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A RADVÁNYI VENDÉGSÉG. 

ι. 
Minden kerekeik örök törvénye szerint, hol le

felé, hol fölfelé talppal, az idő szúette vén kereke 
lassú körmozgással forgott tovább, megírott pályá
ján. 

A poshadás jegyében eltelt 1706. év után — mi
alatt a szerencse egyszintben tartotta a magyar han
tok fölött vívódók ügyét — az 1707. esztendő a kuru-
cokat kezdte magasba lendíteni. A császáriak keresz
tet vethettek arra a néhány várra, melyet védelméből 
kifogyottan, az előző évben .megkaparintaniuk sike
rült. Azt se tudták megakadályozni, hogy II. Rákóczi 
Ferenc, fényes kísérettel, be ne vonuljon Erdélybe s ott 
le ne tegye esküjét az erdélyi fejedelemségre. Ugyan
úgy tétlenül nézhették, hogy Ónodon összeülnek Ma
gyar- és Erdélyország nekikeseredett rendjei s miután 
nagy felbuzdulásukban előbb egymás vérét is megcsa
polták egy kicsit, annak rendje-módja szerint, trón
fosztottnak nyilvánítják a Habsburg-ház élő fejét, min
den ivadékostól együtt. S hozzá ezt a függetlenségi 
törekvést nem kisebb szövetség pártfogolta, mint 
amit Bercsényi úrnak, sok huza-vona után, mégis sike
rült a minden oroszok cárjával, Péterrel, nyélbekala
pálni, míg a birodalom sáfárjai csúfosan lemaradtak, 
Ε politikai balfogások betetézéseként pedig, mintha 
a pangás korszakában ellanyhult kuruc fegyverek is 
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új erőre kaptak volna. Bezerédy Imre fenelegényei 
Bécshez egész közel csörtették kardjukat, melynek 
zaját a császári zenekar legharsogóbb köszöntője se 
nyomhatta el. Hasztalan ülte meg az udvar, messzi-
hangzó ünnepségek közt, az uralkodó öccsének, Ká
roly spanyol trónkövetelőnek és húgának, Mária Anna 
főhercegnőnek kettős kézfogóját. 

Ezzel a fellángolt virtuskodással azonban le is 
szállt megint a magyar szabadságharcosok hintája. 
Az 1707.-ik év gondoskodott róla, hogy a fák az 
egekbe ne nőhessenek. Fordult egyet a szerencse
kerék. 

Alig ült bele Rákóczi az erdélyi fejedelmi székbe, 
amikor már ki is riadhatott diadalának rövid álmából, 
egy fájdalmas hírre. A nobilis lelkű és szigorúan 
igazságkereső külföldi békeközvetítő, Stepney lord, 
— aki az utóbbi időkben mind mélyebben meggyőző
dött a fölkelők törekvésének jogos voltáról s mind 
haingosabban emelte föl szavát érdekükben, a népek 
egyetemlegessége előtt — nem volt többé. Életének 
aktáit hirtelen-halál zárta le. 

Mintha csak heroldként futott volna előre a gyá
szos esemény, egyszerre borulni kezdett az ég a kuru
cok felett. A fölsziporkázó harci tűz ismét lelohadt a 
lobbanékony lelkekben és az 1707. év november 
havának hatodik napján, Erdély másodszor is elve
szett. 

. Vajmi kevés kárpótlást nyújtott ezért a veszte
ségért az a kavarodás, ami, Starhemiberg Guidó gróf
nak a spanyol hadszíntérre való átrendelésével, a főve
zérségért vetélkedő császári tábornokok közt kitört. 
Az a néhány erősség, mely a viszálykodás folytán a 
fölkelők kezére került, nem ért föl azzal a nyomon
következő újabb csapással, hogy a bár tántoríthatat
lanul császári érzelmű, de tiszta kezű Starhemberg 
után egy emberbőrbe bujt fenevad, Heister Sigbert 
gróf szabadult a már minden sebén át vérző, lekol-
dusodott, árva országra. Nem feledtethette el a sze
rencse kerekének lefelé zuhanását az a felsülés se, 
ami a császárpárti magyarok pozsonyi „országgyűlé-
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sével" érte a nagyméltóságú bécsi urakat, akik azt 
se tudták, hogy fojtsák el hamarább az elégedetlen
ségnek azt a felpirkadó tüzét, mely a labanc urak
ból is kitört s amit a kontra-gyűlés meghirdetésével 
ők maguk idézték saját fejükre. Szégyenszemre, ha
tározat nélkül, szerzett törvények nélkül kellett a ba
rátságtalanul kuruckodó császárpárti rendeket a 
„pestis" rémhírével szétugratni. Nehogy — Isten 
őrizz! — - egy második Ónod kerekedjék az alkotmá
nyosságot követelő felförmedésből. 

De hát ez is kevés volt ahoz a veszteséghez 
mérve, amit Erdély elvesztése jelentett s amit még te
tézett a szabadságharcosok trencséni szerencsétlen és 
szégyenletes csatavesztése. A fejedelem maga is meg
sebesült. A lelkét vesztett kuruc had pedig szétreb
bent. Heister kardcsapás nélkül foglalhatta sorba a 
felkelők legfőbb erőforrásait, az északmagyarországi 
bányavárosokat, míg a fejedelem, maradék-niépével, 
hátrálni kényszerült. Nézhette búsan, hogy leglelke
sebb hívei fölött is úrrá lesz a csüggedés. Sőt nemes 
úrfiai közül is nem egy, óvatosan kihúzta kaipagjából 
s elrejtette büszke kuruc to l lá t . . . . A béke vágya rá-
hömpölyödött az évek óta hányatott emberekre. A lel
kekben megképzett a családi tűzhely emléke s mar
cangolta még azokat is, akik a fáradt nyáj fölfrissíté
sén apostolkodtak. Nem maradt más tennivalója 
őnagyságának, mint hívei jó voltáért s a belőlük kisu
gárzó nyomásra, fölvenni a béketárgyalások fonalát, 
ahogy épp alkalom kínálkozott hozzá, a szabadság-
elvek és azok képviselőinek megalázása nélkül. 

Az 1709.-ik új esztendő azonban ezeket az alku
dozásokat se koronázta sikerrel. Hiába figyelmeztette 
a külföld az egyre elbizakodottabb bécsi minisztere
ket, hogy a birodalom kezd már valósággal köztársa
sági jelleget ölteni, őexcellenciáik egyszerűen elfrics
kázták az elébük tett föltételeket, míg csak a dolgokat 
felülről igazgató, örök Rendező, idejénvalónak nem 
látta, ezúttal megint Bécs felé nyomni le a sors ke
rekét. 

Heister ugyan továbbra se mérsékelte garázdái-
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kodásait, sőt odáig vetemedett, hogy az útjába eső 
kúriák nemesi hölgyeit is sorra botoztatta férjeik feje
delem-hűségéért, — de ezzel szemben viszont Béri Ba
logh Ádám a Lajtán túlra vetette felbőszült csapatait. 
Január havában magát a Laxenburgba igyekvő csá
szárt is megtámadta, épp mikor Marchese Scipio Pu-
blicola di Santa Croce főzeneigazgató udvari éneke
sei legjavába fújták az újabban divatossá vált dalt: 

„Laxenburgo non è Castello, 
Laxenburgo non è Cîttà! 
Ma è un luogo hello 
Che piace a sua Maestà . . . " 

Most már meghökkentek a miniszter urak s igye
keztek, egy Pozsonyba ismételten összehívott ország
gyűlés csalogató jávai, visszaédesgetni az élriasztotta-
kat. Nem sokra mentek azonban. Ez a diéta se akart 
szelídebb erkölcsökre térni, mint a megelőző. Ez is a 
sérelmek feszegetésével kezdte, jogok követelésével 
folytatta s ha nem is tiltakozott az ellen, hogy Rákó
czit, Bercsényit és a fölkelés főbbjeit Liechtenstein 
Ádám herceg a haza ellenségeinek nyilvánítva, szám
űzetésüket kimondja, viszont az ónodi határozatok 
megsemmisítésén túl, nem is vállalkozott többre. Igaz, 
hogy aztán a sorsa se lett jobb, mint az elsőnek! Elő
került megint a „pestis" egyszer már bevált ürügye s 
ezétriasztotta, törvényhozás nélkül. 

De kár volt falrafesteni az ördögöt! Megjelent az 
magától is, mindjárt az 1710. év tavaszán, március 
idusát és vele együtt majd minden portát gyászba 
borítva. 

Nosza, menekült, ki merre tudott! A magyar 
urak kastélyaikba, a miniszteri meghatalmazottak 
meg Bécsbe. Hogy pedig oda is utánuk ne lopakod-
hassék a dögvész, rácsapták keményen a tiltó sorom 
pót az újabb nyomorúsággal meglátogatott országra. 

Komoly és rendszeres hadviselésre egyik fél se 
gondolhatott többé. Az ellenséges seregek csak kerül
gették egymást, egyik részen éppúgy, mint a mási
kon. És gyatrák éppúgy, mint a legbátrabbak. 
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Bercsényi úr — akit vissza nem fordított volna a 
sárkányok légiója se, ha egyszer valami hadi vállal
kozásra elszánta a kardját — most maga kényszerült 
bevallani a cselekvést sürgető fejedelemnek, hogy irtó
zik már emberrel szót-váltani is. Terebesi jobbágyai 
közül ötszázan, ungvári birtokain ezren felül hulltak 
el az undorító betegségben, mely elől azonban hiába 
keringőzött a fővezér. Hátán vitte a bajt, seregeivel. 
Szolgái, legbelső cselédei is sorba dűltek ki. Sőt egy 
jeles napon — miután inni töltött gazdájának és meg
tömte pipáját — kedvenc legénye, Palkó is követte 
a többieket. 

— Se tálam, se ruhám s még aki nagyobb, pipám 
se maradt! — csordult ki a keserűség a nagyúrból. 

A fejedelem nem neheztelt meg riadozó fővezé
rére. Emlékezetébe idézte Seneca szavait, hogy a ha
lál félelme a halálnál is rosszabb. És inkább sajnálta 
Bercsényit, azért a beleköltözött iszonyatért, mely 
egypárnán hált, egy edényből ivott vele. De ennél 
többet nem tehetett érte. Hiszen neki is nyolc-tíz 
haldokló harcost kellett naponként seregéből kicsa
patnia, hogy — mint a doktorok ajánlták — „Isten 
jóvoltából maguktól tisztuljanak ki a pusztában". 

Az ő lelkén azonban nem tudott zsarnokká ha
talmasodni a félelem. 

— Theodori parum interest, humane an sub
lime putrescat! — vonta föl a vállát, ha látta, hogy 
féltik és Istennek rájukszakadt büntető ostorát vélve 
az újabb csapásban, megadással vette az egymást kö
vető hiób-híreket. Hogy Husztról, Kassáról és Ecsed-
ről pár hét alatt egész helyőrségek haltak ki. Hogy 
nincs kellő számú orvos a szerencsétlen országban. 
Se a meglévőknek elég tudásuk, a baj leküzdésére. 
Hogy Munkácson maguk a gyógyszerészek is megbe
tegedtek. Sőt vezérei közül is, hatan estek a rettenetes 
nyavalya áldozataivá. 

Erdély mintájára — ahol a gubernium felakaszta-
tás és lelövetés terhe alatt tiltotta el a prédikálást, ha
lottak kiharangozását, díszes temetését és a szabad 
közlekedést — ő is komolyra szigorította ugyan a pes-
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tis-rendszabályokat, — kemény büntetéssel sújtva 
azokat a jöszménkedőket, akik a veszedelmet tovább
hurcolták — de ezzel inkább csak a megrettent töme
geket akarta megnyugtatni. Befelé meg volt győződve 
róla, hogy míg ennyi embert seregekbe-zsúfoltan kell 
együtt tartania s míg ez a had gyöngén táplált, elcsigá
zott és hiányos a tisztálkodásban, addig hiábavaló 
minden rendelet és patikaszer. A pestis dúlni, az ő 
drága népe pedig szenvedni fog, vele együtt, aki száz 
életét is keveselte volna váltságul, értük. 

* 

Természetesen, a legszigorúbb parancs ellenére is, 
akadtak, akik a szabad helyváltoztatás tilalmát meg
kerülték, így azt a hatlovas úti batárt se tartóztat
hatta föl semmi hatalom, mely az 1710. év egy bo
rongós, novemberi délutánján, Rimaszombaton túl, a 
radványi úton dagasztotta a sarat. Persze.. ! Mert 
asszony ült a kocsiban! S amit az akar — ha ugyan 
igaz a közmondás — Isten maga is akarja. 

Bár hiszen, az asszonyságára való tekintettel, csak 
a fél-akaratának teljesedése járt volna ki a hintóban 
ülőnek, lévén ő afféle félasszony, azaz hajadon. 

Vöröskő urának, a horvát bánnak leánya az utas. 
Mária. Egy-két esztendőcskével megérettebben, bim
bójából kibontakozottan, de mégis csak ő. Azon mó
don, ahogy október utolsó napjaiban kivetette kisasz-
szonnyá cseperedett Szidi húgának lakzijából a hozzá
verődött hír, hogy szívének drága jegyesét se kí
mélte a pestis veszedelme. Megtámadta, még a nyár 
derekán, a Hernád-menti Bársonyszigeten, ahová a 
fekete halál elől futó Károlyi-családot segített men
teni. 

Maraszthatta már aztán úrasszony anyja, újasz-
szony húga s az egész frissen-lett Eszterházy-atyafi-
ság! Lett volna-e ugyan olyan szép szó, ami tovább 
visszatartsa? Kocsihágóján érte az a nagy hír is, mely
től pedig az övével együtt az egész elgyötört ország 
szíve reménységre dobbant: hogy a nyugalomba tett 
Heister Sigbert helyére — akinek véres garázdaságait 
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végezetül maguk a bécsi miniszterek is elsokalták — 
az ő ízig-vérig magyar apját nevezte ki a nagy mi
nisztertanács, a magyarországi hadak főparancsno
kául. Még erre sem tért vissza, öröm-tort lakozni. Ve
tett magára egy kiskeresztet hálaadásul s azzal futott 
tovább, a vállára mért nagykereszttel, torony irá
nyába. Senkinek se mondta meg övéi közül, hogy 
nem egyenes vonalban Bécsnek fordítja a rudat. Csak 
a megye határában szedette le az udvari hintó ajtajá
ról a kétfejű sasos címert. 

Okosan. Mert ami javára szolgált a császáriaktól 
megszállt vidékeken, az könnyen vesztére üthetett 
volna ki a másik felekezetnél. így nem maradt áruló, 
külső nyom. A császáriak közt igazolhatták írásai, a 
fölkelők előtt pedig vőlegényének levelei, képe. 

De vajon hol van már azóta, akit az a kép áb
rázol? Nem valami hevenyében felhantolt, útmenti sír 
borul-e drága testére, csigás fürtéire, kevély homlo
kára, pirosvirágú, mosolygós szájára? Nem varjak 
károgása volt-e az elsirató ja, harangzúgás helyett? 

A lány megdidergett, jó meleg subicája alatt. És 
ilyen pillanatokban felbuzdult benne a kívánság, hogy 
bár az irtózatos baj őt is utolérné, mint a kíséretére 
adott fullajtárokat, sőt már két kocsisát is, akiket 
egymás után szedett le a bakról! Kikívánta a részét an
nak az Istenlátogatott fészeknek, Gyöngyösnek sor
sából is, melyet pár napja hagyott maga mögött s 
melynek siratója nyomon követte, amerre csak járt: 

„Reggel kétsorjában városnak hosszára 
Házak alatt rakva a koporsó vala. 
Tizenkét óráig azt temették vala, 
Két órakor annyit még kivittek vala. 
S Hernádon pestisben elhalt a föld népe, 
Búzája kintveszett, marha vesztegette. 
A megholt embert is nincs aki temesse, 
Ott meg nem szállhattok, nincsen ember benne ..." 

Hanem azért az ilyen gyönge percei ritkák voltak. 
Többi idejében — mialatt hol vesztegzárt hevert a 
hintó, hol a falvakat őrző katonák ostromgyűrűjé-
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ben hol meg a mindenféle füstölő górékban állta a 
védelmi rendszabályokat — Mária nem érzett aggo
dalmat. Maga se tudta volna megmagyarázni hogy 
miért, de a lelke legmélyén egy pillanatig se hitte 
komolyan, hogy őt és szerelmesét, egymástól külön, 
elérhetné akármi nagy rossz. Őrzi őket az egymás 
hűsége, imádsága és közös céljuk, mely még betelje-
sítetlenül állt előttük! Mik az ártó gombák miriádjai 
is, a kemény akarattal szemben? Játékszerek! A lélek 
hatalmasabb a test veszedelmeinél. Különb védelem, 
miint a liktáriumok, tinktúrák s az alamázia. 

Erre a gondolatra aztán el is szűnt mindig szépen 
a gyöngyösi siralom képzelődő füleiben s ő elmoso
lyodott, bátor mosolygással. 

