbeszéd kelet
kezett, teljes megakadásokkal, sírásokkal s ezek
nek ismétléseivel.

Azonban a nő csak nő — e jelenetből olly e- 
redmény jött k i, minőt én költeményben felhozni 
nem is mernék, s a motivatiót magamra soha sem 
vállalnám, hacsak mellettem nem állna a történeti 
igazság.

Morquier , a megholt barátja — röviden , de 
igen érthetően megkérő a nő kezét. —
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És a búslakodó özvegy nem monda sem igent 
sem nemet. — Egyedül megköszönvén Morquier 
bizalmát, kére ó't, hogy engedné meg ezen ünne
pélyes pillanatot egészen üldözött s megholt férje 
emlékére szentelni fel. —

Morquier tiszteletteljesen vonult el e nyilatkozat 
után — de már az ajtón kivül ismét a régi lett. — 

„Barátim — célt értünk.*1 —
A süket nő kieresztő mindnyájokat az ajtón, s 

egymás karjaiba fűződve, a napi győzelem megün
neplésére elindultak, az éjét kicsapongó örömök 
között tölteni. —
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V.

KUDARC.

Miután láttuk, minő gyönyörű kompánia az a 
Pentarchia, következik előterjesztenünk a sükert s 
eredményt, mellyet annyi szorgalom s előkészület 
létre hozott.

Már más nap este az után, hogy az utóbbi teljes 
hatalmú ülésben jelen valánk, Morquier visszament 
Gézához a Hortobágyra.

A titoknok bizonyosnak h itte , hogy, ha még 
egy napig maradna ki a kastélyból, unatkoztában 
maga Géza jönne érte a városba.

Azonban véleményében némileg csalatkozott, 
mert az unatkozó főnök még ugyanazon napon rán- 
dult be a városba, mellyben a háztól elcsapatás 
történt

És kérésé titoknokát az egész városban; nem
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vala vendéglő vagy más nyilvános hely, hol nem 
kérdezősködött volna felőle.

Már sötét volt, midőn kifáradva s boszankodva 
hasztalan futkosásai miatt, haza felé ment a ven* 
déglőbe, hol kocsija rá várakozott. Útközben, a 
nagy utcán haladva, egy félignyitott bolt világá
nál ismerős alak tűnt szemébe. Kevésbe múlt, hogy 
el nem haladták szó nélkül egymást, olly későn 
ütköztek egymásba a tekintetek.

Úgy látszott, a találkozók rendkivül meg va
lónak lepetve, vagy tán több lényeges és elhatáro
zó kérdéseik lévén egymáshoz intézendők, hirtele- 
nében egynek sem tudtak elsőséget adni.

A hosszú té r , hol ez történt — sötét vala és 
néptelen — csak a túlsó oldalon lehete hallani né
hány elmenőnek botorkázó lépteit vagy egyes szit
kait, midőn időközönként egyegy tócsába cuppant 
be a fél láb.

Először Géza jőve szóhoz. —-
„Az egekre , kérem — hol találom itt önt — 

mit keres itten ?“ —
Géza ezen szavakat a megindulás legmagasabb 

fokán mondá. — Az ismeretlen alak — miután sze
meit kidörzsölé s meggyőződheték, hogy az, ki őt 
inegszólítá, bizonyosan Géza — pár aggodalmas 
körültekintgetés után felelni készült. — Az utca 
csendessége a nő lassú hangjának tiszta érthetősé
get kölcsönzött.

„Én és asszonyom, uram, azt gondoltuk, hogy 
ön jelenleg külföldön van.“

A hang, melly ezt mondá, tiszta vala, némi-
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lég öreges s keveset németes lianglejtésü' — Ne 
vegye rósz névén az olvasó nekünk — de ismét 
titkolódznunk kelle előtte — az úgynevezett siketné
ma asszony nem vala, minek őt az egész világ Ilivé.

Midőn Géza meggazdagultakor nejét elhagyd, 
ezen asszonyt foigadta melléje s megesketteté, hogy 
minden kérdezgetőzések elkerülése végett mindenki 
előtt süketnémának színleli magát. Az asszonynak 
egy igen jeles fia vala, kinek számára Géza Bécs- 
ben helyet szerzett a műtani iskolában s évenkint 
tetemes öszveggel járult ahhoz, hogy magát kiké
pezhesse. — Illy árért talált a milüonaire ifjú egy 
anyát, ki gyermeke jövendőjéért magát annyira 
feláldozta.

A párbeszéd alatt, melly most követkézéit, 
mind a két fél egyik ámulásbóí a másikba esett. — 
Az asszony egész megszokottsággal emlegeté az — 
alapitó - pentarchista — teljes hatalmú ülési sza
vait, mire Géza nem tudta, elájuljon é vagy meg
pukkanjon kacagtában— s csak az hozá kissé hely
re , midőn hallá, hogy az asszonyt még mindig 
némának hiszik, még maga Biharyné is.

Igen meghatotta továbbá a millionairet a nő 
azon előadása, midőn a Pentarchia titkos üléseit 
beszélte el. Különösen azért, mert ő mindig azon 
véleményben volt, hogy urának leghívebb baráti
val van dolga, kik annak távollétében ügyeiben 
fáradoznak. —

Elmondd továbbá az asszony, hogy az „alapi
tó" ülés után többnyire Gézáról beszél, fájdalmas 
részvéttel beszéli el újabb és újabb szenvedéseit, 
s ollyankor neki is kicsordulnak könyei, mire az 
alapitó hozzá lép és sajnálkozik rajta, dicséré jó
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szivét, hogy nem is értve a beszéd folyamát, asz- 
szonya baját szemeiből olvasva, annyira osztja — 
s a t. —•

Ennyi elég volt arra , hogy Géza átlássa, mi
szerint ellene rémes terv van készülőben. — Elve
zettető magát első neje szállására s útközben az asz- 
szonynak mindenféle utasításokat adott, mellyek 
közöl legfőbb vala az, hogy e találkozásról legkis
ebb jellel vagy gyanút ébresztő viselettel se mer
jen akárkinek is szólni.

A szállás első szobája sötét volt — A süketné
ma gyertyákat gyújtott s elkészített az asztalra 
mindent, mit tudott, hogy szükséges leend.

Gézának csak egyszer kelle a szobában széttekin
teni, már tudta, miben áll a dolog.-—Egy fogason 
Morquier sajátos szabása kaputja vala felakasztva, 
ugyanaz, mellyet múlt éjjel Hengeryéknél a zene 
alatt viselt. —

De mit lesz teendő most az elbocsátott titok- 
nok — Gézának kitalálni épen nem vala nehéz — 
egyedül az utak valának még előtte rejtélyesek. — 
Különösen megfoghatlannak látszék, hogy, miután 
Morquier a kétnejüség boldogtalan titkához hozzá
jutott, azt a helyett, hogy magának fentartván, 
nagy árral akarná most eladni, azt többekkel közli.

A süket nő ezalatt kitette a társasági jegyző
könyveket. — A már régen elhanyagolt elmésségi 
s ostobasági protokollumokat sebesen átfutván, 
csak zavarát nagyobbitotta a fürkésző ifjú, és mi
dőn épen a társaság alapszabályit találná meg, hol 
az ülések is fel valának jegyezve, hallani lehete, 
hogy kívül az ajtót megkopogtaták — az őrkutya 
azonnal ugatni kezdett. —



78

Géza egy nagy ládába bujt el — a süketnéma 
rázárá a fedelet, a kulcsot pedig magához vévé.—

Kevés időre begyülekezett a Pentarchia — és 
Géza rémülve hallá azon tervet, melly őt megsemmi
síteni kitűzte célul. — A süket nő ezen este, mint 
mondók, benn maradt a szobában s egész éjjel 
volt alkalma megsiratni, gyávaságát, miszerint ezen 
vérszopók álnokságát át nem tudta látni. —

Ezen ülés továbbá Géza előtt némi régibb ese
ményekre is fényt vetett — Kerker csodálatos el- 
raboltatása — melly bár néhány nap előtt történt, 
még is a következő történetek különösségei miatt 
szinte elfeledtetett vagy legalább bővebben megvizs
gálni ideje nem volt, most értette meg, minő ok 
vezérelte Morquiert arra, hogy az éji zenénél ama 
botrányt hozta létre, hogy azáltal tudniillik Gézá
nak figyelme bármi áron elfordíttassék — nehogy, 
ha csak kíváncsiságból is, Kerker elraboltatásának 
módjáról kérdezősködve, nyomára jöhessen azon 
gépnek, melly azon ismert szoba alatt fel van. ál
lítva.

Mindezekre azon szerencsénél fogva, melly Gé
zát mindeddig szakadatlanul karjain vezette, ezen 
ülésben fejté ki Morquier végtérvét a Pentarchia 
előtt — s azt Géza a ládában, képzelni lehet a leg
nagyobb figyelemmel egyetlen szusz nélkül végig 
hallgatta. —

Mi e tervnek részleteit előbbi cikkünkben, hol 
az ülést leirtuk, elő nem adtuk, szándékunk lévén, 
magát a kiviteli jelenetet, mellynek határnapja ki 
is tűzetett, s metlyre Géza is ezen értesülés követ
keztében elkészült — olvasóink elébe terjeszteni. 
— A mi tehát ezentúl történni fog, úgy vegye az
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olvasó, mint egy előre kiszámolt terv s ellenterv 
bonyolódott következményét. —

+ +

A kitűzött határnap elkövetkezett; az este je
len, mellyben a kitervezett csapásnak okveteti en 
meg kelle történnie.

Két nappal ezelőtt Gézáéknak hálóhelyül azon 
szoba adatott, r-ielly alatt a Kerkerféle kaland óta 
ismeretes gép vala felállítva.

Géza néhányszor megvizsgáló e szobát, de igv 
értesülve is alig veheté észre azt, hogy a parqnet- 
tek négyszögei mozdíthatók, a pincébe pedig lemen
nie lehetlen volt, mert az a többi részektől egy 
újonnan húzott fallal külön vala választva s csak 
Morquier szobájából lehete oda jutni.

És legokosabbnak vélé hallgatni. Ugyanazért 
másnap , hogy Morquier, mint előre mondá, min
den szó nélkül visszjött, Géza őt szívesen fogadá 
s igyekezett mindent elhárítani, miből legkisebb 
gyanú származott volna arra , hogy a Pentarchia 
előtte el van árulva.

Ugyan is , ha most Géza Morquieren kiadott 
volna, akkor az s társai ellene, mint kétnejü el
len könnyen kiálthattak volna, de lxa ők gyilkolás! 
merénybe fognak keveredni, mint az ülésben elha
tároztatott , akkor elfogattatván, ha más nem , leg
alább az alku könnyű lesz velők.

Ne hogy azonban a kitűzött határnapot, akármi
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okból, Géza tudta nélkül megváltoztassa a Pentar- 
chia s így előbb vagy később próbáljanak szeren
csét j úgy rendelkezék Géza, hogy a ineliy napon, 
a visszajövet óta hatalmasan rendezgető Mörquier 
ajánlatára az ismeretes szobába kelle költöznie, a 
helyett, hogy ellenkezésével gyanút ébresztett vol
na, kedvet mutatott az újonnan szönyegezett szo
bában hálni — elővigyázatból mindazáltal éjjel egy- 
pár deszkát tett az ágyak alatt egymással keresztbe, 
mi a lesülyedést mindenesetre megakadályoztatta 
volna.

Egyébaránt, bármint vizsgálódéit e napok alatt 
Géza, ezen gépen kívül semmi más jel vagy készü
let nem igazolta azt, hogy a Pentarchia valóban 
nem tréfál — azonban ezen egy is elég volt, a 
tényt teljes fényben tüntetni elő. —

Komor őszi éj vala — a kastélyban csak két 
ember tudta, mi fog ma éjszaka történni. —

Géza szórakozottságot szinlett, mióta besetéte- 
dék — Mörquier egyszerűséget és nyugalmat — 
sőt rendkívül vignak és elmésnek akart látszatni, s 
mintha most jutna eszébe, egy holnap vagy holnap
után tartandó mulatságról beszélt, mellyben , mint 
mondá , kedvező alkalom lesz, Hengeryékkel is ki
békülni. —

Géza csodálattal hallá titoknoka ajánlatát és 
illetőleg kétszínűségét, jól tudván, hogy a titoknok, 
terveiben elbizva magát, a sültért bizonyosnak tart- 
ja, s ezen beszédek csak arra szolgálnak, hogy ő* 
róla majdan minden gyanú elharitassék. — Es Géza 
helyben hagyá titoknoka javallatát a mulatságra néz
ve , sőt megkérvén őt a meghivólevél azonnali meg
írására , egy az éjjeli történendőkben nem igen
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használni hitt szolgával még azon órában el is kül
dette. — Morquier most már h itte , hogy min
den a legjobb rendben van.

Tíz óra után mindenki nyugodni ment. Kivül 
viharzott, a korlátot nem ismerő pusztai szélvész 
vad fütyörszéssel játszék a szakadó eső vizsugári 
között.

Morquier akkor vonult szobájába, midőn látta, 
hogy Gé/.a s neje feküdni mentek. —

Félóra múlva minden lámpa ki vala oltva a 
kastélyban — Géza homlokára redők vonultak — 
s járogatott fel s le szobájában. —

Midőn látta, hogy Jenny lefeküdni készül, ko
molyan parancsolá meg neki, hogy csak a régi há
lószobában vonja meg magát, vegyen maga mellé 
egy szobalányt vagy tarsalkodónét — s onnan ki 
ne jöjjön, bár mi fog történni. —

A nő természetesen elrémült e szavakra, s kü
lönösen ama komor elhatározottságra, mellyel azt 
férje kimondotta. —

De Géza ismételvén szavait, egy pár megnyug
tatni akaró szó után a nő engedelmeskedék.

A mint elcsattant a távozó nő után az ajtó, 
Géza kiment a szobából s néhány perc alatt Miskát, 
az eredeti hortobágyi fickót hozta magával be. — 
Jött még egy másik is , ki nem kevésbé vala neve
zetes a vitézség s bátorság tekintetében, mint Pus
kás Demeter a Hengeryéknél. —

Úgy látszott, e két ember már értesülve volt 
nagyjából azokról, mik történni fognak — mert 
nem üres kézzel jöttek; fütykös és kötéllel horto
bágyi ember szembe száll az ördöggel is.