Akik annyi ésszel-vetett csapdát kikerültek, mint 
ők, épp a vak-véletlen pókháló-szövevényébe akadná
nak bele? Nem kivédett-e Gábor száz kardcsapást, me
lyek mind az életére törtek? Vagy ő talán a test és lé
lek biztonságában lakozhatott a távoli, idegen nagy
városban? 

Megrázta a fejét, mint a ki jobb híjján sajátma
gával kénytelen vitázni. Hogy: nem. Mióta a zárdá
ból kieresztették, semmi panasza se lehet ugyan. 
A császár gyónik, áldoz, naponta három misét is 
hallgat és olyan szelíd, mint a csuporban megaludt 
tej. Nem ejti rettegésbe szeszélyeivel az udvart, se őt 
a különös módon villogó szemeivel. 

De a császár más volt azelőtt. Kiszámíthatatlan 
és szertelenségeiben félelmetes. Eleget csodálkozott is 
az udvar, hirtelen megváltozásán, míg a csudának ki
járó idő el nem múlt és az uralkodó környezete bele
győződött, hogy az új szuverén — elhányva fiatalsá
gának tajtékát — beletalált vakbuzgó apjának nyom
dokaiba s ez most már így is fog menni tovább, 
szép békességesen, az idők végéig. Búcsúk, templom
járások, kolostori ebédek . . . 

— Hála Isten! — bólogatott Thurn gróf, az anya
császárnő rendbe tett számadásait cirógatva. — So
hase duzzadt így az alamizsnás pénztárunk! 

De a különféle kegyes alapítványok is megsoka-
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sodtak s alig akadt templom Bécsben, vagy a biroda
lom egyéb városaiban, mely meg ne emlegette volna 
a császár bőkezűségét. 

Az éveken át háttérbe szorított hitves se panasz
kodhatott. József helyreállította konjugális életüket, 
mellette töltötte minden szabad óráját s kárpótló 
gyöngédséggel dédelgette gyermekeiket is, akiket az 
aya minden délben a felséges szülők színe elé ve
zetett. 

Bár azok az idők, mikor József tekintete még 
mohó lángot vetett a megejtő szépségű olasz lány lát
tára, rég letűntek, mindazonáltal Guitana se érezhe
tett sértődöttséget. őfelsége visszavonta ugyan tőle 
intim kegyeit, de senki mást se boldogított velük. Ci
pelte a házasság igáját, a nála korosabb, rút asszony 
oldalán. 

— Bizonnyal nem gyönyörűségére! — nyugtatta 
Ámor-sebzett szívét a megrövidült dáma. — Bizonyára 
valami magasabb uralkodói érdek miatt! Az is lehet, 
hogy a Szentszék, Róma keze játszik a dologban . . I 

Ez nem alázhatta meg önszeretetében, mint ahogy 
a császárnét se tekinthette diadalmas vetélytársnőjé
nek. Hozzátartozóinak se volt okuk aggodalomra. A 
császár mindenkor bőkezűen gondoskodott róluk. Sőt 
leereszkedően, mint soha azelőtt. Leküzdve ösztön
szerű idegenkedését, nem mulasztotta el megszólításá
val kitüntetni Caraffa asszonyt és elnézést tanúsított 
Ruggiero iránt is. Hogy a magiszter ügyesen hasz
nálta ki ezt a császári kegyfordulást, meglátszott ab
ból, hogy már saját fogatot tartott úri kényelmére, a 
Burg főkapuján hajtatott ki s be, sőt nem átallotta, 
vérbeli hercegek módjára, imperiális vörössel bevo
natni a hintóját. . . 

Csillaga delelőre futott. A császári hitvest semmi 
s? ingathatta meg többé abban a meggyőződésében, 
hogy férje megváltozott viselkedését egyedül az olasz 
bűvös hatalmának köszönheti s megragadott minden 
alkalmat, hogy kegyencét előtérbe tolja. Ezt a leple
zetlen favorizálást aztán — tekintettel Amália meg
növekedett befolyására — az udvari és politikai élet 
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kiválóságainak is számba kellet venniök. Aki minisz
teri tárcára, birtokra, ordóra, báróságra vagy egyéb 
effajta kegyre áhítozott, nem mulaszthatta el, a min
denható asztrológus pokolkonyháján át irányítani 
útját a hivatalos ajtókhoz. És Caëtano ezen a mellék
folyón keresztül is, bőven táplálhatta azt a hatalmas 
vasládát, melyen titokzatos kotyvalékait főzte ugyan 
naphosszatt, de melynek igazi rendeltetése azért mégis 
csak a krőzusi módon megszaporodott kincsei elrej
tése volt. 

Egyetlen valaki maradt, aki nem hajolt meg 
Ruggiero kilombosodott telkintélye előtt, még akkor se, 
mikor az olaszt már egész a császári antekamerákig 
vitte impertinenciája. Míg a miniszterek — ha fogcsi
korgatva is — kénytelen-kelletlen megtűrték maguk 
közt, Lamberg hátratett kezekkel sétált el mellette és 
makacsul vonakodott észrevenni dörgölődző szándé
kát. Nem mintha a harmadesztendeje elnyert hercegi 
méltóság, vagy a rákövetkező évben kapott, dúsan
jövedelmező leuchtenburgi grófság szállt volna a fia
tal főúr fejébe! Szavakkal nem is kifejezhető kifogá
sai voltak a talián ellen, ösztönszerűleg, minden elve-
temültségre képesnek tartotta Ruggierót. Idegenkedett 
már attól is, hogy egy-levegőt szívjon vele. S annyira 
ment ezzel a megmagyarázhatatlan nyugtalanságával, 
hogy a helyet is tüzes vizsgálat tárgyává tette, ahol 
Caëtano ült, vagy állt. 

Tulajdonképpen teljesen nyugodt csak akkor 
volt, ha saját, nagy fénnyel berendezett, Burgbeli lak
osztályában láthatta vendégül a császárt. Szerencsére 
ez a kegy — mely pedig szinte példátlanul állt a 
Habsburg-ház történetében — mind gyakrabban érte, 
az utóbbi három év alatt. József idők folyamán való
ságos második otthonának kezdte tekinteni a herceg 
„legénybarlangját", ahová nem követhették a politika 
nyűgös gondjai s ahol egy-egy kicsit kifüröszthette 
lelkét szerencsétlen házas életének önként visszavállalt 
rabságából. 

Lamberg herceg sohase mondta semmire: „Meg 
kell lennie, felség!" Nem csempészett elé pártfogolta 
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kat. Nem igyekezett befolyást gyakorolni rá, sem pe
dig kiütni a nyeregből azokat, akik szinte korlátlan 
hatalmat nyertek a birodalom világi ügyeinek irányí
tásában, mióta őfelsége a lelki élet útjára fordult. Mert 
József nem bízott többé sajátmagában és inkább nyi
tott lehetőséget mások politikai elfogultságának, mint 
hogy ő essen ebbe a hibába. 

A tökéletes békesség (biztosítékain kívül, még egy 
nagy vonzó ereje is volt a császár szemében Lamberg 
otthonának. E,gy meghitt kis zúg, amit a herceg tréfá
san „neutrális területnek" nevezett. Ez a szoba sem
mit sem éreztetett abból, hogy férfi hajlékához tarto
zik. Nem rémítgetett a harciasság közszemlére kitett 
eszközeivel, se a galantéria sikamlós külsőségeivel. In
kább női szalonnák látszott, mely egyesítette a kor 
legfinomabb ízlését, a kényelem minden föltételével. 

Hogy mire kellett Lambergnek ez a szoba? 
Ö tudta. 
Egyelőre azonban egy, az udvarnál mindenkép

pen szokatlan célra használta. Hölgytársaságokat fo
gadott benne. 

A meghívott dámák közt eleintén nagy megütkö
zést keltettek ezek a meghívások. De mikor a szigorú 
anyacsászárnő dámái és Amália hölgyei is megjelen
tek, a megdöbbenés moraja végképp elcsöndesült. 
Többé senki se sértődött meg rajta, ha selyemviganó-
kat látott suhogni a herceg appartementje felé. A kez
detben orcátlannak bélyegezett ötlet lassanként szo
kástörvénnyé vált, lehetőségét nyitva annak, hogy 
őfelsége olykor viszontláthassa azt, akinek nyugal
máért a lemondás kemény iskoláját járta. 

Mária sohase mulasztotta el, eleget tenni Lamberg 
meghívásainak. Nem adta föl a reményt, hogy egy
szer talán mégis kínálkozik valami alkalom, mikor a 
császárt szerencsétlen véreinek sorsára emlékeztetheti. 
De ez a várvavárt alkalom mindegyre késett. József 
nem nyújtott módot a közeledésre. Csak ült a számára 
Készített plaice d'honneur-ön s révedezett maga elé, 
álmodozón. Aztán rendszerint hamarosan vissza
vonult. 
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A türelem próbatevő idői voltak ezek. A kény
szerű veszteglés néha jobban gyötörte a lányt, az előző 
évek minden izgalmánál. Fájt neki a kenyér, amit 
lenyelt. Égette a párnája, ha azokra gondolt, akiknek 
ma is kemény hantok a vánkosai, felhő a takarójuk, 
orgonázó szél az altatójuk, éppúgy, mint mikor ő, 
teli reményekkel, ide került. Fájt ereiben a vére s a 
vérében egész nyomorult nemzete. 

— Oh, ha megválthatnám mindet! — vetette fel 
sűrű pilláit, megtudni az okát annak a zökkenésnek, 
mely most visszaemlékezéseiből kibolygatta. 

A kocsis rántotta hirtelen hátra a gyeplűt. Az első 
két ló bogárzott, egy kis csapat embertől, meg valami 
eléje került akadálytól. 

— Vedd a fáklyát s szállj le — szólt, a jöttükben 
felfogadott, egyetlen fullajtárnak. 

Az meg is gyújtotta nyomban a fáklyát. 
Keresztbe az úton egy emberi test feküdt. Két 

karja messzi elvetve, mintha a földet ölelné. Szája 
habosán rányílva a szennyes pocsétára. 

Halott volt, annak rendje-módja szerint. 
A kis csapat pedig nézte ijedten. 
Lehettek vagy húszan, férfiak, asszonyok, elegy. 

A férfiak hátán viharvert cókmók. Az asszonyok kar
ján gyermekek. Nem sivalkodtak, csak pislogtak, félel
mesen élő szemekkel, a hullasápadt arcocskáikból. 
Mintha a kísértő lélek pislogna ki a lialottlárvájuk 
mögül. 

A fullajtár visszakiáltott: 
— A pestis elől szaladnak ezek, méltósága! 
— De a cimborájukat legalább eltakaríthatnák 

az útból! — mordult mérgesen a kocsis, a bámészko
dókra. — Nosza hé! Mit vártok? Nem repül az el on
nan magától! 

Két ember, a fiataljából, elő is botorkált. Ágakat 
csaptak az útszéli fáról. Aláfeszítették kidűlt társuk
nak és befordították az árokba. A tetem tompán buf-
fant. Erre az asszonyok egyike — egy elcsigázott, gör
behátú menyecske — felnyikorodott, bágyadtan. Leöl-
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dotta nyakából szakadozott kendőjét s az árokban 
hanyattzuhant holttest arcára dobta. 

Indultak volna is tovább, ha Mária oda nem inti 
a két temetkező embert. 

— Jól járunk Radvány felé? — kérdezte, elir
tózva attól, amit nem láthatott elégszer, ahoz, hogy 
megszokja. 

A két férfi összesandított a fáklya fényében. Egyi
kőjük, egy alig-siheder, kelletlenül felhúzta a vállát. 

— Jóól — nyújtotta el a szót. — Egész közelesen. 
Majd kaparintott egyet az üstökén. 
— Csak aki oda készül, ne nagyon emlegesse, 

hogy találkozott velünk, könyörgöm . . ! 
— Azám! — lökként elő egy őszhajú vénség is, 

szorongó arccal. — Mert visszahurcolnának minket, 
instálom. Pedig a vármegye pandúrjai nem ösmernek 
tréfát. Gyorsan kerülne egy-két üres akasztófa . . ! 

— Ohó! — ébredezett Máriában a vöröskői vár
kisasszony, a sunyító jobbágyokon hordozva szemét. 
— Tik szökésben vagytok! 

— Bezony . . . 
— Mi gonoszat míveltetek? 
Az ember csak forgatta süvegét, nagybúsan. 
— Szökni szökünk, igaz. De a kezünkhöz nem 

ragad semmi rossz. 
— Akkor mért lopakodtok? 
— Hát — sereglett oda most már a többi is, -— 

megelégeltük a senyvedésünket. Magunk telkét se mí
melhetjük. Aki pelyhedzik, viszik angyalbőrt húzniI 
Akit meg az ősz tollú kivert: kényszerfuvarba . . . Vá
rakat tatarozni, sáncot ásni, ágyút önteni, puskaport 
ôrleni... Hordhatnánk, vághatnánk a fát, az uraság
nak, egész télen át. Miből fizessünk akkor adót? Mi
liői éljünk mink akkor? 

— És a többiek, akik visszamaradtak? Azok mi
ből élnek? 
• A menyecske öklöződött elő, aki kendőjét a ha
tott ura után dobta. Karján a gyerek. Szoknyájába 
csimpaszkodva még kettő szüpögött, csendesen, mint 
két megcsapott kis kutyakölyök. 
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Az asszony szeme élesen villant. 
— Nem maradt bizony Károlyi uraméknál férfi

cseléd, egy se! Ezek itt az utolja. Mondtuk: mink se 
hagyjuk magunkat százba-szedni! Ügy veri a szó, 
hogy arra beljebbtájon már a csoma se dühösködik 
annyira . . . Elmúlt a szaladás. Békesség van a népek 
k ö z t . . . Mink is odamegyünk, a háborút meg vigye 
tovább, aki kezdte, verné meg az Isten! 

A gyermek — rongyokba-burkolt, hibáscsontu 
kis féreg — megnyaklott derékban az anyja hadoná
szó karján. 

És Mária egyszerre lejjebbhagyott a szigorú
sággal. Mély szánalom öntötte el. 

Ez a sóvárgása a nyugalomnak . . ! 
Van-e ugyan erőhatalom, mely továbbra is fegy

verben tarthatná ezt a földönfutó népet? És vajon 
tud-e ő két célt is 'Szolgálni, ezzel az egy útjával? Bír-e 
majd az érdekükben tenni valamit, ott, ahova indult? 

Pénzt kotort elő tarsolyából s a rongyosok közé 
vetette. Közben pedig kiengedte a száján azt a kérdést, 
mely már rég ott égett mögötte: 

— Nem hallottátok? Senki se beteg az uraságok 
közül Radványban? 

Az atyafiak hemmegtek-hümmögtek. 
— Radványban nincs baj. De a másik birtokon, 

Olcsván, pár hete meghalt valakijük, csomában . . . 
Az utas hölgy megimbolyodott egy csöppet, mint 

akit mellbelöktek. Hamarosan összeszedte azonban 
magát s hidegtől csípett ajkai körül megint ott ékeske
dett az a kemény, szinte férfias vonás. 

— Ember, vagy asszonyféle? 
'— Valami úrfi. 
— A nevét nem tudjátok? 
— Minket nem hittak siratóba. Bezony, nem kér

deztük, könyörgöm . . . 
Most már nem tudakolózott tovább a dáma. 
— Hajts! — kiáltott. 
A fullajtár alig győzött felkapaszkodni. Megindul

tak a tocsogó sárban. 
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II. 

Hogy a lovak kikapaszkodtak a pocsétából, meg
gyorsították az iramot. A szemhatár peremén a kas
tély futva közeledett. Nagy épülettömbje hármas ár
nyékot vetett az égre, melyen kezdődő, homályfehér 
fénnyel, már fenn próbálkozott az újhold gyönge sar
lója. A hármas tagolású épület tornyai, mint fölemelt 
ujjak, meredeztek. A közbülső — főtornyot megillető-
képpen — kövérebben, a két szélső szerényebben és 
gömbölyűén. 

A középső torony szegletes volt. Amolyan szakáll
szárító, ahonnan messze kilátni. Fából faragott pillé
reit alul haránt belécezték, hogy a gyermekféle ki ne 
bódulhasson rajta. A torony tetején pap-kalap for
májú, vörösréz tető súlyosodott. Szélkakas, meg a 
Károlyi-zászló képezték a bojtot rajta. De zászlók rep
kedtek a meredeken lebocsátkozó födél padlás abla
kaiból és a szélső toronyból is. Napvilágnál meglát
szanának a hat mezőnybe osztott címerrajzok. Hanem 
azért így se maradt kétség az utasokban, hogy jóhe-
lyütt járnak. Nincs a környéken más számottevő kas
tély. 

Merész kanyarodó után a hintó befordult végül. 
Megvesztegelt a három óriás táblába osztott cserjés 
előtt, mely bizonyára díszkertül szolgálhatott, mielőtt 
ilyen vadonná bozontosult, hogy a sok egymásba fo
nódó ág-bog közül kertész se tudta volna többé külön
válogatni: melyik miféle Istenteremtménye. 

Mária nem várta be, míg a fullajtár kievickél az 
uti gereznákból. Maga szökött ki elsőnek. Fordult 
egyenesen a kastély felé. 
" Távolasabban — a tornác falára erősített faggyas 
lámpák fényénél — eleven csoportot látott mozgo
lódni. Irányt vett oda. 

Házhoz-tartozó nőcselédek lehettek az ingó-lengő 
n!£?k' T á k ° r u k közepén egy póznaegyenes matróna 
hadonászott, bottal. Fejkötőjének gyöngyös csótárja 
«gatottan lebegett minden szavára: 
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— Kenyeret moslékba dobni. . ? Hát nem vág a 
hátatokra az a magasságos mennybéli teremtő Egyúr-
isten, álltó lakotokon, ti pogányok? Itt van n i . . ! Meg 
leltem ám a botom kampójával! Hogy nem ég bele a 
szemetek a csávába! Lopni-csalni, hoppot járni, bezzeg 
értenétek! Csakhogy most van, aki kordában tartson, 
nem úgy, mint asszonyotok! Ejszen, anyja vagyok én 
annak is, ha százszor anyányi is! 

Kerepelt a vén dáma, hogy lélekzetet venni se 
szakított időt. Mária pedig hőkölve nézte. Idegen
kedő, rossz érzés futotta el. 

De a matróna meg kellett hogy hallja a hintó ér
kezését, mert hamarosan ráterelte a patvart: 

— Aztán ez meg már miféle gurigázás itten? Me
gint sok a ráérős ideje valami léhűtőnek! Lóduljatok 
megnézni, hogy kit hurcolt ide a fránya! Egyben meg 
is súghatjátok neki, hogy én biz' nem szedetem ki 
senki hintájából a kereket. De kitoló kását, azt kaphat, 
ha kell! 

Épp akkor fejezte be a nagyasszony a furcsa ven-
dégmarasztást, mire Mária fölért a tornác lépcsőjén. 
Helyénvalónak ítélte, közbeszólni, nehogy a dáma még-
jobban elszalajtsa a nyelvét s utóbb még pironkodnia 
kelljen érte. 

— Nem alkalmatlankodom én soká, néném! Egy 
kis beszédem lenne a bárónéval, azzal indulok is to
vább. 

— Ki az? Ki van itt? — rikkant föl a válasz s a 
zord úrnő megfordult. Bele arccal a faggyas lámpa 
derengésébe. 

Csak most látta Mária, hogy szemei a vakok vi
lágtalan merevségével bámulnak előre. Álla hegyén 
mogyorónyi szemölcs. Sörtekemény szőrpamat szúró-
dik ki belőle. Szája környékét mintha behamuzták 
volna. Az álla is szakállas. Szemhéja ellenben pil
látlan. 

De ha rosszul látott is a matróna, a kezének nem 
volt semmi baja. Azt használta, szeme helyett. Föl
emelte a hang irányába s még mielőtt a jövevény dönt
hetett volna abban, hogy engedi-e, vagy se, fürge mo-



21 

tozással végigtapogatta arcát, nyakát, nyusztprémes 
bársonysubácskáját. 

Erre hörkent ki belőle egyszer igazán a méreg! 
Szinte felvisított: 

— Ne legyen Koháry Judith a nevem, ha nem 
amolyan lézengő frájla ez . . Î 

— Pálffy generális lánya! — kapta föl fejét a 
„vendég". 

Hanem hiszen beszélhetett! Annyira se ment, 
hogy a saját szavát megértse. 

A dáma csípőtlen csípejére vágta a kezét. 
— Engem akarsz bolonddá rakni, fiam? Vén Ko

háry Judithot? No, ahhoz ugyan későn találtál kelni 
egy kicsit! Még hogy rangbéli hölgy . . ! 

A gyöngyös csótár elszörnyedve billent. 
— Még hogy Pálffy bán leánya.. ! Ilyen zagyva

ságot! Mintha bizony Pálffy comes úrnak egyéb 
kínja se lenne, mint hogy a méltóságos kisasszony
lányát ilyen cudar világban, alkonyainak évadján sé
táltassa! Hát a passzus, hékám? Hát az ajánló levelek? 
Bejelentő-staféta, hoppmester, hátramozdítók? Mi? 
Ohó . ..! — emelkedett föl a hosszú, horpadozó orr, a 
hold felé. — Pálffy generális lánya .. ! Meg egy kis 
sáfrány! Ugy-e! 

— Ha bebocsát kegyelmed, grófasszony néném, 
valami arravaló helyre, tartom kötelességemnek, be
igazolni magamat — kínálkozott Mária, bántódottan. 

De a bősz asszonyság ránevetett, érdesen: 
— Ide? Eltaláltad, mákom! 
És keresztbe csapta a botot a küszöb előtt. 
— Egy tapodtat se, azt mondom! Mit gondolsz? 

Csapszék a Koháry Judith háza? Vagy becsali-csárda? 
— Nem, — csendült meg váratlanul a háborgó 

Iftögött egy szelíd, mély hang. — Nem csapszék, nem 
Csárda, de nem is elátkozottak fészke, ahová egy ma
gános úrihölgy be ne térhessen, ha egyszer erre vitt 
•M az útja. 

A lány fölpillantott. 
^ Harminc-harmincöt esztendős forma, vállas, kar-

$*& asszony állt a küszöbön. Az emelve hozott szövet-
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nek fénye egy határozott, de megnyerő arcra világí
tott, melyet azonban idősebbnek mutatott a szem és 
száj közt húzódó, mély vonás. 

A jelenés folytatta: 
— Ez a ház különben se a kegyelmedé, anyám, 

hanem az én szívem-uram, Sándor után részeljük. Ne 
vessen hát benne szelet, hogy vihart ne arassunk. 
Nézze inkább kedves kegyelmed, hogy sajátmagának 
is lenne egy kis nyugta. Ennyi év után, bizony rá
térne! 

— Majd a sírban! Majd a sírban! — vijjogott visz-
sza a békétlen. Ám az idegen úrnő nem mérkőzött 
vele tovább. Fogta Mária kezét s bevonta. Közben pe
dig egyre mentegetőzött. 

Rémlett neki, rémlett, mintha kocsizörgést hallana! 
De a gyerekek olyan zajt csaptak odaben t . . ! Tiszta 
szerencse, hogy mégis kijött. Különben holtig bán
hatná, amiért egy ilyen kedves vendéget elszalajtott 

— Hát kegyelmed nem kételkedik a kilétemben? 
— vetett Mária hálás szemeket szabadítójára. 

Az úrasszony először félretessékelt egy útjukban 
álló ládát, meg egy fia-ládikót. Csak aztán felelt: 

— Éppolyan kevéssé, gyermekem, mint kegyed 
abban, hogy én meg Károlyi Sándorné vagyok. 
Anyámnál is inkább a kor teszi ezt a bizalmatlan
ságot. Meg a vaksága. Áldott jó lélek különben! Arany 
a szíve . . . 

És mialatt bukdácsoltak át a szobákon, melyek a 
tatárdúlás össze-vissza képét nyújtották, hol a matró-
nát tisztázgatta a báróné, hol meg a felfordulás miatt 
röstelkedett. De mit csináljon, mikor örökös hurcol
kodás az életük? Ha egyik helyt megmelegednek, fut
hatnak a másikra. Kerülgetik a csomát, a nagyasszony, 
meg a gyermekek végett, akik erősen félik a halált, 
mint ez már az emberi kor két szélső határán lenni 
szokott. 

1— Mintha bizony pergetett gyöngy lenne az élet! 
— sóhajtott a vezető. Es Mária finom ösztöne egy el
taposott sors mély fásultságát érezte ki ebből a só
hajból. 
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Majd Károlyiné a kilincsre tette kezét. 
— Erre szívem, erre . . ! Itt lesz mindjárt jó fű

lött szoba, ahol ki lehet hámlani a nyirkos holmik-. 
ból s elkomótizálni, szépen. Megpihenkélni.. . 

Mária megköszönte a kínálatot. Hanem ami a „pi-
henkélést" illeti, ahoz nem sok reményt fűzött. Fül
repesztő visitas zsivaj lőtt át az ajtón. Mintha ezer 
ördögfióka hengerbuckázna egymás hegyén-hátán, a 
szobában, melynek ajtaját Károlyiné most szélesre 
tárta előtte. 

— Tessék . . ! 
De a lánnyal fordult egyet a világ, arra a képre, 

mely egycsapásra tárult elé. 
össze-vissza hányt, nagy meszelt szoba. Közepén 

két vaskampóra erősített, derekas kötélzet lóg alá. A 
palintán egy borzas sihederlányka. Szoknyáiba meg 
egy ötéveske kisfiú kapaszkodik. És a csitri előtt, su
garán— a játéktól maga is kipirultán — egy daliás, 
fiatal férfi. A Szentháromság Gondviselésének lo
vagja . . . A fejedelem gavallér-kompániájának őr
nagya . . . Haller Gábor! 

A lányka épp abban buzgólkodik, hogy az őr
nagy úr vállán átvetett két lábát összezárja, sarkaival 
a nyakán . . . 

— Megvagy! Megfogtalak! 
És hiába szabadkozik a fogoly! Hiába látja meg ő 

is, ott a becsukódó ajtó előtt, azt a drága tüneményt, 
akit álmában is csak ritkán adatik látnia. Az izmos 
gyereklábak vaskapcsából nincs menekülés. 

Mária pedig azon érte magát, hogy nem öröm az 
első érzése. Nem az az első gondolata, hogy íme, egy^ 
darabban fickándozik, akiért ezer veszedelmen keresz
tül, ekkora utat tett meg. Hanem, hogy nagyon-na
gyon illetlen dolog, ami itt előtte történik . . . 

De nyilván a ház asszonyát se érintette kelleme
sen a fogadtatás, mert gyorsan a visítozóknál termett 
S megcibálva a helytelenkedő dámácska borzas haját, 
nem átallotta kicsit hátba dúcolni se. Igaz, hogy úgy 
tette, mintha lopva tenné. . . 

Erre tört ki csak a haddelhadd! 
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A fruska lent pattant a hintáról, mint a vadmacska. 
Mintha tüstént valaki szemének akarna ugrani. Visí
tott és toporzékolt. Hogy pedig a cécó teljes legyen, 
öcsiké is nekibődült. Fújta az angyalok trombitáját. 
Persze, hogy a nagyasszony éber-öreg fülét se ke 
rülhette el a gyermeklárma. Betoppant, olyan garral, 
hogy a szerelmesek még egymást üdvözölni se ér
kezhettek. 

— öli már! öli már! — táncoltatta botját a piruló 
Károlyiné felé. — Egyet fordulok s máris az én uno
káimat sarcolja! Oh, drága tubáim.. ! 

A vak kéz az orgináló hangok után kapadozott. 
— Melyikőtök csontját törte az a ti szívtelen 

anyátok? Hol fáj, pipikém? A hátacskád? Gyér ide 
ómamához! Az nem enged titeket bántani! 

És Barkóczy Györgyné, Koháry Judith — akiről 
látszott, hogy úr a házban elevenek és holtak fölött — 
ha meglepte az előbb Máriát sértő ridegségével, most 
betetézte a szerzett meglepetést. Még mindég izmos 
karjával felölelte és vállára ültette a virnyitó urficskát. 
A másiknak meg az islógos kötényét adta s úgy raj-
csúrozott le s föl a szobában, mintha ő lenne a Ká
rolyi-portán a legtüzesebb csikó. 

— Gyű te! Có! Szaladjunk! Vissza ne marad
junk! 

Megint nem lehetett beszélni a derdendóciában, 
csak állni, bambán. Csak állni és nézni azt a tizen
hároméves gyermekleányt, amelyiknek olyan még az 
arca, mint egy szivárvány mögül előkandikáló, vásott 
kis angyalnak. Ám aki növésre olyan fejlett már, mint 
egy kész, érett, erős asszony. 

Jó is volt talán, hogy nem Máriának kellett elő
ször szólalnia! így időt nyert a hangja, meghüvösödni, 
mikor azt felelte Károlyiné kérdezősködésére, hogy 
ismeri bár Haller urat régen, de nem valami alapo
san .. . Hozzátehette aztán gondolatban, hogy ezt a til
tott-játékos, kikapós énjét, bizony-bizony, nem ismerte 
eddig. . . 

Ami az őrnagy urat illeti, ő jeladásnak vélte a ki
térő választ. Nagybölcs arcot vágott hát hozzá s beä-
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leszkedett a színlelésbe. És azontúl: „Uram", meg 
„Kisasszony" . . . Akinek illik kart nyújtani, őt átve
zetni, amerre a folyvást mentegetőző úrnő mutatja és 
hozzá hasonlóképp lebocsátkozni egy szék leghegyére. 

— Hogy s mint ebben a gonosz világban, báró úr? 
— Csak n o . . . ! Köszönöm a kérdését, húgom. 
— Még mindég áldhatja kegyelmed a sorsát, 

amiért így húzhatja ki az idejét, biztonságos helyen. 
— Sose álltam háborúságban az égiekkel, kis

asszony. 
Máriának buggyant egyet a hangja. Zokogás 

akart lenni belőle. Olyan zokogás, ami egy-ömletre 
adja ki sebzett szívéből a fájdalmat is, meg az életet is. 
De az idegen hölgy szeme belefagyasztotta mind a 
kettőt. Ajkai körött kínlódó mosolygás remegett. 

— Olyanféle hír járt arra felénk, mintha kegyel
med is átvészelt volna. Pestisben. 

— Nem az volt! 
Ezt Károlyiné mondta, és olyan súllyal, mely alól 

kicsillant családfői tekintélyének egy még töretlen 
sugara. 

Aztán rábólintott újból. 
— Nem csoma volt, kedves. A csománál a hónalj

nak ereszkedése vagyon. Gábornál híre se mutatkozott. 
„Gábor" hónya alatt olyan kemény volt, hogy diót 
törögethetett volna vele. 

— Nénémasszony ék hát hírt vettek az őrnagy úr 
bajáról? — zsugorodott Mária szíve, valami sohase
ismert, kegyetlen fájdalomtól. 

De Károlyiné, — aki nem láthatott bele abba a 
szorongó kis szívbe — csak a szemöldökét emelgette: 

— H í r . . . ! Kellett is ahoz! Hiszen együtt jártunk 
„Gáborral" a Bársonyszigeten, hogy bár sose tapos
tuk volna a földjét! Velünk karonkozott ott a baj. 
Előbb a riadalom „Gáborral", majd meg Feri . . . Egy 
'.eggel arra kél, hogy nem tud állni a lábán. Megsán
tult szegény gyerekem, a horgas inára. Viselheti a 
j«gyét, holtig. 

Nem, az úrasszony nem kívánkozott többé a 
»Arsonyszigetre! És áldotta Istenét, amiért hozzájuk-
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vezette „Gábort". Különben ki a megmondhatója, 
hogy mi lett volna velük? Ö segített hurcolkodni s el 
nem hagyta őket, mind e mai napig. 

— . . . az én jó fiam! 
Oh, ez az anyáskodó h a n g . . ! És: „Gábor"..! 

Minduntalan: „Gábor" . . ! „Az én jó fiam.".. ! 
Űristen! Nagyisten! Mit jelentsen mindez? 
A fele-életét odaadta volna Mária, ha most a vőle

génye arcába nézhet. Csak egy kurta villanással. Épp 
hogy meggyőződjék róla, vajon mit is szól hát ezek
hez a dolgokhoz? 

De nem mert föltekinteni. Mert akkor nem titkol
hatta volna tovább azt a két nagy könnycseppet, me
lyek ott égtek a pillái alatt. 

Szerencsére, Károlyiné egész belemerült a histó-
riázásba. Észre se vette, hogy egyedül viszi a tár
salgást. 

— Bizony, — sóhajtozott — mink is megadtuk 
a pestisnek a magunk drága áldozatát! Szegény Laci 
fiam a föld alá került, Olcsván. Hanem azért legyen 
áldott az Űr! Ha vesz is egyik kezével, a másikkal 
adhat. Ki tudja . . ? 

Mária se tudta, hogy mi szörnyűségre virradhat 
még, azok után, amiken átesett. Azt se, hogy mire cél
zott a báróné, rejtelmes szavaival. De elég volt neki a 
sejtelem is. Meg az a látvány, amiből hamarosan ismét 
része jutott. Hogy befut a szobába az a gyermekfejű 
kislány, aki nyaktól kezdődőleg asszony és körülhor
dozva parázsló, fekete szemeit a beszélgetőkön, egy
szerre mint a kilőtt nyíl: uccu! Ott is lóg megint az 
őrnagy úr nyakában, öleli két karral, míg az édes
anyja el nem hessenti. 

Hanem ezzel már nála is betelt az „elég" mértéke! 
A két titkolt könnynek folytatása szakadt. Helyettük 
lángoló bíbor lepte el az arcát. 

Mi ez? Eszén van ez az ember, hogy még csak 
nem is leplezi előtte a bőszítő játékukat, amivel őt 
vérig sebzi? Hogy meri tenni? Hogy engedheti ezeket 
sí nyájaskodásokat, előtte, a menyasszonya előtt? Aki 
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annyi törődésnek tette ki magát, érte? Akitől áldoza
toknál, szerelemnél egyebet nem vett? 