Magyar millionaire II. kötet. 6
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És ha valami létezek Miskában s társában, az 
a vállalkozási szellem vala. — Először megköszö
nök urok bizalmát s engedelemkérés után levetve 
a kékes dolmánykát, csizmástól együtt befeküdtek 
a hófehér ágyakba — Géza rájok tévé a selyemta
karókat s őket bátorságra inté. —

Később eszébe jutott, embereinek egypár pisz
tolyt adni, de Miskaék azt elfogadni semmi esetre 
sem akarák, mert pisztolylyal, úgymond, még sze
rencsétlenség történhetnék — azonban fütykösei
ket, mint szivölc legkedvesebb szerelmét, annál 
forróbban szoriták oldalbordájok mellé.

Most már csak attól lehete félni, hogy em
bereink a puha ágyokon el találnak aludni — de, 
kik igy gondolkoznak, nem ismerik a vad eredeti 
hortobágyi fa jt.------- Elalszik é az ifjú , ha kedve
se ablaka alatt, holdas éjben gondolkozik s várja a 
percet, mellyben annak ablaka megnyílik? — Épen 
illy élv az alföldi fickónak az , midőn kilátása van 
egy tisztességes verekedésre. —

Géza félrevonta magát az ablakok felé. — Csend 
volt s bosszú szünet. — Néhány perccel éjfél után 
lódobogások közeledtek a kastély felé, s pentarchiá- 
lis szokás szerint az ablak alá gyalog s lassan érkez
tek meg néhányan.

Az ablaktábla egyik részén néze ki most Géza 
— és látta, hogy hatan vannak, mindnyájan pusz
tai lovagoknak öltözve —.közölök négynek magyar 
kucsmája vala s fehér szűr, ezek hihetőleg a pen- 
tarcbisták voltak — más kettő kalapot viselt s ki
fordított bundákat. — Ezek a terv szerint felfoga
dott betyárok voltak, kiket rablási ürügy alatt vet
tek magok közé a pentarchisták. —
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Egy negyed egyre — a legnagyobb pontosság
gal, minőt a társaságtól csak várni lehete, minden, 
mi tervben volt, elkövetkezők.—

Miska és társa, ágyaikban csendes s zörejtelen 
ingást vettenek észre — a gép e néhány nap alatt 
nagy tökéletesedést nyert — a szoba padlatából egy 
nagy négyszeg, mellyen az ágyak voltak, hirtelen 
néhány lábbal alább sülyedt. —

Miska s társa hatalmas szuszogással, mély ál
mát szinlettek — hogy ez által az ellenségnek időt 
adjanak, ha valamit tenni akar, és azt úgy tegye, mint 
előre kigondolta, s lehetőleg kényelmesen.

Egy második ingás embereinket a pince fene
kére szállította — mi ezután következők, Miskától 
tudjuk, kinek nem tartozott hibái közé az elbeszé
lési tehetség.

Annyi bizonyos, hogy a legsűrűbb sötét ter
jedt el odalent — s a legmélyebb csendesség. — 
Csak néhány perc múlva, miután az ágyban lévők 
mély alvásukat észre lehete venni, nyílott meg egv 
lámpának rézajtócskája, a homályos világ egy közel 
falra vete világot, a pince boltozata sötéten maradt, 
mintha a magas ég terjedt volna el szomorúan és 
holtan, mellyről a csillagok lehulltak.

Miska fülig vala eltakaródzva, s csak egyik 
szemének hagyott keskeny ré st, mellyen láthatta, 
mi körötte történik. —

Jobbról egy nagy kerékkel ellátott csavar mel
lett állt Morquier, egyik kezét homlokára tevő, a 
világosságot háritá el szeméről s kémlelődék az á- 
gyak felé — Miska jóformán öszvehuzta szeme pil
láit , nehogy egy sugár a lámpából visszatörhessék 
azon.

6 *
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Morquier komor tekintete rémes vala, hom
loka redői sűrűén vonultak egymás mellett keresz
tül , mig felette a felborzait hajszálak emelkedni 
látszának — szemeibe homályos sugárjáték mélye- 
dett, képe halvány s mozdulatlan vala — hosszúdat! 
arca sötétzöld szint játszott.

Miska s társa fütyköseiket két kezökkel fogák
meg.

Végre megakasztván a gépet, nehogy az fel
szaladjon, egy lépést tett előre a titoknok — azu
tán kissé hallgatódzott — három lépés után már az 
ágy mellé érkezett — s Miska egy hosszas tőrt láta 
annak kezében fényleni.

Most már nem vala többé idő gondolkozásra 
— midőn a tőrt a két reszkető kéz magasra emelé, 
s az függőleges állást vett Miska melle fölött — leg
először is amúgy balkézzel, és fonákul egy roppant 
pofon csattant a francia titoknok arcára — s azon
nal hosszas hátgerincére s nyaka csigájára több é- 
pen nem olvasva adott fütyköslegyintés. —

A harc, az orgyilkos, s bátor között csak né
hány percekig tarthatott — Miska társa, csakhogy 
épen feleslegesnek ne mondhassák, hurkot vete 
a titoknok kezére, s azt azonnal magyar miskásan 
lekötözék. —

Morquier rettenetesen csikorgatá fogait és dü
hében fuldoklani kezdett — Miska tudta, mit kell 
csinálni, keze élével néhányat üte a nyakra, mint 
mikor valaki nagy galuskát nyelt el — s a titoknok 
megszűnt fuldoklani — látszólagosan békével enge- 
dé magát a két férfitól felvitetni. —

Géza a lesülyedes óta nyugtalanul várta a ki
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menetelt — midőn a megnyílt mélységben a lámpa 
mellett megpillantá Morquiert, félteni kezdé em
bereit — azonban a nem sokára elcsattant pofon 
helyrehoza mindent. —

Egy távol levő szobába vitetett a titoknok — 
Géza ide jött — s pisztolyt szegeze mellére, midőn 
az Géza megláttára átkot akarna kibocsátani.

A pisztoly a mellre irányo tatván, a homlok 
alá mélyedt szemek vonaglólag nézék a cső sötét 
űrét. —

De Géza nem lő tt, embereivel mindenek előtt 
lekötözteté őt a pamlagra — s egy intésre kelten 
maradtak. —

Miska s társa eltávoztával Géza a titoknok zse
beit kérésé ki s onnan egy réz sípot vön ki, mely- 
lyen Morquiernek, a programm szerint, jelt kellett 
volna adni a többi társaknak, hogy a munka be 
van végezve — Bihary s neje meg vannak gyilkol
va — Morquier az ágyakkal s holttestekkel együtt 
feljött a gép segélyével, s most társai segélyével a 
szobákban rombolást akar tenni, miszerint aztán 
az egészet rablók merényeinek higye a közvélemény.