Fellobbanó haragjából arra borzadt észhez, hogy 
egy kurta kicsi pillanatra bár, de átfutott rajta a gon
dolat: nem jobb lenne-e, ha Gábor igazán halva 
feküdnék és ő mellette? Nem jobb volna-e, csöndesen 
pihenniök, egymás kezét fogva inkább, mint hogy 
megcsorbulni engedje a hitét s tovább tűrje ezt a fölhá
borító évődést, mely ellen most már, ebben az idege-
nesdi komédiában, amit kezdtek, nem is tiltakozhat? 

Fölkelt és Károlyinéhoz fordult. 
— Hagynánk talán a fiatalokat enyelegni, — 

mondta, lázadó fájdalmában szinte gonoszul. — Volna 
néhány komoly szavam úrasszony nénémhez, külön. 
— tette hozzá magyarázólag. Majd, mint aki egy perc 
alatt évekkel öregedett, vontatottan elindult Károlyiné 
után, annak ágyas házába. 

Szanaszét hevertek ugyan ott is a kibontott uti 
málhák, de ide legalább nem hallatszott be az a paj-
koskodó zsivaj, melyet képtelen lett volna tovább fel
jajdulás nélkül bírni. 

Oh, hogy fizettek az ő gyönyörű hitéérti Hogy a 
szerelméért, aminél egészebbet, nagyobbat, soha asz-
szony férfinek nem adott! Hová hozta őt, micsoda po
kolba, a vágya : látni, csak egy pillanatra, az élete f ér-
fiát, akit első s utolsóként bocsátott a szívébe! Milyen 
természetes magától értetődéssel veszi és tapossa az ezt 
a szegény szívet! S milyen kényelmesen fogadja a 
gyöngédségeket, köröskörül, mindenkitől, aki épp kí
nálja . . ! Oh, férfi, férfi, önzés a te neved! Kegyetlen
ség a te neved, gyilkos a te neved! Oh, élet, é l e t . . I Ez 
hát az élet. Ez a valóság és nem a gyönyörű álmok, 
melyekből csak a saját lelke tükröződött rá vissza. 

Jó volt, hogy Károlyiné lehajolva a kandalló tü
zével foglalatoskodott. így legalább nem látta a kín-
vonaglását. Nem döbbenhetett rá, hogy micsoda go
nosztettben vett ő itt részt, tudatlanul, egész háznépével 
együtt. Hogy fosztott meg hitétől, drága szépségeitől 
egy virágbaborult lelket. Hogy mártogatott tüzesített 
tőröket minden szavával, családias közösködésével, egy 
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másik asszonyba, akit a szeretet hozott ide s akit a 
bánat fog elvinni innen, fekete hollószárnyakon. 

Igen, jó volt Károlyiné foglalatossága. És jó volt, 
könyörületes, a boltozatos szoba síri csöndje. Szelíd 
súlyával ráomlott a rángatózó szívre s halkan, halkan, 
elnyugtatta vergődését. 

Máriának eszébe jutott az a „másik" ügy, ami 
ide hozta. 

— Kötelesség, a kötelesség.. ! — bólintott, sápadt 
mosolygással. 

Az van, még azon túl is, ahol egy emberi sors 
összeomlott. Van és parancsol. Nem enged megállást. 
Vinni kell, ha ujongva, ha zokogva, tovább. Ennek 
a másik asszonynak — idegen asszonynak — kérdő 
pillantása elől ki nem térhet, ha majd az visszafordul, 
megtudni a külön vonulásuk okát. Nem szabad meg
mutatnia neki, semmit, abból a gyehennából, amit belül 
hordoz. Ha végére járt a feladatnak, melyet még Bécs
ből eljöttekor föltett, ráér törődni azzal, aki eléggé 
megszokhatta már, hogy mindég utolsónak maradjon 
ott, ahol mások érdeke forog kockán. Lesz elég ideje, 
hogy a saját sorsa fölött határozzon! 

Meghajtotta fáradt fejét s elfoglalta a fölkínált 
helyet, gyanútlan kínzójával szemben, a kandalló előtt. 

* 

Eleintén fájdalmat okozott neki minden kiadott 
hang. De megkeményített akarata végül is leküzdötte 
fájdalmát. Eszén kellett most járnia és gondolnia 
arra is, hogy neve, melyet megérkeztekor kimondott, 
többet jelent egy puszta névnél. Jelenti azt is, hogy 
ebben a siralmasan kettészakadt országban: melyik 
ágazathoz számítják. 

Nem hagyhatta magán a fekete-sárga látszatot, 
ami okvetlenül bizalmát szegte volna háziasszonyá
nak. Igyekezett meggyőzni róla, hogy csak egyetlen 
párthoz tartozik. Amelyik szent kötelességének vallja, 
kenyeret nyomni az Ínségesek kezébe s visszaterelni 
a rend és haladás útjára a rettenetesen lekoldúsodott 
országot. 
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Károlyiné elbúsult mélázással állatta rajta a 
szemét. 

— Bizonnyal az angyalok seregére céloz, leány
kám, — felelt. — Mert egyedül az vihetne végbe ezt a 
csudát, melynél távolabb semmi se esik ma tőlünk. 

— Nincs olyan távolság, úrasszony néném, amit 
áthidalni ne lehetne. És ha egymáson kezdjük a se
gítést, az égiek is kedvet kapnak, folytatni a munkán
kat, — válaszolt, szomorkás komolyan. 

Majd hozzátette: 
— Semmi se kell a csuda megvalósulásához, azon 

kívül, amit úgy hívnak: „Béke". 
— A politizálás a férfiak dolga, kedvesem, — tett 

elhárító mozdulatot az úrasszony. 
Mária azonban nem tért le a nyomról. Nem szűnt 

meg hangoztatni, hogy ha mindegyikőjük megkíséreli 
belecsöpögtetni a kiengesztelődés szellemét a hozzá 
legközelebb-valók lelkébe, a fórumon lökdösődés nél
kül, asszonysorban is, elő lehetne készíteni a hatalmas 
mű alapjait. 

A báróné figyelmesen hallgatta. De az a zárkó
zott vonás, mely körülrajzolta száját, továbbra se 
akart lágyulni. 

— Szenvedjenek és pusztuljanak inkább, mint 
hogy árulókká váljanak! — villant a szeme. 

A lány csak a fejét ingatta, szelíden. 
— Rosszul értett kegyelmed. Távol tőlem a szán

dék: rejtek-utakon árulókat toborozni. Akit én a ki
engesztelődés eszméjének elsősorban megnyerni 
gondolok, a fejedelem maga. 

— Mi szavam lehetne nekem őnagysága előtt? 
— Annál több a ház urának, aki a fejedelem fő

vezére és akit gondviselésszerű emberének tart! 
És Mária kifejtette, hogy amit akart, hogyan 

képzeli. Elég, ha a báró úr elf oszlatja azt a rózsaszín 
ködöt, melyet — tapasztalatból tudja — minden ural
kodónak szeme elé szépítenek kímélő hívei. Tárja elé 
igaz valóságában az ország reménytelen állapotát, a 
nép lelkében titkon egyre harapódzó békevágyat és 
a további háború kilátástalanságát. 
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— Hallgasson rám, úrasszony néném! — fogta 
esdeklőre a kérést. — Én most keresztülvándoroltam 
ezen a siralmas földön. A látottak után beszélek. És 
Bécsből jövök, a sorsunk kovácsműhelyéből. A béke 
műve ma még végbevihető lenne, ha a fejedelem is 
nagyon akarná. Ha volna valaki, aki akartassa vele. 
De ha a kínálkozó alkalmat, — mely talán az utolsó 
— elszalasztjuk, a hullámok összecsapnak fölöttünk, 
őfelsége végképp el fogja veszíteni kedvét a magyar 
Ügyektől s mégjobban miniszterei után veti a gyeplőt, 
mint eddig. Akkor pedig Isten legyen irgalmas-kegyel-
mes nekünk! 

Egy kis csend követte baljóslatú szavait. 
Károlyiné megborzongott, mint akit hideg fuval

lat érintett. A fejét azonban továbbra is tagadólag 
rázta. 

— Ha a Teremtő úrrá tette őnagyságát, annyi 
nép fölött, ahányan a zászlója körött állunk, ad majd 
neki elég világosságot is, az országos állapotok fel
ismerésére. 

Mária nagyot fohászkodott. Tudta, hogy me
gint becsapódott előtte egy kapu, melyen át célt érhe
tett volna. De ugyanakkor azt is tudta, hogy a leghat
hatósabb fegyverét még nem játszotta ki, merő kímé
letből. Most nem volt mire várnia többé. Habozás nél
kül nyúlt utána. 

— Oltártól lehetne kiprédikálni kegyelmed mon
dását, mindenkinek, aki már embernyi. — szólt, rajta
tartva beható tekintetét ellenfelén. — A gyermekek
nek azonban más a törvényük, mint a miénk. Azok
nak joga élni, folytatni a népet, hogy semmi idegen 
szándék le ne törülhesse a földről. Ügy döntött-e 
néném, hogy erre is gondolt? A maradékai egyszer 
nem fogják-e majd kárát-látni a keménységének? 

Károlyiné nem felelt. Száját harapdálta. 
Mária meg forgatta tovább az ő biztos, rettene

tes fegyverét. 
— Lehet, hogy kegyelmed, valami bölcs anyai 

módon, kitervezte a gyermekei holnapját. Ezen a pa
lánkon belül lakók nem szenvednek szükséget. Job-
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bágyai közt nem kapott erőre az általános szellem. 
Nem szökdösnek, nem lázonganak. Van, aki szántson-
vessen-arasson, fát hordjon a télre. Van férficseléd a 
háznál. A jó pénz se nehezíti kegyelmed dolgát. De 
úrasszony néném, nem Radvánnyal végződik a világ! 
Másutt bezzeg szemmel se látni jó vásárlású pengőt, 
csak kongót. Ami ha van, ha nincs, majdnem egyre 
megy. A gyermekek éhen sivalkodnak s hullanak, 
halomba. Az anyák meg, a kegyelmed szerencsétle
nebb kortársnői, beleőszülhetnek a gondokba, időnap 
előtt. 

Érezte, hogy kegyetlen szavak, amiket elhullat. 
Nyugtatta azonban, hogy nem a szenvedett fájdal
mak bosszúja vezeti, hanem a cél, melyet csak a 
másik fölingerlésével és megtörésével érhet el. 

És jól számított. 
Károlyiné egyszerre csordult ki, mint az ürömmel 

túlhabzott edény. 
— Nem ismerem a szükséget? — hasadt föl a 

hangja. — Hát a bibliai szegény, lehet-e nyomorultabb, 
nálam? Férfi jobbágy aim? Ebben az órában talán 
már egy fia se lézeng többé Radvány körül! Két év 
óta nekem magamnak kell csizmát húznom, lóra ül
nöm, ha egy morzsányi rendet meg akarok őrizni a 
gazdaságban! Pénz . . ? 

Keserűen, elnyújtva fölnevetett. 
— Ezüstnek, több egy éve, hogy hírét se hallot

tam! Hol van ma olyan vásárló, aki ezüstöt adjon a 
terményekért? Cserébe kereskedek, mint a tatárok. 
A birtok? Minduntalan kiöntés alá kerül. Még sze
rencse, hogy oda nem nyomott a víz, mindnyájunkat! 
A birtok? — rágott vissza a szóra. — A birtok, úgy-e . . ! 
Az a híres, nagy, Károlyi-birtok, melynek mindenki 
csak a határait hánytorgatja! Ki törődnék vele, hogy 
míg mások földjét csak egy ellenség tapossa, a labanc, 
addig minket a saját híveink is sarcolnak? Hol a csá
száriak verik föl a gazdaságot, hol a kurucok! Emezek 
nem tudják megbocsátani Sándornak, hogy régente a 
császárt uralta, amazok pedig befojtanák egy kanál 
vízbe, amiért felismerte a fejedelem igaz ügyét s 
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melléállt. A nagykárolyi várlak pocsékká dúlval A 
szatmári kastély ebek szerdéke! Tudja-e, gyermekem, 
hogy bírtam magunknak mégis emberséges fészket 
ragasztani? Hogy épült az olcsvai kastély? 

— Nem tudom. ( 
Mária szánakozva nézte a kifulladt teremtést. 
Az meg új lélekzettel szürcsölte tovább a kese

rűségét: 
— Ügy, hogy az uram megrajzolta, táborban, 

lóháton, a tervet. Én meg voltam a pallér. Labanc ra
bokkal kellett pótolnom a férfi cselédeket. Egy álló 
évig, minden nap, hajnali háromkor keltem. Nem azért 
mondom, hogy sajnálatot ébresszek, hanem hogy a 
nagy módomat bizony, ne sokalja senki! 

Egész remegővé forrósult a hangja. El is szakadt 
aztán. Büszke feje lecsüggedt. Az élet két hajótöröttje 
elnézte egy darabig egymást, szótlanul. 

Aztán Mária mozdult először. Átnyújtotta kezét 
szenvedő társának. Nem volt már ingerlő éle a beszé
dének. 

— Bocsásson meg kegyelmed az okozott fájda
lomért. Föl kellett szántanom a lelkét, hogy fogé
konnyá tegyem arra az ügyre, mely — úgy-e — ket
tőnk ügye ezután? Megkötjük a mi titkos szövetségün
ket és kiterjesztjük többi sorsosainkra is. Fegyver 
helyett kenyeret adunk a népünk kezébe. 

— Tetszetős szavak ezek a fülnek — bólintott rá 
Károlyiné. — De nem azt mondja-e az írás: „Férjed 
után élsz, ő pedig uralkodik terajtad"? 

— Néném hát továbbra is vonakodik? 
— Engedelmességet fogadtam az uramnak. 
Az úrasszony elfordult. Érezni lehetett hangjában 

a döntést. És Mária látta, hogy elérkezett a pillanat, 
mikor a legutolsó fegyverét is ki kell játszania. 

Felgombolta zubbonykája felső gombját s egy 
négyrét hajtott pergament vont elő. A pergamen zör
gött. Károlyiné visszafordult rá. Maga se tudta volna 
okát adni, hogy miért borzongott meg sarkáig, mikor 
vendége odatartotta neki az írást. 
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— Valami rossz, úgy érzem . . . — mormolta el-
halóan. — Szükséges, hogy lássam? 

— Mindenképp. 
— Akkor jobban szeretném kegyedtől hallani. 
Mária szétnyitotta az árkust. 
— Legyen erős kegyelmed! 
S olvasni kezdett. 
— Rendelet, kelt őfelsége saját kezétől, a most 

folyó 1710. évünk május havának 29. napján .. . 
Báró Károlyi Sándor ügyében . . . 

— Tehát az uram . . ! 
Károlyiné fehér lett, mint a meszelt fal. Egy 

percre lecsukta, majd ismét kinyitotta a szemét. 
— Halálos ítélet? — kérdezte tétován. 
Mária tagadólag intett. 
— Proskripció s egyben adományozó levél, mely 

úgy intézkedik, hogy amennyiben Károlyi Sándor báró 
úr, a legrövidebb időn belül, le nem csatolja a fölkelés 
kardját s vissza nem tér a koronás király hűségére, 
összes ingó és ingatlan javai, elkoboztatván, azok vég
leges érvénnyel Batthyány Ádám gróf özvegyének, 
Strattmann Eleonóra grófasszonynak tulajdonába 
mennek á t . . . 

— Vagyis 
Károlyiné szava elcsuklott. 
A lány összehajtotta az írást. 
— Vagyis: kegyelmed gyermekei, akiken anyai 

szeretettel csügg, abban az órában, mikor ez a rende
let életbe lép, elvesztették mindenüket s földönfutók 
lesznek. A birtok-elkobzó parancsot rövidesen kö
vetni fogja az a másik, mely a báró úr feje felett töri 
el a pálcát és a kiforgatott gyermekeket árvákká is 
teszi. 

Tompa nyögés hallatszott. 
Az úrasszony roskadozott s elfödte kezeivel a 

szemét. 
— Üristen.. ! — suttogta. — Teremtő egy Isten, 

mért sujtassz engem, nyomorultatl 
— Hogy annál magasabbra emelhesse és hom-
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lökára illessze majdan kegyelmednek, a népét meg
mentő géniusz koronáját. 

Károlyiné felzokogott. 
— Oh, gyermek, gyermek, hogy jutott éhez a 

szörnyű íráshoz! 
Ügy, hogy magyar szív dobogott a mellében. 

Ügy, hogy nem nézhette tétlen egy derék magyar csa
ládnak, a fejedelem fővezérének s mindnyájukkal 
együtt Őnagyságának is, vesztét. Ügy, hogy a cél érde
kében, bizony vállalnia kellett a roppant kockázatot 
is, az irat kicsempészésével. Nem az elsőt s nem is az 
utolsót. 

— Mindnyájan kereszt-viselők vagyunk ebben a 
fájvilágban, asszonyom . . . 

— Hát volna Istene valakinek, hogy ezt a rende
letet végre is hajtsa? Büntesse az én senkinek se vétett 
gyermekeimet? — hasadt ki Károlyinéból a fájdalmas 
ráeszmélés, mely csak most ért egész az agyáig. 