Félnegyed múlva visszajött Miska, több cselé
deket hozva magával, kiket csak lehete álmukból 
felébresztenie. —

Most bementek azon szobába, hol az ágyak 
voltak — a gép már felhozá azokat, mi sem vala 
hátra, csak a pentarchistáknak jelt adni a rézsippal, 
hogy aztán őket kézre lehessen keríteni. —

Előbb azonban a győzelemkoszorus Miska ki- 
küldeték a kert hátulsó falán keresztül, hogy a ta
gok lovait hajtsa el, vagy legalább megoldván 
azokat, szőlésszé el a mezőkön. —
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Ebben is sok idő telt el — de a Pentarchia 
mindegyre várakozott az ablak alatt a rézsíp hang
jára — és amint visszaérkezék Miska, azonnal meg- 
nyita egy ablakot Géza s háromszor füttyentett. — 
Kívül ugyan annyiszor pisszegtek — midőn aztán 
a rézsíp is megszólalt, a Pentarchia boldognak hí
vé magát — egy feszitővel az ablakvasat azonnal 
kihajtották — a szobában sötét volt — s Géza a 
bútorok ide s tovahányásával némi zajt ütött, s ez
által a pcntarchisták hivék, hogy Morquier rom
bol, s a holttesteknek olly helyzetet ád, mintha 
védelmezve hulltak volna el. —

Azonban a cselédség közöl a legerősbek ez a- 
latt megkerülök a kastélyt s hatalmas léptekkel kö
zelgőnek az ablak alá. —

Egyszerre — az udvaron iszonyatos zaj kelet
kezett — Tolvaj, gyilkos, tüzkiáltások között a 
kastély népe egészen felveretett álmából — a pen- 
tarchisták bizonyosnak hívén , hogy ezt Morquier 
teszi, keveset vártak, hogy a kastély népe meg
lássa őket a betyáros öltözetben — s azután futás
nak eredtek. —

Mindenek előtt hátrahagyott lovaikhoz kelle 
uienekülniek, azonban nem kevéssé szeppentek meg, 
észrevevén a lovak eltűntét — ez azonban nem zavará 
őket, tudván, hogy illyen eset nem ritka a Horto
bágyon.

Öszvegyülekezvén a kastély alatt a cselédség, 
először lövésekkel támadák meg a képzelt rablókat, 
minthogy magának Gézának is megvoltak saját o- 
kai, az egészet egyedül rablómerénynek adni k i.— 

A Pentarchia fel sem vévé a lövéseket, gon
dolván, hogy üldözőiknek vezére bizonyosan nem
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más, mint Morquier, ki nem sokára nekik utat fog 
engedni.

Azonban a lövések mindinkább sürüek letté
nek. A pentarchisták ugyancsak iualtak, mert lo
vak nélkül attól is tarthattak, hogy elfogathatnak.

Most következik az, mi a Pentarchiát eddigi, 
tetteinél is sötétebb színben tünteti elő. —

Harcsay színlelvén azt, mintha az üldözők felé 
akarna lőni, pisztolyával agyonlövő az egyik kifor- 
ditott bundájú betyárt. — Szinte illy embertelenül 
tön Harkály is a másik szerencsétlennel. —

Es mindezt csak azért, hogy más napra meg
találtatván e két holttest, a gyanú kizárólag pusz
tai zsiványokra essék— okosan feltevén azt, hogy 
más gondolatra senki sem jöhet, minthogy ezt a 
kettőt az üldözők fegyverei ejték el. —

Géza s emberei szakadatlanul üldözők a Pen
tarchiát, azok csodálkozni kezdtek a töltések soka
ságán , mert a programm szerint Morquiernek né
hány golyótlanul töltött fegyvert kelte a cselédség
nek általadni.

Volt azonban még egy körülmény, mellyet 
Géza nem tudott, tán a ládában nem hallhatta jól, 
vagy pedig mint nem egészen lényegest elfeledett.

Hogy tudniillik az öreg asszony ugyanezen nap 
vitessék ismét Pestre — mert a Hortobágy közelé
ben a Pentarchiának maradni nem lehete többé 
bátorságos — Debrecenben illy kiszámolt gyilkosság 
után, ininŐ a Bihary féle leendett, minden nem is
mert ember gyanús lehetend. — Azután Morquier 
is házasságát könnyebben vihette véghez Pesten, 
mint itthon. —
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Este felé egyszerre indultak ki a városból is
merőseink — a pentarchisták lovakra ülve elmarad
tak a kocsitól — ekkor vevék öltözetükre fölül a 
pusztai viseletét — most azonban ló nélkül marad
ván, igyekeztek mindenképen elérni a kocsit.

És a mint először meghallák a kocsi zörgését, 
s meggyőződhetének, hogy a kocsi csakugyan az, 
mellyet kerestek, elvetélt darabonként magukról az 
álruhát s felugrándozának a kocsira. —

Már jó mérföldnyire lehettek a kastélytól s az 
üldözők mégsem maradtak el. — A lövések mind
egyre folytak — s rémülve kelle tapasztalniok, 
hogy a tűz iránya mindig feléjök jő — s a hányszor 
a távolban villant, mielőtt a lövést hallanák — iszo
nyatos sivitással sújtott köröttük a kilőtt golyó fü
tyülése.

Most az öreg nő kezde nyugtalankodni. — A 
pentarchistáknak mindent el kelle követni, nehogy 
valamiképen gyamíba jöhessenek. — És szerencsé
re valószínű ürügyet találtak fel. — Hogy tudniil
lik őket rablók támadák meg, kik által lovaiktól is 
megfosztattak, s most ugyanazon vagy más rablók 
észrevevén, hogy több zsákmány is volna, folytat
ják az üldözést.

Már lehete észrevenni, hogy néhány golyó a 
kocsiba is fűrá be magát, midőn egyszerre egy lövés 
után, nem tudnám megmondani nagy szerencse 
vagy nagy szerencsétlenség támadt — egy golyótól 
halálosan agyba találtatva, az öreg nő lerogyott. — 
Kezét homlokára akarta vinni, de félutjában vissza- 
esék az — s a lélek szabad Ion. —

így dőlt meg teljesen Morquiernek gyönyörű 
terve, melly, ha magában véve, nem vala is különös
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eredetiségü, mindazáltal a szorgalom, s részle
tesség , melly a kivitelre forditlatott, megérdemli, 
hogy páratlannak tartassék hosszú időkig a fó'város- 
ban és a Hortobágyon.

Ha Bihary néhány héttel ezelőtt nem találko
zik a süketnémával, milly szomorú véget ér a ma
gyar millionaire története. — Az öreg nő, kit Mor- 
quier a világtól elzárt volna, tán soha sem tudta 
volna meg, hogy őt annyira csalják. — Egyébaránt, 
miként végezte volna tervének több apróbb részle
teit, a főelv sükere után, az, örökre saját titka 
marad, bár főelve az volt, hogy rá gyanú ne es- 
hessék. — Rábizonyitásoktól különben nem félhe
tett — Jenny házassága pedig, mint másik nő élté
ben köttetett, a törvény előtt érvénytelen leendett
ugyis- —

Az asszony végvonaglásiban , a Pentarchia re
ményeinek legszebb csillagátlátván letűnni, átkok
ban kezde kitörni a sors ellen. —

Szerencsétlenek, nem is sejték, hogy a kas
télyban imádott Morquierjök még nagyobb kudar
cot vallott. —

Azonban az üldözők lassanként elmaradozának.
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VI.

KIFEJLÉS.

Az időben, hogy Bihary Géza Magyarország 
fővárosát olly hirtelen odahagyá, a mindaddig leg
igénytelenebb Hengerylányoknak kezdtenek az ő 
szemeik felnyilni.

Valóságos érzelemlázadás üte ki — a szemes 
mama hüledezve kezdé tapasztalgatni, hogy néha 
leányival alig tud birni — hogy tehát tekintélyét 
el ne veszítse s szavai hajdani hatásukat megtartsák, 
kénytelen volt leányinak kissé többet nézni el.

Legelőször Emília kezdé mindenképen fontol
gatni , hogy ő bizony mégis többet érdemel egy 
Kerkernél — Rózáról nem szólok, tőle úgysem 
várt sokat az olvasó, hanem a mit az az Adél vég
be visz, az mégis szörnyűség. —

Képzelje az olvasó, a teréziavárosi kis lány 
okoskodni merészelt, ha Bihary u r, úgymond, ki
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olly csinos és gazdag ifjú, nem tarta engem érde- 
metlennek arra, hogy velem nyájaskodék, akkor 
egy másik, ki kevésbé gazdag , vagy szegé
nyebb is mint én, bizonyosan fog akadni nekem, 
kivel mind én , mind a papa meg fog elégedni. —

És sejtelmeiben volt némi valóság, itt van pél
dának okáért Morquier, kit bár mindeddig á leg- 
positivusabb fickónak tapasztaltunk, el nem lehet
ne róla mondanom, hogy Adélkére soha sem gon
dolt volna.

Jó, hogy Adélnek még álmában sem jutott e- 
szébe ezen francia, különben sok rósz órája leen- 
dett ez életben.

Morquier jól tudta azt, hogy ő courmache- 
reyjal épen nem remélhet valami szép házasságot 
tehetni — azért hallgatott — s társaitól nőgyülö- 
lőnek neveztetett el. Tulajdonképen pedig szán
déka volt, elébb jó állásba helyezni magát s azután 
házasodni meg kedve szerint. Ezen terv azonban 
Bihary kétnejüsége felfedeztetése után, mint tudjuk, 
egészen megváltozott s Adélt a titoknok szerencsé
sen elfeledé, vagy legfeljebb azon esetre tartá fel, 
ha az épen gyártás alatt lévő terve nem sikerülne, 
vagy sikerülvén, a vén asszonyt jó móddal ki le
lehetne költöztetni ez árnyékvilágból.

Csak ennyi ambages után lehete Morquier ur
nák Adélhez jutni, a hajlandóság itt természetesen 
szóba sem jö tt, mert a titoknok jól tudá, hogy 
férfi, különösen ha gazdag, csak két fokkal legyen 
csinosb legény az ördögnél , bizonyára kap nőt, a 
millyen csak kell — Morquier pedig e felett majd 
három fokkal különbözött a szépségi fagypont
tól. —
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De beszeljünk Adélról . . . .  a lyányka, mi
után fentebb felhozott okoskodási merényt elkövet
te , megpróbálá, néhány hasonlilgatást tenni ma
ga s más társnői között, s nem kelle nagy leányi 
hiúság, hogy azt igen nagynak találja.

És midőn illyesmiken törné fejét, már nem 
fátszélí úgy, mintha lett volna nyári nap után a vi- 
hartalan éjnek csöndé, nagyon is sok volt benne 
a higany természetéből, mert ha az ablak alatt 
könnyebb léptek hallattak, olly könnyen szétleb- 
ben a függöny, mintha szellő csapott volna le .—

De ez sem tartott sokáig — bizonyos idő múl
va Adélnek nem lett kedve lcitegintgetni, bárminő 
léptek hallattak, a hosszú gyakorlat megtanitá őt 
ugyanis, miilyen hangja van az asszony vagy férfi, 
s öreg férfi, vagy ifjú legény lépteinek — de ő e 
megbecsülhetlen tudományát szemlátomást kezdé 
hanyagolni, mert ablakával szemben egy fekete 
nagyszemü ifjú vön szállást, kinek egy ritka s egy 
nem ritka tulajdonsága vala, hogy t. i. mindig ott
hon ült, még pedig szüntelenül az ablakban, és 
hogy dacára annak, hogy hónapos bérszállást tar
to tt, mégis különös hajlammal viseltetik olly lyá
nyok iránt, kik saját házukból néznek le az ut
cára.

Azt mindenki tudja, hogy nap közben a 
lánynak többször akad valami dolga az ablaknál —
-------midőn harmadszor pillanták meg egymást,
az ifjú meghajtá magát. —

Adél észre sem vévé, hogy zavarodtában ő is 
viszonzá a meghajtást. —

De ugyanakkor féltévé magában, többé ma
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az ablakhoz nem menni — és volt ekkor a vacso
rának ideje, mellynek elmúltával a Teréziavárosban 
közönséges szokás lefeküdni.

Más nap szokásszerint az ablak mellé ültek a 
lyányok, de nem lévén vasárnap, köny helyett női 
munka folyt. —

T í z  órakor már nem süt a nap Hengeryék há
zára ■— a függöny tehát szét szokott tétetni — az 
átellenben levő házra ekkor süte legforróbban, de 
jurátusszobában függönyt nem divatos tartani, 
vagy meglehet, a lakó egy más napot várt még 
feljőni. —

Az ifjú most három lányt látva az ablaknál, 
nem mert köszönni, csak mosolygott igen ravaszul, 
hanem a három lány közöl az egyik igen jól tudta, 
kit illet a mosolygás, és ő is mosolygott.

Harmadik nap este holdvilágos'idő vala — kik
nek a mező messze van, az utca pedig telve tolon- 
gókkal, ablakból szokják a tiszta léget élvezni. —

Az ifjú képe sápadt vala , sötét szemeinek ben
ső tüze határozatlan pontokon merengett — szem
közt Adél vala. Egyszerre az ifjúba bizonyos elha
tározottság szállott, s kebléből egy levélkét vévén 
k i, azt bámulható ügyességgel Adél ablaka felé 
röpité.

Hanem ez az én regényem telve van szeren
csétlenségekkel. Baj történt. A Teréziavárosban ré 
gibb építésű házaknál az ablakon még megvan a ke
resztfa — a barna ifjú jól célozván, épen a köze
pet találta e l, s a levelke a keresztfáról vissza
pattant. —

Ez épen ollyan szerencse, mint mikor ama
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szellemteljes „kugli“-játékban a golyót a középső 
nyíláson hajtjuk ki — a dicsőség megvan, haszon 
semmi.

A levél e szerint az utcára esvén le, majd 
agyon ütött három embert, sőt egyet közölök tán 
valóságosan is , s ezen utóbbi maga volt a derék 
Walzmühl.

Megpróbálák oda lent elolvasni a magyar szö
vegű levelet, és búsultak, hogy idegen nyelvek 
kezdnelc betolakodni a rendes családok közé — 
Walzmühl urnák még más oka is volt zúgolódásra.

És csak negyednapos volt még az ablakisme
retség , s már meg kelle annak szakadni — a lá
nyok más szobát kaptak lakásul — s ezzel ideigle
nesen befejezteték a kaland s a feketeszemü ifjat 
nem lehete többé látni a vidéken.

Adél e történetkét sokáig naponként megfor- 
gatá egyszer eszében, később minden harmadik, 
végre negyedik napon.

Innen is látszik, hogy a szerelem valóságos 
láz, különben nem volnának ollyan phásisai, mint 
a hideglelésnek.

Midőn a Walzmühlcsalád uj nevével az alföl
dön letelepedett — Adél szívbajára nem vala ked
vező a légváltoztatás — magasfoku recidiva vévé őt 
körül.