Mária búsan bólintott. 
— Ez a háború, néném. A dinasztiához hű urak 

is nagy károkat szenvedtek. Ne felejtsük! A kincstár 
kiélve. Miből kárpótolják őket, ha nem azok javai
ból, akik — bármilyen igaz ügy miatt is — de fegy
vert szegeztek a trónnak? 

Károlyiné két keze csomóba zsugorodott, ott, a 
halántékain. 

— Kik azok az átkozottak? 
— Elsőnek gróf Kollonich Henrik. 
— A magyarból vedlett osztrák! 
— Heister Sigbert. 
— A húsunkon hízott fenevad! 
— Báró Sickingen Dámján, Locher Károly, Lon-

gueval József báró. 
— Verje meg a Jézus! 
A lány az ujjain számlált tovább: 
Gróf Stahremberg Gundakár! Palm Dávid! 

Mondja-e még? Gróf Windischgrätz Ernő! Althann 
Mihály és Wilzek Henrik gróf urak! Ki bírná őket 
mind felsorolni? De ennyiből is meggyőződhetik az 
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úrnő, hogy vannak igénylők, szép számmal. Hadvezé
rek, tábornokok. 

— És Batthyányné? Hol vezetett hadat? 
— Sehol. Annál többet Savoyai Eugén herceg . . . 
— Hol itt az összefüggés? 
A megkínzott teremtés olyan ártatlan szemeket 

nyitott, hogy Mária szinte elirígyelte érte és belepi
rult a saját válaszába. Hogy a szép „Lorel", Sinzendorf 
főkamarás úr házánál szokott kártyázni, esténkint... 
Valahányszor a princ hazafut a harctérről, az udvari 
tanács gyűléseire, véletlenül ő is fellátogat mindég a 
főkamarásékhoz, egy partira... Batthyánynét a fővezér 
úr híres, rózsaszín-szerszámos Izabelljei szokták aztán 
haza szállítani, a Himmelpfort-utcai palotájába . . . 
Olyan járatosak arrafelé, hogy már maguktól is elta
lálnak. Megesik, hogy a princ holtfáradtan érkezik 
Bécsbe, szolgáival együtt s elalszik a hintóban. A ko
csis a bakon, a lakáj meg hátul. De a lovak megállnak 
a kapu előt t . . . 

— Utálat! 
Mária vállatvont. 
— Vannak érdemei is a szép Lőréinek. 
Első ura után Batthyányné — valóban — örök ha

zájának vallotta Magyarországot és sohase mulasztotta 
el, szót emelni érdekében, Eugén hercegnél, ha ideát 
kezdtek nagyon cseh-módra menni a dolgok. Sokszor 
a harctérre is kiutazott. Most pedig, hogy Bécsben 
mindenki veszett ügynek tekintette a fölkelést, gyász
ruhát öltött. 

— És beül a gyermekeim örökébe! — intett Ká-
rolyiné, keserű-könnyesen. — Nagy magyarság! Nagy 
befolyás! A princ hangoskodik ellenünk mindég a leg
jobban. 

— Kifelé, — bólintott a lány. — Hogy annál töb
bet tehessen a suba alatt. Figyelje meg kegyelmed! 

De az úrasszony fáradtan legyintett. 
Ugyan honnan figyelhessen? A temető árkából, 

ahová a földönfutó koldusokat szokták vetni? Vagy 
valahonnan idegenből, ahová a magyar szó híre se 
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jut el? Hajlékából és gyermekei jussából kiűzve, ugyan 
mi gondja lesz már neki a princre? 

— Hiszen kegyelmed még nem földönfutó és 
gyermekei nem hajléktalanok! — fogódzott meg a 
lány az ellenmondásban. — S nem is kell, hogy ezek 
a szerencsétlenségek bekövetkezzenek. Ha a fővezér 
úr útján sikerülne békére hangolnunk a fejedelmet, 
senki se háborgatná többé a kegyelmed gyermekeit. 

Károlyiné nem felelt azonnal. Mérlegelni látszott. 
Aztán hirtelen fölkelt. Arcáról nagy eltökélés tükrözött: 

— Beszélnem kell anyámmal. Isten a tanúm, 
hogy a magam nyomorúságára meg nem indultam! 

Hogy pedig vendége ne várakozzék egyedül, az 
úrasszony beígérte neki — „Gábort" . . . S azzal már 
le is nyomta a kilincset. 

A gyermekek örömzsivajjal csaptak le anyjukra. 
És ezúttal Károlyiné se hessentette el őket ma

gától, nagyanyai rontást kiegyenlítő szigorával. El-
lágyultan szorította szívére mind a kettőt. Aztán ment 
tovább, kézen futtatva oldala mellett fenyegetett vé
reit. 

* 

Valaki pedig, akinek szemben állására éppúgy vá
gyott Mária, mint ahogy rettegett tőle, bejött helyette. 

Mi lesz ebből a találkozásból? Élete-e szerelmük
nek, vagy halála? Mit fog mondani ez az ember? Meg 
tudja-e győzni őt? 

Ügy érezte, hogy elvitathatatlan igazságú magya
rázatra lenne szüksége éhez, a látottak után. Valami 
olyan egész új indokolására Gábor viselkedésének, 
amire ő nem is gondolt. Mert ami eshetőségeket végig
vett, azok közül egy se állta meg a helyét szerelmes 
szívének ítélőszéke előtt. Filozófusnak és rétornak, 
orvosnak és kinyilatkoztató papnak kell lennie egy
ben, ennek a belépő férfinek most, ahoz, hogy visz-
szaadja a hitét, becsülését. Hogy fenntarthassa vele 
tovább is, a holnapra kötött szövetségüket. Olyan vég
telen szerelmet akart látni a másikban, amilyen az 
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övé volt. Szerelmet, melynek nem ütközik a túlsó 
partja. 

Megfordult és hideg-fehéren, szembe fogadta je
gyesét. 

Az sietve tartott felé. Keze után mohóskodott. ő 
azonban elhárította. 

— Nem, — szólt — még nem. Nekünk szám
adásunk van együtt. 

— Mária . . ! 
Az őrnagy úr megtorpant. 
— Mária! — ismételte újból, szinte kiáltva. — 

Ennyi tenger idő után, így fogadsz engem? Szám
adás . . ! 

A lány lebocsátkozott előbbi helyére. Gábornak is 
széket mutatott a kandallónál. 

— Nem olyan számvetés ez, amiben multipli
kálni vagy extrahálni kell, — lehelte. — Nincs itt a 
számokkal semmi baj. 

— Hanem . . ! 
— Reméljük, hogy azzal se lesz, amire legtöbb 

szükség van a mi állapotunkban: az őszinteséggel. 
Az őrnagy úr körülvizsgálta a plafont, mintha 

arról akarna meggyőződni, hogy nem lett-e hirtelené
ben álomjáró? 

Aztán csak megjött a szava is. 
— Hát mikor hazudott az én szám, életemben? 
De Mária szenvedőén ingatta a fejét. 
Nem jó lesz az így, ha ők kérdésre kérdést ad

nak egymásnak! Nincs és nem lehet itt több, egy kér
désnél: 

— Nem érzi-e kegyelmed, mintha egy k i c s i t . . . 
szorítaná az a gyűrű, amit egyszer az ujjára húztam? 

— Mária . . I 
De most már a fiatal ember se tüzelt. Épp hogy 

lehelte ő is a menyasszonya nevét és ijesztően elszür
kültek a kicsattanó orcái. 

— Mire vélsz ezzel? — tagolta rekedten. — Mi 
gonosz hírt tartogatsz számomra, mondjad! 

Ám a válaszra időt se hagyott. Tiltólag emelte föl 
a kezét. 
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— Ne még . . ! Ha veszedelemmel jár kettőnk 
dolgára a közlésed, akkor várd be, míg átfordulok a 
barlangomba, az aprópuskámért. Aztán hallgatni fog
lak, szép türelmesen, ha kell, egész addig, míg talpam
mal előre visznek ki ebből a szobából . . . No . . . Men
jek? Maradjak? 

— Gábor! 
A lány szeméből egyszerre csapott ki a sós forrás. 

Előbuggyantak soká visszafojtott könnyei. De az ízü
ket nem érezte már keserűnek. 

Csudát várt kívülről, mástól s benne magában 
történt a csuda. Vőlegénye első szavaira, nyomát se 
találta többé a szívébe futott tüskéknek. Ragyogott a 
hite megint, mint a nap. És teli lett gyönyörűséggel, 
szépséggel, a cipőcskéje orráig. 

Csak nézett föl az előtte ziháló óriásra, mint va
lami égi jelenésre. Elámult a fölötte való korlátlan ha
talmán, mellyel egyik percről a másikra, kárhozottból 
üdvözültté képes őt tenni. 

— Oh, micsoda erő a szerelem! — sikított föl 
benne a nyilalló öröm, míg keze, mely az előbb még el
bujt a jegyes csókja elől, most önként rebbent a fiatal
ember felé. 

— Gábor! Gábor! 
És maga mellé vonta. 
— Gábor . . ! 
Mármeg kacagott rá, búgva, mint a galamb. Sírt 

is, nevetett is, boldog izgalmában. 
— Nincs semmi baj, ha ez volt a kegyelmed első 

szava . . . Ha így tennéd, így gondolnád . . . Legföljebb 
egy kérdésem lesz még. Arra is ráérünk. 

— Rá bizony! 
Az őrnagy úr bólogatott. Hintáltak az acélfényes 

fürtjei. 
— Kell egy kis szuszogó, azután, hogy így rám

ijesztettél! Füih. be csúnya áprilist járattál velem! 
Ejszen, ezért meg is lakoltatlak, ráemlékezz! 

S levetette magát oda, az úrasszony üresen ha
gyott székébe. Két tenyere közé simogatta busa fejét. 
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— Ni! — mondta. — Csurom víz lett. Ilyen mó
kát aztán nem játszunk többé, úgy-e? 

Mária ujjai beleboronáltak a kemény hajba. Si
mogatták, jóvátevő gyöngédséggel. 

— Nem, nem. De olyan játékot se, úgy-e, ami
lyenre idetoppantam? Azt hittem, mindjárt szörnyet
halok! 

— Várjunk csak . . I 
Gábor hátra rázta a haját. Roppant gondolkozó 

képet vágott. 
— Hát nem mókáztál, mégse? Igazi igazság volt, 

amire beköszöntem? Micsoda tilalmas játékról példá-
lózgatsz te itt akkor? 

— Nem tilalmas éppen. Mindössze egy kicsit 
— illetlen. 

Már ő szépítgette, ami történt! Már ő sütötte le 
a szemét. Pirult. A keszkenőjével babrálva duruzsolta 
halkan: 

— . . . olyan valakihez, aki mátkagyűrűt hord az 
ujján, mint kegyelmed . . . Nem való vőlegénynek úgy 
enyelegni más kisasszonyokkal... Aztán meg, mért 
engedi, hogy a kisebbik nevén szólogassák, mint va
lami családtagot? 

Az őrnagy úr csak a szemét kerekítgette eddig. 
De most a nevetés is kivakkant belőle. 

Nézd el nézd, a kis ceremónia-mesterét! Meglátszik 
rajta bezzeg, hogy Bécsből pottyant ez! Egyenesen a 
kájzeri hókusz-pókusz-iskolából! 

— Kisasszony? A Klára? Károlyi Klára? Egy ti
zenhárom esztendős csipisz? 

Ügy dobálta a vígsága, hogy előre-hátra hibbant 
vele a szék. 

— Üh, be jól mulatok! Jaj jaj az oldalam! 
Nagy magacsudálatára, Mária is belesodródott a 

nevetésbe. Hiszen olyan nevetnivaló is lett egyszerre, 
az ő egész nagy égszakadás-földindulása . . ! Akkorá
nak se látszott, hogy a szemébe csöppenthette volna. 

Hanem azért ő csitult elsőnek, ebből a virágos ker-
gülésből. Akármilyen elérhetetlen messziségbe repül-



4o; 

tek is innen: elválás, halál, a holnappal gondolni so
hase árt. 

Figyelmezően emelte a lámpa fénye felé kurta 
orrocskáját. 

— Elhiszem, hogy kegyelmed kislánynak nézi a 
frajlát. De az én szemem mást mond. 

— Mit? 
— Azt, hogy rosszul lát. Nem gyerek többé, akit 

annak vél. Arcra, kézre, ruhára, korra: lehet. Máskép 
azonban kész nő, akivel nem pajtáskodhatik őrá, vagy 
magunkra való veszedelem nélkül . . . A szülék is 
félreérthetnék könnyen, az ilyen bizalmaskodásokat. 
Sőt az az érzésem, minUha a báróné máris kedvére ér
tette volna . . . Hát ezeket szívlelje meg, szívem, az én 
kedvemért. 

Gábor is fölhagyott a bomlással, a komoly hangra. 
Megcsókolta az ő szoknyás kis bölcsének hamvas vi < 
rág-kezét. 

— Egyet se meditálok én tovább azon, hogy 
igazad van-e, vagy sem. Elég, hogy kívántál valamit és 
akkor: úgylegyen! Bár a csillagokat leszaggathatnám 
neked, hogy égi aranyon járassalak, halálos hol
tomig! Több parancsod nincsen? 

— Nincs. 
— Akkor most az én törvény-ülésem következik, 

a rémítgetésért! 
— Mi lesz a büntetés? 
Az őrnagy úr fölkelt. Νekicihélődött. 
— Nem szó, bizony, ami elpukkan! 
Két kötélízmú kar fonódott Mária elrebbenő de

reka köré. 
A lány fölsikkant. Hát a száját is meg kellett bün

tetni ezért. Olyan csókkal, aminek volt ugyan kezdete, 
vége azonban sehogyse akart szakadni. 

— Fogsz még ijesztgetni? 
— Pogány katona.. ! Bocsásson kegyelmed, tüs

tént! 
— Hát a hátralék? 
Hanem a törlesztés, bizony, elmaradt. 
Futva közeledő léptek hallatszottak az ajtó felől. 
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— Leüljön kegyelmed! 
— Igenis, kisasszony húgom! 
A zár fölpattant. A küszöbön Károlyi Klára állt. 

Bűnök és büntetések oka. Az asszony-csemete . . . Za
varodottan imbolygott előbb, mint a paripa, mely aka 
dályra számított, de váratlanul sima utat talált. 

Aztán körüljártatta a szemét. 
ízzott az a két nagynyílású, fekete szem, magától

való világossággal. Majd a jövevény odatoppant a je
gyesek közé. Megragadta Gábor kezét s húzni kezdte. 

— Gyere! 
Mária vőlegényére pillantott. Az meg vissza, őrá. 

Az őrnagy úr elvörösödött a füle hegyéig. Kissé 
talán túlnyersen is, találta lerázni a csimbajkozó kezet. 

— Eredj fiam öcsikédhez! Nem vagyok én 
pulya. Nem illünk mink össze. 

És — különös! Klára, akit egyébként az egész 
háznép, minden prefektusostul és magiszterestül se tu
dott szófogadásra bírni, ha egyszer valamit a fejébe
vett, ezúttal nem várt még egy küldést. Néhány pil
lanatra leejtette a száját, mint valami szárazra vetett 
kis potyka. Aztán egy tekintet Máriára s már kint is 
volt megint. Hanem az a tekintet.. ! 

— Láttad? 
— Bolond gyerek! — vont vállat az úrfi s a 

bajusza tövét rágta. 
Csak kisvártatva Sízólalt újból. 

— Kár lenne, ha beigazolódnék a sejtelmed. Tudja 
Isten . . ! Ragaszkodtam éhez a csitrihez. Az övéi 
mind félreismerik. Fékezhetetlen kis vadóc, igaz, de 
csupa egyenes őszinteség, szeretet. Ha figyereknek 
születik, azt mondanám, hogy olyan hős válik belőle, 
aki után a nap is megfordul. Mert ez ugyan nem ért 
megalkuvást! S ha majd egyszer igazán belenői a fő-
kötőbe és ha a jövendőbelije el is találja vele a bá
nást, nem jár rosszul. Tigrisasszony lesz ez, aki tíz-
körömmel védi az urához való jussát s a maga, meg 
a családi fészke tisztaságát. Szívesen kísértem volna 
figyelemmel, hogy vajon mivé fejlődik. De hát 
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persze. . . Így már semmi se lesz a bátyai örömök
b ő l . . . 

Megköhécselt egy kicsit. Zavarba ejtették a saját 
szavai, melyek mögött Mária mintha egy kis szomorú
ságot érzett volna. Ügy örült azonban a meggyőzeté-
sének és olyan görcsösen kapaszkodott visszanyert hi
tébe, hogy nem engedett nagyobb felhőt szállni a lel
kére. Később meg a tanácskozók jöttek vissza. 

Jöttek? Viharzottak bizony azok, inkább! Hiszen 
az öreg grófné járt elől! 

— Mi az? Mit hallok? — vijjogott, megállva mere
deken, a szoba közepén. — Hogy valahára került egy 
jótét lélek, aki szemébe meri mondani az én híres 
lányomasszonynak a botorságát? 

A bot vége letoppant. 
Mit: „jólélek . . !" Nem akárki fia-borja bíz'az! 

Nem öreg Koháry Judith! Nem vén szajkó, akit senki 
se tiszteljen. Pálffy grófkisasszony, a generális lánya! 
Hej, hogy ő ezt mindjárt érkezése percében meg
érezte, mikor végigtapogatta! De most mégegyszer 
végig akarta tapogatni. 

— Végig én! Ezzel az áldó két kezemmel! Azt a 
derék teremtést, aki ilyen okosan beszélt! Ide hozzám! 
Hadd öleljem meg újból, egész vendéglátó barátsá
gommal! 

Tárogatta karját a matróna s járt hozzá a botja, 
hogy Mária csak üggyel közeledhetett. Mire azonban 
megoldaloizta volna nagynehezen, addigra az el is fe
lejtkezett az áldás-osztogatásról. Egyet billent, kettőt 
zökkent és azzal már a túlsó részen veszélyeztette a 
többiek szemevilágát. 

— Konfiskálni? Az én drága pipikéim jószágocs-
káit? — sípolt. — Hogy Fercsikéből „Hallode-Gyeride" 
legyen? Akinek semmi sincs az árva lelkecskéje kö
rött? Hajdemák, szegénylegény, bujdosó, csiripoló 
betyár legyen belőle? 

Olyan berzenkedve rázta fejét, mint egy megbőszült 
csatamén. Hogy az ő Klárája egyszál pendelykében 
fusson az ura házába, báróné asszonyságnak? Hogy 
minden cseléd kiugassa, gólya leheppentse, ipa-napa 
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megpökdösse, ángya a szakadt szoknyácskáját rázo
gassa, kétujjal, a szapulóban? Hogy az ura a nyűtt 
vánkosciháit vesse tányérjára, ha összezördülnek? 

— Hallgass csak, hallgass, jófirma! — irány odott 
félelmes jogara, a vendéglány nagy megütközésére, 
egyenesen Gábor felé, aki pedig egy árva mukkanás 
nem sok, annyit se szólt. — Ilyenkor még fogadkoz
tok, tudom! Mert a lánynak mindene cukros! De majd 
„aztán" beszélj, hékás! Aztán . . ! 

Mária készült odabizonykodni a vőlegényére, 
hogy: 

— „Nem megjósoltam?" 
Gábor azonban elfordulva állt. Csak Károlyiné 

merészkedett a vén égedelem közelébe. Keserves nagy 
gyakorlattal, lefogta csápoló kezét. Istenkedett neki, 
bársony szeli den: 

— Csöndesednék talán, lelkem! Mit izgatódik? 
Nem való az, kedves kegyelmed korában! Megérthet
jük egymást, szép nyugodtan is. 

— Ihol ni! — rikkant a békétlen, csöndesedés he
lyett. — Mármeg nyugosztalna! Dugnál a koporsóba, 
úgy-e? Ha én úgy engedném dugdosni magam! A ki
rályt! A császárt! Azt dugdosd, hogy kezet ne tegyen 
az unokáim jussára! Haj, ha Koiháry Judith úgy itt 
nem lenne, hogy azt mondja: „Elég!" 

De azt mondta. Még pedig olyan harsányan, hogy 
egy svadron süket huszár is érthetett volna belőle. 

Nem lesz tovább háborúsdi! Vágja csak tokjába 
vőmuram is a laskametélőjét s pusztuljon haza! Kö
szönje meg, emberségesen, a király-úr emberségét, sőt 
ha kell, csapjon egy pükeránclit a miniszter urak felé 
is! Nem törik csontja. Akinek család kellett, aki gyer
mekeket szaporított erre a világra, az tegyen le a po
litizálásról, uraskodásról! 

Végre valahára elszakadt a zsinór-beszéd. Az 
öreg hölgy lélekzetet vett. Próbálkozhatott másvalaki 
is a szóval. 

Mária szíve esett meg Károlyinén, akinek az el
telt, rövid órák alatt, jobban belelátott elnyomott éle-

ív 
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tébe, mintha esztendőkön át szépelegtek volna, a pa
rádés szoba pamlagán. 

Vélve, hogy kegyben áll s hogy több szabad most 
neki, mint bárki másnak, fordult a karosszékbe 
zökkent dámához: 

— Semmi szükség, úrasszony néném, hogy a fő
vezér úr cserbenlhagyja a fejedelmet. . . 

Oh, hogy miért nem hallgatott inkább! 
Koháry Judit megint kinyitotta félelmes száját. 
— A fejedelem! — sivalkodott fel, bőszülten. — 

Ki beszél itt arról a tivornyáról, aki selyemágyban 
hált, míg jó Ocskay brigadéros úröcsém térdig gázolt 
a vérben? Lakadárékat ad, míg másokat fölvet az 
inség! A lengyel dámáját, Szienyowszkáját kocsikáz
tatja, mialatt a hites-felesége idegen országokban 
rágja az elhagyatottak keserű kenyerét! ő maga se 
ismer, se családot, se gyermeket. Hát aki utána iga
zodik, hogy ismerne akkor? Ne féljetek, azt is tudja a 
nép, hogy hová lett a temérdek ezüst-pengő! Mért 
járt szerte csak kongó! Hogy muszkát hozna a nya
kunkra! Török, tatár, bajor, polyák, francia, porosz, 
velencei, — a kiskutya is jó lenne már neki a magyar 
trónra. Ha elég bolondok volnánk, elfogadni! Főz
ted: edd is meg! Ide ugyan nem szabadít semmi ide
gen frekvenciát! Az én kis tubáim ágyába nem fek
teti a Szavója herceg mákvirágát! Majd én meg
mutatom! 

De már csak Károlyinénak hetvenkedhetett a 
harcias amazon. A többieket lassanként sikerült ki
pusztítania a környezetéből. Gábor, nyilván, megelé
gelte a fejedelem-gyalázást. Mária is utána surrant. 
Mit növelje még nagyobbra a szegény báróné orca-
pirulását? 

Soha éhez fognató égető vágyat nem érzett éle
tében: menni! Menni, neki a világnak, itthagyni ezt a 
szerencsétlen, zenebonás házat, azokkal az emlékekkel 
együtt, amiket a lelkébe-égettek. Kint azonban sűrűn 
gomolygott az éjszaka. Az utak járhatók is, nem is. 
Kocsisa kifagyva. Lovai elcsigázva. Kész istenkísértés 



45 

lett volna, nekivágni. Meg sértés is, Károlyiné iránt. Az 
jobbat érdemelt ennél, szegény. 

Maradt hát. És — szerencsére — a z estelinél meg is 
pihent végre a füle. Az öreg grófasszony korán szo
kott nyugovóra térni, mert hajnalban ő serdült föl el
sőnek, hogy a szolgálókat felpiszkálja. 

Föllélekzett az egész ház. Az arcok kigömbölyöd
tek. Károlyiné: mint aki húsz esztendőt ifjodott. Járt 
kelt szabadon s édes mosolygással csillogtak a szeme:». 

Csak Klára maradt az asztalnál, kedvrontónak. 
Sötéten parázsló tekintetét le nem vette a vendég
kisasszonyról. Olyan komoran nézte, hogy Máriának 
szinte megesett volna rajta a lelke, ha szobájába térve 
nem vár ott rá a gonosz meglepetések egész sora. 

Előbb az ajtó esett ki a forgójából. Majd a tűzifá
ból sustorgott ki bűzös puskapor. A mosdővizében egy 
rusnya, nagy béka pislogott, lábánál fogva a tükör 
szuperlátjához kötve. Az ágyból pedig kilazítva a 
deszkák, csapok, hogy ágyúlövésnyit durrant a lefek
vésnél. 

Nem maradt hátra egyéb, mint kiköltözni a sző
nyegre s ott virrasztani át az éjszakát, a pogány-
kemény pallón. 

Most már biztos volt Mária abban, amit eddig 
csak sejtett. Hogy nem gyermek Károlyi Klára, aki
nek rajta és szülein kívül mindenki gondolná. Hanem 
igenis az, akinek δ ítélte. Korán kipattant asszony
bimbó. A vetélytársa. 

* 

Égette a párna, nyomta a takaró. Alig várta a 
derengést. Korán reggel búcsúzással köszöntött házi
asszonyára. Kocsija befogva, málnája együtt, lovai és 
emberei megpihenve: kötéllel se köthették volna to
vább. 

A keserű kétkedés sebe ismét megfakadt szívében. 
Vádolta Gábort, amiért vakságában ilyen messzi en
gedte futni Károlyiék reményét. Hiszen itt már nyíl
tan beszéltek egy kötendő frigyről! A matróna titkot 
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se csinált belőle, hogy Gábort az unokája leendő fér 
jenek tekinti. Mindenki tudta itt, hogy Klárát az őr
nagy úrnak szánták, egyedül az ő szerelmese nem tu
dott semmit. Játszott a tűzzel, vétkes-könnyelműenl 

Nem értette, hogy is hagyhatta megvesztegetni 
magát minap, néhány üresen puffanó szavával. Hogy 
megszelesedett tőlük! Milyen nevetséges lehetett, os
toba lelkendezésében! 

Oh, csak menni, menni innen! Mindegy, hogy 
hová, a végzet melyik gyászos kapujának fejjel. Csak 
itt nem lenni! Nem látni, nem hallani, nem csöppen-
ként elvérezni! Megoldja talán egy-csapásra, céltalanná 
lett életének csomóját, az országszerte dúló Fekete 
Rém. Hiszen már kifogyott ellenállásából. Meglo
hadt erejében. Elbukott a kemény akaratában. Nem 
védi többé a hite. 

— Indulok, — mosolygott a mártírnők láz-
halovány mosolyával Károlyinéra. — Haladjon ke
gyelmed is, a mutatott nyomon. Míg én ittjártam, 
atyámnak is meg kellett érkeznie Pestre, hogy átvegye 
új nagy tisztségét. És a báró úr is olvassa azóta, bi
zonnyal, a leveléből mindazt, amiket én itt élőszóval 
elmondottam. 

Remélte, hogy magyar a magyart meg fogja ér
teni hamar, hiába másszínű a tollúk, amit a kalpag-
juk mellé tűzve viselnek. 

— Nincs mitől félnie a kegyelmed gyermekei
nek, ha itthonról se tüzelik a fővezér urat az okos 
ész parancsa ellen. Ha kegyelmed is segít meggyőzni, 
rajta keresztül, a fejedelmet. Isten áldja meg, úrasz-
szony néném!—halkul t egész csöndesre az imbolygó 
hangja. — Hallunk talán még egymásról, ez életben. 

Károlyiné látta, hogy hasztalan marasztalgatná 
vendégét. Megszorította hát a kezét s ha megölelni a 
lányt éppoly kevéssé jutott is eszébe, mint wtÜ^Í'at 
átkarolni, szép megbecsülés volt, ami a kétpár asz-
szonyi szemből csillant. 

— Gábortól el se köszön, húgom? 
Mária a tarsolykájában keresgélt. Egy elzárt bo

rítékot vett ki belőle. 
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— Aki bejelentés nélkül jött, el is mehet ugyan
úgy, — felelte, könnyeivel küzdve. 

Egyébként néhány sort üzent mégis a báró úr
nak, ebben a kis bilétában. Ne vétsen kelleténél na
gyobbat, az illendőség ellen! 

— Lesz kegyes átadni neki úrasszony néném, 
majd amikor f ö l k é l . . . 

— Átveszi ő maga! — csendült váratlanul egy 
friss, fiatal hang, a háta mögött. 

Mintha varázsütés érte volna, megfordult. 
Gábor állt előtte, nyusztprémesen, kardosán, sü

vegesen. Távolabb a lovásza, két jó, markos paripát 
táncoltatott. Űtra készen, hasonlóképp. Csak éppen a 
búcsú volt hátra. Meg hogy pár szót vessen az őrnagy 
úr, azokra az elhűlt kérdésekre, melyekre Károlyiné 
rádöbbent: 

— Elkísérem a dámát, úrasszony néném. Leg
alább ameddig a magam kötelessége engedi — sodo
rintott a bajuszán. 

Aztán megfeszegette a dolmányát, vállban. 
— Ennek a komótizálásnak úgvis végét kellett 

szakítani! Nem lennék katona és igaz magyar, ha 
paplanyos ágyban várnám a csatahíreket, mialatt a 
véreim az ikerhalállal komáznak. 

Ha itt volna, bizonyára a fővezér úr se kívánná 
tovább a veszteglését. Hiszen semmi veszedelem se 
fenyegeti ez idő szerint a famíliáját. 

— És és Klára? — hullatta összekul
csolt két kezét az ölébe Károlyiné, szinte aléldozva. 

Hanem eddigre már lovon ült Gábor. És tisztes
ségtudó, nagy karéjt szelve süvegével, felelt indulóban: 

— Adja ki neki, úrasszony-néném, a vasárnapló 
bubáját a sifonérból! 

* 

Ά inajor udvar végében Mária „megállj "-t paran
csolt kocsisának. Kinyújtotta kezét a hintóablakból. 

Gábor ott-termett nyomban. Fejhosszal nőtt meg. 
Sugárzó vidámsággal nézett a sírtában nevető, nevet
tében rívó jegyesére: 
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— Hát így gondoltad? 
— Vagy így, vagy sehogy. Áldja meg éríe ke

gyelmedet az Isten. 
És a kocsi megint elindult. Mellette a lovas. Se 

annak, se a dámának nem jutott eszébe, visszanézni 
a rosszemlékű házra. Pedig láthattak volna valamit. 
Vagy Valakit inkább. Egy csitri lánykát, aki még álom
tól borzasán, egyszál hálóköntöskében, tágraszakadt 
szemmel mered a tovarobogó hintó után. 

A szél fujt, fújdogált. Belekapott a lenge patyo
latba. Lobogtatta-lapogatta a mezítelen didergő láb
szárakhoz. Az egész, gömbölyödő kis testhez. Talán 
hogy segítsen bizonyítani a távozó igazságát. Azt, 
hogy nő ez a riadt némasággal bámuló hajadonka, 
valóban . . . Nő, teli érzésekkel, ösztönökkel, homlokán 
az ő szenvedő nemének láthatatlan, gyászos bélyegé
vel. Nő, akinek egyszerre elfacsarodik a szíve, meg-
izleltetve a könnyeket azokkal a parázsló szemekkel, 
melyek az asszony-fájdalom gyöngyeit eddig még 
nem ismerték. 

A sósvíz kibuggyant. Végiggurulni a hideg széltől 
kicsípett, büszke arcocskán, azonban nein maradt 
ideje. 

A némán búcsúzó egy pillanat alatt fönt termett 
a szénapadlás létráján. Mert soha-soha, szüléje keb
lén se fog sopánkodni a parányi Éva, a kudarcos ve
télytárs; a kigúnyolt, szerelmes, árva kis Károlyi 
Klára. 

III. 

Ügy látszott, hogy korán akar befogni a tél. Ló
gott a felhők lába. Déltájig se melegedett föl a nyirkos 
levegő. A lehelet meglátszott benne. Szürke volt a vi
lág, egyik sarkától másikig. 

Az utasok borzadoztak. Mária helyes kis orrocs-
kája előbb csak gyöngén hajnallott, aztán egész neiíi 
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pirosodott. Gábor is, minduntalan megrázogatta lábát 
a kengyelvason, míg a lány meg nem szánta s át nem 
invitálta a hintóba. 

Az úrfi nem várt két biztatást. Lovát odakötötték 
a kocsi hátuljához, az őrnagy úr meg befészkelődött 
a décbundák közé. Hálálkodva temette izmos tenye
rébe Mária kezét. 

— Micsoda csöppnyi jószág s mennyi jót tud 
tenni. . ! 

— Bizony keveset, ha egymagára hagyják! — 
fénylett a dámácska szeme, egyszerre megint leg 
tetejére repülve a boldogság hintájának. 

Majd belepirult a prémes gallérkájába. 
— Félember az asszony, kedves, ha nincs mel

lette, akit a sorsa gazdájának uraljon! Ütődik, ve
tődik. 

— De hiszen én melletted vagyok! 
— Most! 
— Egyedül rajtad áll, hogy olyan közel kerül

jünk, mikor egymás gondolatát is meghallhatjuk. 
Százszor megajánltam. Papot mindenütt találnánk. 
Annyi alkalmunk adódik, ahányat akarunk. 

— Csak egy. 
A kisasszony tagadólag rázogatta fürtös fejecs

kéjét. Mély tekintetet vetett vőlegényére. 
— Emlékszik-e még kegyelmed, mikor Bécsbe 

indultam? 
— Emlékszem. 
— Hát a Vöröskőn túl való találkozásunkra? 
— A labanc kerubinjaidra? Hogyne! Nemigen 

akart lángot fogni a pallósuk . . . — nyikkant el ne 
vetve Gábor. 

A lány is mosolyra derengett. De alatta komoly 
maradt az arca. 

— Másról is volt szó. Többről, mint két ember 
ügye. Azokról a nyomoruságokról, amik ezt a sze
gény országot szántogatják. Rávél még? 