Épen illy állapotban vala a kis lány, midőu 
hallá anyjától, hogy más napra a család Biharyék- 
hoz van meghíva. Éz azon meghívás vo lt, mellyet 
az eseményes éj előtt, Morquier javallatára tön 
Géza.

A levél igen lekötelező lehetett, hogy a Hen-
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geryék a meghívást elfogadhaták azok után, mik 
e két ház között történtek — sokat tön azonban 
erre az, hogy a drága Kerker már elbúcsúzott a 
háziul, Emíliástul együtt. —

+
*  *

Más nap azután, hogy a Pentarchia olly bor
zasztó kudarcot vallott, a felébredésben legelső 
Géza vala.

Mindenek előtt szükségesnek ítélte, nejét el
küldeni hazulról, legalább délig, tudván, hogy az 
őt nagyon akadályozná sokban, mit ma akar vég
bevinni. Nem kevés szónoklatába került, a nyug
talankodó nőt kocsira tenni, ki aztán a meghívott 
Walzmühlék elébe ment. —

Morquier az éjét azon szobában tölté, melly- 
ben tegnap lekötözve volt — Géza a veszély el
múltával feloldatá ő t , azonban az ajtót rázárá. A 
szobából más kimenetel nem volt — az ablakok 
erős vasrostélyzattal birtak — a falakon fegyverek 
függtek — Géza bizonyosnak hitte, hogy a titok- 
nok meggyilkolandja magát.

Ámde Morquiert nem olly fában rengették, 
hogy regényességekért itt hagyja e világot, melly- 
ben ő még jelen helyzetében is talált remélni va
lókat.

Midőn az éjjel egyedül maradt — átlátta, hogy 
el van árulva, de nem jöhetett- tisztába semmiképen, 
mert azt nem hitette el magával, hogy egyik tár-
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sa lett volna áruló 4 - a süket asszonyra pedig é- 
pen nem gondolhatott.

Tervet megbukva látván, uj irányt kelle ta
lálnia jövendő cseleinek. 4 - Jelen helyzetével ha
mar megbarátkozott, tudta, hogy legroszabb eset
ben is csak nyerhet valamit -+• vesztenie lehetlen. -t- 

Ugy látszott, még az éjjel jutott valami okos 
gondolatra f  mert egész nyugodtsággal pipára 
gyújtott, lefeküdt s elaludt-t-s mindezt olly nyu
galmasan , hogy másnap Gézától álmából felrázat- 
ván, első pillanatra nem is eszmélt helyzetére, s 
főnökét mosolylyal fogadta s engedelmet k é r t , 
hogy illy kényelmes helyzetben találtatott. -4-

De már a következő pillanatban megemléke- 
zék mindenre. .-+- Géza őt szemrehányásokkal tá- 
madá m eg-4- ő sokáig hallgatott, tudta, hogy a 
beleszólás csak szenvedélyességét fogja nevelni, 
midőn ő higgadt tanácskozást akart volna e láto
gatásból kikeriteni.

Midőn azonban látná, hogy a haragjában el
ragadt Géza pláne káromkodni kezd, nem enged- 
heté meg, hogy az, ki eddig mindenben tanácsait 
olly vakon követte, most bolondságok miatt főb
be kerekedjék.

„Megengedjen ön“ monda Morquier sajátos 
gúnyával nemzetének — „ha figyelmeztetem önt 
arra, hogy illy heveskedéssel nekem nem árt ön 
-f- magának pedig nem használ/' -f-

Géza kitörni akart ú jra , de az extitoknok lé- 
leknyugalma sokat csendesített rajta; ha annak 
homlokát bizonyos hidegség és elhatározottság nem 
ülte volna, nem kezeskedném róla, hogy .azóta



97

Géza botokkal is próbált volna valamit demonstrál 
gatni.

„Ön uram“ folytatá Morquier — „tegnap még 
bánhatott volna velem úgy, miként tetszett — meg
ölhetett volna bizvást —• ha most holtan feküd
ném itt, az egész világ azt mondaná — Jól van
— úgy kellett neki. — Tegnap én voltam a meg
támadó, ön védelmezte magát — ma e szerepből 
mind a ketten kiestünk. — Felettem csak a tör
vény ítélhet most. — És midőn e szót mondom 
„ törvény “ , nem szükséges önt emlékeztetnem 
mindazokra, mellyek e szóra önnek eszébe jutnak.
— Nem illenék nekem ollyasmikkel fenyegetnem 
ö n t, miknek veszélyességét ön jobban ismeri, mint 
én- — Azért szóljunk világosan — mindketten is
merjük helyzetünket. —* Hogy még követelniva- 
lónk van egymástól, unnak, higye meg ö n , nem 
én vagyok oka: mért nem lőtt engem tegnap «- 
gyón? vagy legalább mért nem parancsolá meg 
embereinek, hogy pofon s hátdöngetések helyett 
szúrtak volna le?  — ón szégyelheti m ag át... 
nem tanult annyit sem, mint kelljen ellenségeivel 
bánni. — Ön az én helyemben most pokolba vol
na már.“ —

Géza nem tudta, haragudjék é vagy kacag
jon. —

„Nem lenne é ön szives ajánlatimat meghall
gatni ? “  —

„Ön mer nekem ajánlatokat tenni?" —
„Ha önnek tetszeni nem fognak, ám vesse el 

azokat — csakhogy aztán jobbakkal tudjon elő
állni. “ —

Magyar millionaire. II. köt. 7
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Még nem hagyta el ördöge Morquiert, gon
dold Géza és figyelmezett.

„Az egész, három rövidke szakasz leend — a 
főelv mind a háromban az leszen, hogy engem 
érdekek kössenek le, nehogy akármikor kedvem 
jőjön meghalni, s előáll jak életunalomból s akkor 
magammal önt is örvénybe vihessem."

„Példának okáért/'
„Először ön nekem bizonyitványokat fog ad

ni, hogy híven szolgáltam, megdicséri jellemem 
feddhetlenségét, gondoskodásom s takarékosságom 
páratlanságát, sajnálkozni fog, hogy önkénytes fel
mondásom után engem elveszt." —

„Megbolondult ön Morquier?" —
„Türelem — a második pont kizárólag ön ja

vára leend szerkesztve. — Intézkedni fog, hogy 
e kastélyt biztosan elhagyhassam — s többé soha 
vissza ne jöjjek." —

„Mi lelte önt Morquier? hogy véli azt ön álta
lam megtétetni, hogy önt hozzám vissza ne hozza 
az ördög?" —

„Ez legcsekélyebb, csak az elv legyen elfo
gadva, a kivitel bolondság. — Példának okárt, 
ön nekem jelen hivatalomnál jobbat s biztosabbat 
fog szerezni." —

„Ördög,pokol, Morquier, ön a második pon
tot kizárólag az én javamra Ígérte szerkeszteni."

„Ha ön megfontolja, uram , át fogja látni, hogy 
Ígéretemet teljesítettem." •—

Mielőtt e különös társalgás tovább folytatta
tok: volna, Miska lépe bej, az éj bahérosa, ki,
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miután párszor Morquierre s Gézára tekintett vol
na, csodálkozván a helyzeten, fejcsóválva jelenté , 
hogy a mezei őrök a tegnapi tolvajok közöl ket
tő t, kik az üldözésben lelövettek, halva találtak. —

„El kell őket temetni", felelt Géza röviden s 
, Miskának távozást intett.