— A kisújjad moccanására is, Bíborkám! 
— Én most is, mint akkor, csak a köz-békesség

ben látom a holnapunk zálogát. 
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Az úrfi oldalán megzördült a kard. 
— Én pedig ebben, ni! 
— Máig se engedett? Nem látja, hová jutottunk? 

Mondja kegyelmed, hiszi-e még mindég, lelkéből, sza
vára, hogy a háború jóvégre vezethet? 

Gábor nem válaszolt mindjárt. Nyeldesett. Hüm
mögött. Aztán meghúzta a vállát. 

— Ha másképp hinném is, köt a hűség. 
— És ha a fejedelem maga hajlana a békére? 
— Holnap már Pest felé hajszolnám a lovam. 
Szép, nagy sugárzás lobbant át a fiatal ember ar

cán. Szinte megvilágosodott tőle a világra-szakadt, 
roppant szürkeség. 

— Miért? — koccantak össze Mária apró fogacs-
kái, valami édes sejtelemtől. 

Az úrfi kalpagja széléig húzta föl a szemöldökét: 
—· Hát, hogy megkérdezzem Pálffy generális 

uramat: nem volna-e szüksége még egy fiúra, a meg
lévők mellé? Hogy édesapámnak tiszteljem és testvé
reimnek mindazokat, akiknek szívéből olyan rég kell 
már élőrózsát nyitogatnunk, a kardunk hegyéve l . . . 

Azt a sok derék magyart értette, akik más mód 
szerint akarják ugyan az ország jobb jövendőjét, mint 
ők, de akik azért mégis mind csak azt akarják. 

Mária figyelten figyelte vőlegénye arcát. Megtelt 
a lelke boldog szégyenérzéssel, a hitetlenségeért. Meg 
telt rajongással. Szerelmes szíve jóllakott. Hanem 
azért a másik énje se maradt éhen. 

Leheteten volt észre nem vennie, hogy most is ég 
ugyan a fiatalos tűz a jegyese homlokán, de más az a 
tűz, mint az eddigiek! Űj és sóvárgó. A béke vágya 
sziporkázik benne. Ugyanaz a vágy, mely az ország
ban minden emberi arculatra rányomta már a jegyét. 

Megszorította Gábor kezét. 
— Talán nem is sejti kegyelmed, hogy milyen 

közel jár a megvalósuláshoz mindaz, amit kíván! Rad-
ványban nem láthatott túl a báróné asszony kötőjén. 
De tudja meg, hogy ami a palánkon belül szellő, az a 
palánkon kívül, maholnap, vihar lesz. 

Igen, áldott vihar, béke-vihar! Nagy vezérek, 
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kiváló férfiak hajtogatják, egyre sűrűbben, hogy min
den hősi szándéka ellenére is, a fölkelés — bukik. 
Ki lehet számítani papiroson a vesztét, ha itt-ott fel 
is lobog néha még a kuruc csillag. A nép koldus. 
Elégedetlen. A vezérek elvesztették győzelembe vetett 
bizalmukat. A külső segítség, melyet a fejedelem meg
nyerni próbált: délibáb. Mindenki fáradt már és mind
többen fordulnak őnagysága felé, várakozó ábrázat
t a l . . . 

— Miért mondod ezeket? — lohadt csöndesre 
Gábor szava. 

— Mert akarom, hogy lássa kegyelmed: milyen 
szép föladat várakoznék arra, aki a fejedelem mellett a 
háborúra tüzelő Bercsényi úr helyét betölti, mióta a 
gróf úr az északi szövetség ügyében járkál. 

— Károlyi! — kapta föl fejét az úrfi. 
És Mária ráintett. 
— Az. Aki annyi csatát vérzett, annyi babért 

szerzett s aki felé olyan korlátlanul árad a fejedelem 
bizalma. 

— Méltán! — lelkesült az őrnagy úr. — Tudod-e, 
virágom, micsoda a fővezér úr, őnagysága mellett? 
Ami Krisztusnak a pápa. Néven megszólítható, kéz
zel elérhető földi énje. Amit rendel, a fejedelem ér
deke. Amit gondol, annak a java. Urunk saját igéi 
ezek! 

— így hát merné követni, amerre irányodik? 
— Bekötött szemmel! 
— És ha Károlyi úr ezalatt új ösvényt törne? 
— Adnám magamat fejszének az út-töréséhez. 
Mária ujjai közé kapcsolta vőlegénye ujjait. 
— Édes, jövendő uram . . ! — rebegte elérzéke

nyülten. — Imádkozzunk . . . 
A két fiatal szeme megkapaszkodott az ég szürke 

felhőin. Pillájuk se verdesett, a nagy, bízó odanézés-
ben, ahol az embersorsok hatalmas kormányzója tró
nol. 

A lány aztán keresztet vont a jegyesére. 
— Ámen. 
— Mire imádkoztunk? 
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— Arra a gondolatomra, hogy Károlyi uram, ez 
órában, talán már meg is indult a béke útján. Legyen 
erőssége s vele együtt a fejedelem lelkének megmun
kálója. Segítse meg kegyelmeiteket az Isten. 

Most meg Gábor mondta rá az áment. S a buksi 
feje odazökkent valahogy az ő szárnyatlan békega
lambjának gömbölykés vállára. Ott is maradt a ró
zsás fülecske alatt. Hosszas súgni-valója lehetett. 
Mária pedig hallgatta, édes figyelemmel. Még a szemét 
is becsukta, nagy hallgattában . . . 

így köszöntött rájuk a Glória. Igaz, hogy torony 
nélkül, harang nélkül. De hát Isten temploma van, 
ahol két szeplőtlen fiatal szív egy-ütemre dobban, a 
iéliesre deresedett pusztaság közepett is! 

* 

Nem volt kevésbé viszontagságos Mária útja 
visszafelé se. Csak most nem érzett fáradságot. Szél 
ha cibálta, észre se vette. Eső ha verte, mosoly
gott rajta. Játékosan csillogott a szeme a zökkenők
nél. Ha meg éjszakánkint bekéredztek szállásra, vala^ 
melyik úri portán, alig hajtotta le a fejét, máris aludt. 
Aludtában folytatta az egésznapi tündér-álmot. Más
nap pedig nem azt az utat panaszolta, ami előttük állt, 
hanem amit hátuk mögött hagyták. De azt se igazi 
szomorúsággal. 

Mióta vőlegénye kezét a kezében érezte, megszé
pült és megkönnyebbült minden terhe. Mióta rá
világosodott, hogy nincs a lelkük közt áthidalhatat
lan gondolatbeli ellentét, csupán az esküdött köteles
ség parancsszava, egyszerre rózsás színt öltött a jö
vőjük képe is. 

Valami megmagyarázhatatlan, belső érzése azt 
súgta, hogy ez az utolsó próbatevő esztendejük. Sor
suk rohan végső kifejlése felé. Nem lehet többé hosz-
szú az idő, melyet fényes rabságában, a lélek elhagya
tottságában töltenie kell. Annyi hányatás után végre 
igazságot kell hogy mérjen számára is a sors, mely 
ötödik hosszú éve, egyre a gonosz arcát mutogatta 
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néki. A végzet is ráunhatott, mindég egy-nyomon 
járni. Bizonyára fordul a szerencse! 

Abban, hogy vőlegényét ép-egészségesen ta
lálta föl, hogy gyötrelmes gyanúi elmúltak, mint a 
beteg álmok, csak egy új, boldogabb korszak kezdetéi 
láthatta. Amelyiknek végén nem kell bujkálniok 
többé! Nem búcsút venni a kapufélfáknál, hogy kü-
lön-hajlékot valljanak befogadó otthonuknak! Közel 
az óra, amiben majd ország-világ előtt, emelt fejjel, 
pirulás és aláztatások nélkül hirdetheti élete válasz
tott társának, az ő legkedvesebbjét . . . 

Gyorsan és változatosan teltek így a napok, míg 
Kerecsendnél aztán ütött a válás órája. Gábornak 
fordulnia kellett, hogy kompániájához csatlakozzék. 

Megölelték egymást, hosszan, szent elragadtatás
sal s azzal Gábor megint kihámlott a gereznákból. Át
ült a lovára. 

— Áldjon meg a Teremtő! 
— Veled! — susogta Mária a kiegészítést. 
Fényesebb és égőbb volt ugyan a szokottnál a 

szeme, de nem sírt. Állta hősileg azt a csudálatos pil
lanatot, mikor két szerelmes olyan nagyra érzi nőni 
a másik drága lényét, hogy talán már kicsiny is a sze
gény emberi szív, ekkora kincs befogadására. 

— Vigyázz az útban! — reszelte a torkát Gábor. 
— Kegyelmed pedig Tudja . . ! 
— Mit? 
A lány elszínesült, mint az érő barack. 
— Semmi. . . Ostobaság . . 1 Igazán véletlenül 

szaladt ki a számon! 
— Mondd csak azért! Ajándék minden szó. 
— Ha lehet kerülje el R a d v á n y t . . . 
— Hiszen a nagyasszonyék is tovább készülnek 

onnan! 
—' Ne menjen utánuk. 
— Nem, ha parancsot nem adnak rá. 
— Akkor is . . . Próbálja valahogy k imódo ln i . . . 
Gábor a fejét csóválta. 
— ó asszony, asszony! Bizalmatlanság a neved! 

Hanem hát, ne alkudozzunk. Ne vétsünk a csudánk 
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égi szépsége ellen. Jobb, ha arra kérlek, hogy olyan 
tisztasággal és hűséggel szeress te csak engem, ami
lyen tisztán és híven én fogok rád várni. Akkor egyi
künknek se lehet panasza. 

Mária fölnézett az ő élete Nagyurára. Nézte, 
hogy kevesbedjék a kínja annak a nyilalló fájásnak, 
melyet a törzsében kettéhasadó fa, meg a búcsúzó 
szerelmes szíve érez. Nézte, hogy ne kelljen figyelnie 
a kerekein megdöccenő hintó mozdulására. 

Sokáig látta ott a domb magaslatán állni azt a 
vasbaöntött lovast, ahogy bámul az is, merően, a tova
robogó batár után. Még mikor első külön-éjszaká-
zásra hajtotta árva fejét, akkor is fülében muzsikált 
az a mély zengésű férfihang: 

— « . . . amilyen tisztán és híven én fogok rád 
várni. .!» 

Maga se értette, hogy mért épp ez a pár szó ka
paszkodott meg oly szívósan az emlékezetében. 



REX JOSEPHUS 
HŰSÉGES MAGYARJA. 

ι. 
Ecsednél kellemetlen meglepetés várt az uta

sokra. Az utat keresztbe fektetett nagy szálfákkal el
torlaszolva találták. Nem először botlottak már ilyen 
tilalomba s tudták, bogy mát jelent. A császáriak vé
dekeznek a «fekete balál» behurcolása ellen. Tett az 
bennük úgyis elég kárt! Hozzá Lengyelország felől 
friss rohama érkezett a bajnak. Erről is gyűjthettek 
tapasztalatokat, bőven! 

Negyven napot kellett volna időzniök Ecseden, 
megfigyelés alatt, míg ronggyá füstölik irataikat, pók
hálóvá súrolják ruháikat, hogy csak a veszedelem 
csíráit elöljék. Ennyi tenger késedelmet nem hever
hettek. 

Mária kihajolt a hintóból. 
— Fordulj vissza! — mondta kocsisának. 
Más úttal próbálkoztak, de nem több sikerrel. 

Bevágva találták maguk előtt, azt is. Nagy keringőzés 
és előzködés után végül, egész rajtavesztettek, A so 
rompó körüli barakokban lappangó katonák lefülel
ték a batárt. Füstölő-góréba hurcolták, a málnával 
együtt. A kocsist meszes istállóba, a kisasszonyt pedig 
valami hivatalos kalibába. Kezdődött a jólismert cécó. 
Bár itt legalább tudott magyarul az alkomiszár. Érzett, 
hogy magyar főparancsnok regulázta. 

A dáma reá hivatkozott. 
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Korainak bizonyult azonban a reménye. Az al-
komiszár egy írást teregetett elő. 

— Ismeri méltóságod ezeket a betűket? 
— Atyus kezevonásai! — bólintott a hölgy. 
— íme, ő maga parancsolja, hogy a zárlat alól 

ne tegyünk kivételt, senki halandóval! Pedig őexcel
lenciája nem ért tréfát! 

Ismerte erről az oldaláról, Mária is. De a tila
lomba mégse nyugodhatott bele, a szabadulás kísér
lete nélkül. 

A komiszár pillogott. 
— Egyet megpróbálhatunk! 
A vesztegzáraktól időnkint be szokták küldeni 

a főparancsnokságra a jelentést, a megbetegedették é.» 
halottak számáról. 

— Egy ilyen postával kérhetünk utasítást. 
.— Mikor indul a legközelebbi staféta? 
— Két napon belül. 
— S mikorra tér vissza? 
— Rámegy vagy hat nap. 
— Az november vége. December elsejével indul

hatnék is. 
A kisasszony a mindenható férfiúra emelte sze

mét. 
— írhatok apámnak? 
Micsoda gondolat! Míg a fölmentés meg nem ér

kezik, a komiszár — vérző szívvel bár — de kénytelen 
volt «gyanúsnak» tekinteni őméltóságát, mindazon 
tárgyakkal együtt, melyekhez hozzányúlt. 

Megérthette ebből, hogy a dolgok szigorú rendje 
ellen nincs apelláta. Kénytelen kelletlen beletörődött 
hát a hat napi rostokolásba. 

A komiszár azonban dámának számította a mér
téket. Vagyis: java-eshetőséggel. Csak karácsony ha 
vának hatodik napján vergődött elő a küldönc. Igaz, 
hogy a szabadulás kegyelmével. Ám a malaszt ráadása
képpen, egy orvossal is. Ennek előbb végig kellett ta
pogatnia a gvanus hölgy mirigyeit, belekukucskálni a 
torkába, fülébe, meghallgatni szívverését, lélekzetét, 
sőt — biztonság okáért — még három gerezd szentelt 
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húsvéti barkát is elnyeletni vele. Csak így adta meg a 
szigorú apa az engedélyt, hogy lánya a megszabott 
idő előtt léphesse át a sorompót. Aki engedelmességet 
követelt másoktól, saját vérén mutatta a példát. 

Harmadnapra köszöntött be Mária a főparancs
nok úr pesti szállására. 

A gróf összevont szemöldökkel fogadta. 
— Anyja is, én is, Bécsben hittük önt. Hol kó

szált, szépem? 
A lány rászalutált örömpajkosan a brummogó 

katonára: 
— Jelentem alásan, utat egyengettem. 
— Miféle utat? 
— Ugyanazt, amit atyus tapod. 
— Félre a tréfákkal! Nem értem önt. 
A generális úr igyekezett mentől emberevőbb ar

cot vágni kedvencére. De az bátran állta zord tekin
tetét. 

— Érthetőbb, ha azt mondom, hogy Károlyi 
Sándor báró úr famíliájánál tisztelkedtem? Gondol
tam: nem árthat a mostani változott levegőjű világ
ban . . . 

— Űgylátszik, ön mélyebben talált kóstolgatni a 
politika üstjébe, semmint kívánatos! 

Pálffy kivont egy széket s lezökkent. A lányát 
szándékosan állni hagyta. Hadd érezze, hogy nagy
rangú dáma létére is csak gyermek maradt az δ sze
mében! És hozzá hibában-talált gyermek, akit piron
gatnak. 

Mária megmosolyogta ezeket a mord atyai rend
szabályokat. 

— Lehet, — ütött vissza a dorgatóriumra. — De 
atyustól tanultam éppen, hogy félmunkát sohase vé
gezzek s ha siker kecsegtet, vágjak be merészen. 

— Siker . . . 
A főparancsnok úr gúnyosan nyomta meg a szót. 
— Lássuk hát, miféle nagy eredményekkel di

csekedhetik az újdonsült diplomata! 
— Bár atyus is elvinné ugyanennyire, a saját fe

lével! Mert az én felem, Károlyiné: — hajlik! 
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Pálffy szeme villant egyet. A vizsgáztató hangján 
azonban nem lágyított. 

— És mi történik, ha az udvar, vagy a király-
őfelsége, rosszul találná értelmezni egy dámájától az 
ilyen kuruc őgyelgéseket? 

— Az ő baja! — biggyesztette el szájacskáját ké
nyeskedve a kedvenc. 

De ez egyszer túlvetette a sulykot. Mert a gene
rális úr — mint apa — megengesztelődhetett. Mint 
katona is, megszólaltathatta titkon néha a szívét. Ám 
ebben az egy kérdésben — a koronás fő tiszteletében 
— nem ismert pardont. 

Ezúttal már komolyan megharagudott. 
— A király baja nem magánügy! A király baja 

ügye minden tisztességes magyar embernek, aki tart 
még valamit az ősi virtusokra, ebben a fejtetőre-állt 
világban! A király személye szent, akarata törvény, 
hajlandósága pedig a legfőbb kincs ezen a földön, 
ahol, Krisztus helytartója után, ő a legnagyobb úri 
Krisztus, a pápa és a király, kisasszony! Egyik ott 
fönn, a másik kettő itt lent, joggal várhatja el min
denkitől, ha kell, az életét is! Megkövetelem, hogy ezt 
első sorban családom tagjai tudják! * 

Mária rászeppent a haragvóra. Először "életében 
látta ilyen fölindultnak a mindég-hűvös nagyurat. El
nézte egy darabig. Alakja, hangja, szavai, különös éles
séggel vésődtek az emlékezetébe. Aztán tarsolyába 
nyúlt s egy négyrét hajtott iratot vett ki belőle. Nyúj
totta békéltetőül. 