Miska ebhői nem sokat érte. — Eltávozta 
után Géza Morquierre megvető pilanatot tön — 
Morquier vállat vonitott s gondolkozék a világ tör
téneteire , hol minden lapon az áll, mennyire let
tek áldozatul sokan kevesek érdeke m iatt, kik 
őket célok elérése végett eszközül használták.

Azonban e közbejött hir miatt az előbbeni 
beszédfolyam hosszabb időig nem tartóztatbaték 
fel. —

„De ha megengedi ön, bevégzem , mit elkez
dők — ki tudja, beszélhetünk é még valaha bíz
vást együtt." —

„Azt ne is adja az ég." —
„A mint ön akarja. — Tehát térjünk vissza 

— ön azt hiszi, a megbukott fél én vagyok. Én 
nem. Csak kevesebbet nyerhetek most, midőn 
tegnap mindent reméllék nyerni a csatatéren 
még én állok, veszélyes titka kezemben van, kö
vetkezőleg láthatja ö n , hogy nem vagyok kivána- 
taimban szerénytelen." —

„Ön három pontot emlitett."
„Ha a két elsőt teljesitendi ön, nem fogok azzal 

sokat gondolni, ha a harmadik nem fog lényeges
nek tekintetni. — Abban már megegyeztünk, hogy 
ön nekem hivatalt fog szerezni. — Ez nem lesz

7
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nehéz, ha hivségemről bizonyitványim lesznek, 
nincs okom kétkedni, mért ne kaphatnék tisztsé
get , például a hadseregben, csak ön pénzével se
gítségemre legyen — hiszen a tisztségek eladási 
napi renden vannak." —

„Ön visszalép a harmadik ponttól ?" 4 -
„Azaz, csak ön belátására fogom bízni. — 

Tudja azt ön, hogy házas emberekben mindig 
több bizalma van a világnak, mint a nőtlenekben. 
Ha ön nem hisz engem eléggé érdekeihez kötve 
lenni, a két első pont teljesítése után házasítson 
ki. Hatezer forint 1 — ez tudja ö n , nyomorúság. 
Hanem azt előre megmondom, hogy nekem ollyan 
nő kell, k i, ha nem is nagyon gazdag, legalább 
szép legyen — kit kénytelen legyek imádni, ki
nek elvesztőt féltsem — hisz ez is mind ön javá
ra fog szolgálni — többi között önnek minden 
históriák mellett is nagy hitele van Hengeryéknél 
— mit gondol, rósz Ízlést tanúsítok, ha Adél vagy 
Rózára gondolok?'* —

Géza nagy szemeket mereszte a titoknokra, 
s magyarázatot nyert Morquiernek azon fondor- 
kodása, hogy Gézát a Walzmühlházzal, jól vagy 
roszul, de mindig viszonyban igyekezett tartani.

Midőn e szerint látná Morquier, hogy Géza 
gondolatokba m erül. . .  a többire már nem vala * 
gondja — pipára gyújtott s kezdett a szobában 
fel s alá járogatni.

Jó darab idő tölt el e helyzetben, midőn a 
lehajtott főket egypár az udvarra bezörgött kocsi 
felemelte.

Egy körülbelül huszonhat éves ifjú lépe be.
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— Kezében mezei szalmakalap — fekete finom 
öltözetét világos nyári kabát fedé el. — Utána 
megyeihuszár tévé be az ajtót. — A fekete sza
kái, tüzes szem, magyaros kerek arc, s komoly 
mosoly azonnal értésünkre adja, hogy az ifjúban a 
járásbeli szolgabiróhoz van szerencsénk. —

A törvényes ember megjelentén agyán nem le* 
hete többé gondolkozni — Gézá egy pillanatot ve- 
te Morquierre, miből az megértheté, hogy kivá- 
nati elfogadtatnak. — Csak Adél feláldozása lát
szott előtte még keserűnek, de hiszen ott van Ró
za is , kinek a formaruha mindenesetre inkább fog 
tetszeni — aztán ezeket ajánló is nem lényeges
nek mondá.

A szolgabirótól tudjuk azt, mi a pentarchis- 
tákkal történt, azután, hogy futamlásaikban őket 
Géza cselédjei nem követhették. —

Már hajnaliam kezdett, midőn rég elhagyatva 
az üldözőktől, megállni merészelt a kocsi. —

Első gondjuk vala, az öreg asszonyt egy mo
csár mellett, hol magas sás és jíüszál ingadoz, 
eltemetni — a szolgabiró azt gondolta , hogy ezen 
asszony cinkos nő vagy tán valamellyilt rablónak 
anyja vagy orgazdáné, vagy akármi más. —

E helyzetben találá őket egy csapat megyei 
csendőrség, kik meghallván a történeteket, azon
nal űzőbe vették a rablókat s meg nem álltak, 
mig fel nem találhatták azokat.

A biztos még távolról magok megadására szó
lító fel őket, azok azonban épen elvégezvén a te
metést, felugrottak a kocsira s a lehető legna
gyobb sebességgel elhajtatának. —
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Ámde lovaik, tegnap estétől fogva folyvást 
Lefogva lévén, nem győztek versenyezni a porosz
lók gyors paripáival. —

Másodszor kiálta most a csendőrbiztos a rab
lókra, midőn közelebb jutottak a kocsihoz — de 
azok annál jobban verék levaikat. —

Harmadik kiáltásra — egy kocsiban ülő fel
állott s a poroszlók közé lőtt; négyen voltak, a 
poroszlók öten, a harc kimenetelétől várt most 
mindent a két fél. —

A rablók első és második lövése a haladó ko
csi s gyakorlatlan kezek miatt semmi kárt nem 
tett. — Egypár következett lövés lovat és kalpa- 
gokat sebesite meg, mig maga a biztos megállít
ván egy pillanatra vágtató lovát, utána lőtt az iram
ló kocsi után, s egyik rabló hanyatt rogyott le s 
a kocsikul kibukott. —

A többi poroszlók golyói a lovakat sebesiték 
jueg, a kocsi megállott — a három fenmaradt el
határozó magát, hogy meghal, de élve nem adja 
meg magát. —

Iszonyú harc következék — a lövések egy
mást érték — a homlok mellett sivítának a go
lyók — füst terjedt el a mezőn s egykét munkás 
ember közelge a helyre. —

•
Egy újabb töltése^a biztosnak lezuhantata egy 

másik rablót is — Bereghy és Mérges elfogattat- 
tak. —

Harcsay és Harkály halála által a történet ki- 
eligitőleg vön boszut azon két embertelenen , kik 
az éjjel a két pusztai lovagot árulólag lelövék. —
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Míg ezekből a szolgabiró elmondá azokat, 
miket tudott, Géza , mint az olvasó, ismervén a 
körülményeket, úgy látá maga előtt lefolyni a tör
ténteket , miként most mi előadók — midőn első 
nejének elestét hallá, iszonyatos érzés foga el őt. 
— Egy pillanatra eltűnt leikéből még Jenny képe 
is — első nejének szenvedései óriási alakban tűn
tek elő.

Morquier főnöke belharcait azonnal kiolvasá 
annak szeméből — alig várta az első pillanatot, 
hogy egy kaputmeghuzással vagy legalább szem
mel megintse Gézát, nehogy magát elárulja. — 

Bereghy s Mérges a szolgabiró figyelmezte
tésére egy kamarába zárattak. —

Az első pillanatban, mellyben Morquier Gé
zával tanú nélkül lehetett — egypár kérdést in
téztek egymáshoz — Géza tudakoíá, be vannak é 
avatva a két elfogottak a titokba — Morquier azt 
feleié, hogy nem tökéletesen — e két fiatalabb 
pentarchista előtt mindig tartózkodóbbnak mondá 
magát, mint azon kettő előtt, kik azonban már 
meghaltak.

De társait vérpadra engedni vezettetni, sem 
Morquiernek, sem Gézának nem vala tanácsos.— 

Mit tegyenek tehát. — Legelőször a szolga- 
birót kellett eltávolitani — bogy időt lehessen 
nyerni — ez t, úgy vélék, legalkalmasabban tehet
ni, ha a befogattaknak kis cédulán megiratik, hogy 
a szolgabirónalc azt vallják, hogy még többen is 
vannak — s igy az utánok küldvén embereit, ez 
éjjel meg fognak szabadittatni. —

A cédulairás helyett maga ment el Géza —
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ezután niegke'retett a szolgabiró, hogy vallassa 
mindjárt az elfogottakat. — A megyei tiszt ezzel 
kötelességét megtette — s a vallomások ngy üt
vén ki, a poroszlók ismét üldözőbe kiküldettek.

Ebédre meg kelle marasztani a szolgabirót — 
de délután haza ment, miután igéré, hogy holnap 
ismét vísszajövend.

Éjszaka jó csomó pénzt adtak a két fogolynak 
s azokat elszökteték — sőt utasítást kaptak, merre 
kerülhetik el leginkább a poroszlókat. —

Ennyire fosztá meg minden önállóságtól a mil- 
lionaire ifjat azon szomorú titok, melly ellensége 
kezében volt.

Más nap visszajött a szolgabiró. Beérkeztek a 
poroszlók is, kik természetesen üres kézzel jöttek. 
— A nagy puskaporszag százannyi rablót is elűzött 
volna a határról.

Legnagyobb dolog volt boldogulni a szolga- 
biróval, ki az elszalasztott rablók miatt szörnyen 
pattogott — szinte savanyu pofákat vágott Miska 
is, ki a két elfogattat már szive esküttszékével ke
gyelmesen akasztófára Ítélte, képzelmeiben pedig 
már kéken feketén függni is látta. — Szinte nem 
tetszhetett az neki, hogy Morquierhez Géza tovább 
is bizalommal viseltetik azok után, mik történtek, 
sőt arról, hogy kit találtak ők a pincében, csak 
szólani is keményen megtiltatott. Gyakran felme
rülő kételyeit azonban Gézának többször ismételt 
szavai, hogy „azt kend nem érti“ — mégis lenyug- 
taták.

A bonyolódni kezdett viszonyokat egy szeren
csés körülmény térité jobb útra. —
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Jenny és Walzmühlék érkeztek meg. — Az ol
vasó tudja, hogy az em ber, ha mindjárt szolgabi- 
ró is, hölgyek körében nem ollyan pedant és ször- 
nyüképen hivatalnok — a szép szemek keresztülvi- 
lágolnak a legporosabb actákon is.

Midőn Adél lépe be a szobába, a szolgabiró 
kevésbe múlt, hogy sóbálványnyá nem változott — 
és Adélkének sem vala különben dolga. —

A szolgabiró még nem régen ezelőtt Pesten 
juratus volt. — Adél pesti lány. . . .  ez az ablakis
meretség történetünkben — im lássa az olvasó, 
milly befolyással bir , bár tudom, némellyek , mi
dőn azt felhozám, nem a dologhoz tartónak gon
dolták. —

Mióta a magyar municipalis rendszer létezik, 
hivatalnok nem volt illy szerencsésen lekenyerezve, 
mint e pillanatban szolgabirónk.

Morquiernek harmadik pontja félig leverve 
volt. — Rózát már nem bánta volna Géza sem. —

A szolgabirót hivatalába a rohanó párt ültette 
— megbizóinak elve szerint tehát a késedelmeket 
szívből gyűlölvén, minden előkészületek mellőzé
sével azonnal megkéré Walzmühl úrtól Adél ke
zét. —

A volt polgár helyett a mama fe le lt... meg
említvén azt, hogy e pillanatban, midőn Adélkéje 
a tekintetes ur szerelmével megtiszteltetve van — 
mint Hengery Adelhajd kisasszony van jelen.

E szerint végződheték szerencsésen a horto
bágyi viszályos nap.

Róza kisasszony nem fogá fel kellemes hugá-
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nak egész boldogságát — ő menyekzőben legfeljebb 
pompás uj ruha vagy táncmulatság szerencsétlen 
kéjeit tudta képzelgetni.

Gmilia már nem vala jelen. — Drágalátos Ker- 
kerje már a Teréziavárosban őrizé őt —■ s a férj 
nejének szép szemében elfeledé, mennyi pénzébe 
került az, hogy Walzmühl sógorát Hengeryvé len
ni segitse — ő nem volt olly aristocraticus hajla
mú, legújabb időkben azonban haliám, hogy gyer
mekei tekintetéből az ősi Kerker nevet „Börtönfy- 
re“ akarja változtatni.

*  +

Szétterjedvén e történetekből sok egyes adat a 
vidéken — sötét hir keletkezek a hortobágyi lak 
felől.

Gézát kimondhatlanul vádolá az öntudat — ir
tózott neje angyali tisztaságával visszaélni s az előtt 
mint egészen ártatlan jelenni meg.

Morquier folyamodása a hadseregnél nem sü- 
került — ellenben beleegyezett azon öszvegbe, 
mellybe a tisztség s házasság került volna. — Egy 
éjjel jött e pénzért, azóta a vidéken nem látta őt 
senki — fekete lelkiismerete hazájába üzé őt visz- 
sza, hol újabb vétkek miatt jelenleg fogságban 
ül. —

A süket asszonyt Géza elküldte a felső vidé
kekre , rendelt számára illő tartást —* s azon perc-



töl fogva, mellyben rendeltetése helyére ért, fel
menté őt a hallgatás kínjaitól.— Most iparüző gyer
mekében, kiért annyit szenvedett, bő kárpótlást 
nyert. —

Géza nejétől csak levélben búcsúzván el, elment 
bajától megmenekedni, a legbiresebb orvoshoz, az 
időhöz. —

Két év alatt beutazta egész Európát — sokkal 
komolyabb lön, vagyona kissé megfogyott, de 
egykét gazdaságos év már helyrehozta azt. —

Csak egy maradt fen mégis benne, mi őt már 
annyira régen bélyegezi — szeretete a „millionai- 
re“ elnevezéshez. — Ez okból Angolországban nem 
sokat tartózkodott, mert egy millió pengő forint
ját ott százezer font sterlingnek nevezték. — Leg
kellemesebb volt Spanyolország, hol vagyona reá
lokban számíttatván, pénz értéke 10 millióra rú
gott fel.

Jelenleg eladta hortobágyi kastélyát. Télen fő- 
városokben lakik, nyáron fürdőkben. — Nejével 
csendesen él, gyermekei most kezdettek felnőni, 
— Róla valamit hallani ritkán lehet.
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