— Mi ez? — készült elhárítani Pálffy az elétar-
tott papirost, vélve, hogy csak valami asszonyi má-
konyhintés lesz az. 

De Mária nem tágított. 
Erre hát mégis rászánta fél-szemét. Majd nyom

ban a másikat is tágra nyitotta. Az aláírásra hökkent. 
— . . . Rex J o s e p h u s . . . — mormolta megillető

dötten. 
És tovább: 
— „Pálffy komteszt fölhatalmaztuk, közvetítését 

érvényesítem, ott, ahol azt célra vezetőnek í t é l i . . . " 
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Nem volt több pattogás, pirongatás. A főparancs
nok úr magához karolta lányát. 

— így már más . . ! — mondta. — Ha ön ilyen 
férfiakat is megszégyenítő jártasságra vitte, komoly, 
országos ügyekben, mint ez a legfelső írás sejteni en
gedi, akkor a mai naptól kezdve hozzám méltó félnek 
kell tekintenem. Hogy jutott ön ennek a fölhatalma
zásnak birtokába, ma belle? 

— őfelsége küldte, Lamberg (herceg által, elindu 
lásom napján. Kéretlenül. 

A gróf sugárzott. És úgy érezte, hogy nem ma
radhat a bizalomban az ő felséges ura mögött. 

A csengőért nyúlt. Intett a belépő lakájnak: 
— Komáromy Csipkés György úr megérkezett? 
— Kevéssel a méltóságos kisasszony után. 
— Bocsásd be. 
— Nem ismerem őkegyelmét — élénkült a kis

asszony. 
De a főparancsnok már csak a jövevény bemuta

tásával felelhetett: 
— Károlyi Sándor báró perszonálissá, Bihar 

megye alispánja, — leányom . . . 
S itt a vendégre emelte szemét. Megnyugtatta, 

hogy bízvást értekezhetnek, mert leánya által küldi a 
tárgyalásuk hírét Bécsbe. Aztán — jó katonásan — 
dologra is tért mindjárt: Remélte, hogy méltóságos úr-
öccse, Károlyi Sándor báró, jó hírekkel traktálja. Hogy 
eszébe se jut, hosszú levele után, eddigi rebelliójában 
megátalkodni! 

A vicispán bütykös Ádámcsutkája nagyokat járt. 
Hogy hiszen a fővezér úr már válaszolt a főparancs
nok úrnak, ama bizonyos, felszólító levelére.. ! 

— Magán úton, igen. 
De úgy vélte a gróf, hogy egy országos ügynél 

ezt nem tekintheti alapnak. Azért kívánta, hogy akár 
a báróval, akár teljes hatalmú megbízottjával, de ore 
ad os tárgyalhasson. 

— Megvan méltóságodnak ez a fölhatalmazása? 
— Ügy az általános traktára, mint fővezér uram 

személyes dolgában. 



60 

— Ezt már szeretem! — volt az elismerés. — A jő 
ecet hamar savanyodik, vicispán öcséml 

Első sorban is arra a kérdésére kívánt feleletet a 
gróf, hogy milyen fogadtatásban részesült ama bizo
nyos, békülékenységre hívó levél? 

— Hivatalos oldalról értem . . ! 
A nyurga ember meghúzogatta hosszú nyakát. 
— Őnagysága, a fejedelem, szerfölött megörven

dezett annak, — bólintott. — S ha nagyméltóságaitok 
közt nem állnának egyelőre még a politikai ellentétek 
vaskorlátjai, el se engedte volna, hogy kongratuláció-
ját, kegyelmed új, nagy tisztségéhez, írásban is ne tol
mácsolja, így Károlyi báró urat utasította arra is, 
hogy köszönje igen nagyméltóságod fenntartott barát
ságát s annak rendi-módja szerint offerálja jószándé-
kát a béke előmozdítására. íme, Károlyi fővezér uram 
levele! — végződött a hivatalos csikorgású beszéd. 

Pálffy föltépte a borítékot. Látszott rajta a fe
szült figyelem. Mikor pedig az írást a borítékba visz-
szacsúsztatta, egy futó pillantással Máriát is fölvilágo
sította a levél kedvező tartalmáról. 

— Nagyon derék — mondta. — Bár egyebekben 
is ilyen jó választ hozna, úröcsém! 

De az „úröcsém" csak viszolgott. Kiülő, nagy 
barna szemeit úszkáltatta, őszülő szemöldöke alatt. 
Hogy sajnos, sajnos . . ! A pozsonyi országgyűlés dol
gában nem engedhet őnagysága. Maga-alázása lenne. 
Meg sérelem, a rendekre nézve is, akiknek kooperá
ciót ígért, vármegyénkint, a békeegyezség létrehozá
sában. 

No, ez rossz folytatás volt, a jól indult bevezetés 
után! Pálffy össze is ráncolta a homlokát. 

— Rákóczi herceg úr, — felelt célzatos nyomaté
kot adva a „herceg" szónak — híveivel együtt kárát 
fogja vallani. Ha esztendők tanúsága se elég, ha Szol
nok, Tokaj, Sárospatak, ha Eger, Jászóvára, Kraszna-
horka eleste se kellő figyelmeztetés, ha Bártfa, Eper
jes megvétele se elegendő jóslat a további kardosko-
dásra, bizony-bizony, varsába szorulnak mind, akikért 
pedig a lelkem vérzik! Figyelmeztesse híveiket ÚF-
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öcsém, hogy így a legjobb szándék mellett se boldo
gulhatok. Es — emelkedett meg hangja — nem ma
radna más választásom, mint fegyverhez nyúlni. 

De Komáromy sem engedte egykönnyen meg
félemlíteni magát! Visszavágott. 

— A fejedelem nézete az, hogy nincs mit tartania 
a császári hadak konvergens támadásától... 

És a célzás talált. Pálffy az ajkába harapott. 
Felsorolt győzelmeiket ugyan nem lehetett vi

tatni, ezek azonban nem a császári hadak erősségét, 
hanem csak a felkelők még nagyobb gyöngeségét bizo
nyították. Valójában, a labanc-népnek se ment sok
kal jobban a dolga, mint a kuruc részen. A tisztek és a 
legények ki nem fogytak a panaszból, amiért évek 
óta, emberséges téli szállásuk se volt, nem hogy élel
met, ruhát, zsoldot kaptak volna. Fölváltás nélkül, 
szakadatlan csigázták őket, hol az ellenség, hol meg 
a járvánnyal kellve dulakodniuk. Hasztalan jelentette 
Bécsbe a főparancsnok úr a haderő válságos állapot
ját, a legfőbb haditanács se tudott segíteni. Sőt az 
erdélyi sereg főparancsnokával, Steinville gróffal való 
kapcsolatot se bírta megteremteni. 

De az égető bajok beismerése hiba lett volna 
most! Pálffy érezte, hogy haderejének minden meg
menthető hitelére szüksége van, ha nem akarja kibo
csátani kezéből azt a hatalmat, melyet a trón és a népe 
kibékítésére nyert. 

— Steinvillével való összeköttetésünk csak rövid 
idő kérdése, — vonta föl hát a vállát, telhető közöm
bösséggel. — Addig megmarad számunkra a részlet
ütközetek lehetősége. 

Komáromy azonban erre is talált választ: 
— Azokba őnagysága bízvást belebocsátkozhat! 
— Abban a bódulásban is, amiben seregei leied-

zenek? 
És itt most őexcellenciájára került a sor: beiga

zolni jól értesültségét. Mária, mintha a saját úti ta
pasztalatait hallotta volna felsorakoztatva. És mintha 
a beszéd végén Komáromy — megrebbent volna kissé: 
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— A vitézlő rendek harci kedve azóta meg
növekedett . . . 

A gyönge ellenvetés fájdalmas mosolyra indította 
Pálffyt. Úgy gondolta, hogy azt a csudálatosképpen 
fölbuzdult csaiakedvet elsöpörni, elég lesz az első meg
dördülő ütegük. 

— A harcok kimenetelének egyedül az Úristen 
a megmondhatója! — vélte Komáromy. Majd föl
villant, mint aki észbe kapott. 

— Excellenciátoknak is megvannak a rémei! 
— Ugyan? 
— Értesültünk Heister Sigbert gróf ármánykodá

sairól. . ! 
— A volt főparancsnok a múlté! Kegyetlenkedé

sei az udvar előtt is diszgráciába ejtették. Egyébként 
ő maga kérte szabadságolását. «Egészségi okbó l . . !» 
Tudjuk, mit értsünk alatta! — iparkodott elhárítani 
a gróf az újabb oldaltámadást, mellyel legérzékenyebb 
oldalát, Heister örökös ármánykodásait vette célba a 
követ. 

De Komáromy is örült, hogy végre ő terítheti 
excellenciás ellenfelére a vizes pokrócot. 

— És a Wienerisches Diarium, főparancsnok 
uram . . ? Akármilyen messzi esünk Bécstől, mihoz
zánk is elvetődik egy-egy száma az újságnak. Olvastuk 
azt a sokat jelentő hírt, mely nagyméltóságod ki
nevezésekor megjelent benne! Hogy Heister gróf meg
gyógyult s bármikor átveheti újból a főparancsnok
ságot . . . Ha a szerencse hozzánk szegődnék és kegyel
med magyarországi hadjáratát kudarc érné, ez kony-
nyen díszes pozíciójának elvesztésébe kerülhetne! 

Pálffy elbíborodott, a parókája tövéig. Ám a nyu
godtsága hamar visszatért. Sajnálkozó gúnnyal vono
gatta sima, szigorú ajkait. 

Ugyan-ugyan, ki vallaná legkeservesebb kárát, ha 
a fölkelők Heistert kapnák helyette a nyakukba? 

— Még ha egész hadainkat szétverné, se helyez
hetjük állandóságra a császár dolgát. Mert a fejede
lem eltökélte, hogy kényre-kegyre a fegyvert lerakni 
nem fogja. 
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Érezni lehetett, hogy a követ a hivatalos üzenet 
végére ért. A főparancsnok nem is szorongatta tovább. 
Fölkelt, válasz nélkül. Komáromy is fölemelkedett. De 
nem látszott rajta, mintha menni akarna. Iratai közt 
kapirgált. 

— Mostanság, — szólt egy kicsit tétován — egy... 
izé járja köztünk. Egy névtelen brosüra . . .Azt gon
doltam, nem lesz érdek nélkül való, se nagyméltósá
god, se az udvar számára, megismerni a mieink föl
fogását . . . Ezt hát engedelemmel itthagyom . . . 

A főparancsnok beleegyezőleg intett. Majd áttért 
a tárgyalás nem hivatalos részére, nem mulasztva el, 
egy jelentőségteljes pillantást vetni a leányára. Mintha 
azt mondaná neki: 

— „No, most figyelj!" 
Komáromy könnyebb hangot pendített. Hogy 

Károlyi Sándor fővezér úr teljes egészében sajátjává 
adoptálja őexcellenciájának béketörekvését, sőt a király 
őfelsége előtt való meghódolás javaslatától se idegen
kedik. 

— Ha . . ? 
— Ha az udvar a fejedelemre és minden fő-

emberekre is kiterjeszti jó hajlandóságát. 
A gróf ónt vett elő és jegyzett. A követ pedig foly

tatta: 
— Izeni, hogy a fejedelem úr ma még merev. De 

épp ezt a merevséget meglágyítani érti a báró úr leg-
eminensebb föladatának . . . 

Nagyon helyeselte ezt a főparancsnok úr. Sőt be
vallotta, hogy ez a személyi üzenet az egész hivatalos 
értekezésünknél fontosabb előtte. Zálog a jövendő 
reményére és őfelsége kegyeire, melyeket a közben
járótól bizonyára nem fog megtagadni. 

— Addig is, van a báró úrnak valamilyen magán
természetű kívánsága? 

— Restitúció in integrum birtokai, gyermekeinek 
örökségére nézve. 

PálfTy a kezét nyújtotta. 
— Ezt én cavallerica parola megígérem. Csak

hogy nekem is föltételem van hozzá! 
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— Éspedig? 
— A báró úrnak, legrövidebb időn belül, le kell 

tennie a hűségnyilatkozatot. 
Komáromy mély meghajlással búcsúzott. 
— Átadom az izenetet, ahogy vettem, Isten áldá

sát kérve nagyméltóságodra. 
— A béke munkájára! — helyesbítette a tábor

nok úr. 
Aztán a becsukódó ajtótól egyenesen munka

asztalához ment. Az otthagyott írásba pillantott. 
— „Egy igaz magyarnak hazája dolgai felől való 

elmélkedése . . !" — mormolta megindult hangon, a 
címet. 

Majd tovább lapozott a füzetben, melyet behajtva, 
ismét visszatett előbbi helyére. 

— „Igaz magyar.. !" — sóhajtotta. — Meg
esmérem a stílusáról... 

— Kicsoda? 
— Rákóczi Ferenc, a tragikus álmodó. Mekkora 

áldozatába kerülhet az ilyen alakoskodás annak a 
hatalmas jellemű embernek . . ! 

Néhány percnyi súlyos csend borult a szobára. 
Később Pálffy megállt a leánya előtt. 
— A mi mérlegünk azonban, amint látja ön, egy

formán áll. 
— Ha Károlyiékén kívül más befolyás nem jut 

érvényre Rákóczi mellett! 
— Bercsényivel kivonult az országból az engesz-

telhetetlenség. Kérdés, hogy visszatérhet-e még valaha 
a gróf . . ? — felelt a generális. 

És tűnődve tette hozzá: 
— Nagy szív, de rossz számoló. Mindent az orosz 

szövetségre épít! Hiszen papíron nyélbe is lehet ütni 
azt! De a valóságban a cár, aki maga is bajban van, 
csak annyira fogja mindég értékelni Rákóczi szövet
ségét, amennyi hasznot ő remél tőle. Ma, amikor a 
belső állapotok a fölkelés torkára tették a kést, mikor 
η szövetség-fogások csütörtököt mondtak, úgy Ver 
saiílesben, mint Velencében, mint a porosz és bajor 
udvarokban, keserűségnél egyebet nem fognak a cári 



65 

udvarban érni azok, akik segedelemért fordulnak 
oda! 

A főparancsnok elnémult. A lány pedig őrizkedett 
szétzavarni azt a meleg árnyékot, mely atyja homlo
kán borongott. Megvárta csöndben, míg amaz vissza
fordítja rá a figyelmét. Akkor aztán őrá került a kér
dezősködés sora. Hogy Salm grófnak jelentse-e Bécs
ben a hallottakat? 

— Salm! 
A gróf csak legyintett. 
Hol volt már azóta Salm . . ! Nem hallgat bizony 

semmi földi tájékoztatásra többé, a vén iskolamester. 
Megtért őseihez, az aacheni családi sírboltba. Utódja 
Trauíson János Lipót lett. Premier és első birodalmi 
herceg. Mária persze nem tudhatott ezekről. Szidi húga 
lakzijával kiszakadt az udvari események sodrából. 

— Hogy hullnak az emberek! — döbbent maga 
elé. — Múlik minden. 

— Alakul az újvilág, gyermekemi 
Pálffy keményvonalú, férfias arca feltündökölt. 

Megsimogatta a leánya gödrös állát. Majd kijelölte az 
útját. Hogy Bécsben megint csak Wratiszláw grófot 
keresse. Annak számoljon be. Kérje meg, hogy azonnal 
jelentse tovább a híreket, őfelségének. Üljön össze a 
minisztertanács és egy hozzá címzett okiratban, ünne
pélyesen biztosítsa Károlyit a király kegyelméről, va
lamint birtokai és főispáni rangja visszaadásáról. 

—- Ez minden, atyus? 
A főparancsnok, mielőtt válaszolt volna, előbb 

följárta néhányszor a szobát. Aztán a keze lágyan rá 
terült az ő büszkeségének bodros fejére. 

— ö n látni fogja őfelségét, a királyt, — mondta, 
szinte áhítatosan. — írásaiból az tűnik ki, hogy őfel
sége nem ejtette ki bizalmából. Sőt, hogy azzal foko
zott mértékben megtiszteli. 

— Ügy gondo lom. . . — bocsátotta le Mária sűrű 
szempilláit. És elpirult. Pedig hőség helyett inkább 
mintha egy fuvalatnyi hideg áramlat futotta volna át. 

A gróf azonban nem tudott erről. Folytatta: 
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— Kíséreljen meg nála valamit, amiért egykor ta
lán százezrek áldhatnak mind a kettőnket. 

— Igen. 
— Ruházzon föl engem a felség a Károlyival 

való tovább tárgyalás teljhatalmával. Sietnünk kell. 
Heister ármánykodása nem légbőlkapott hír. Vissza
térte megsemmisítené ennek a nyomorult népnek min
den reményét. A béke, Rákóczi és vele együtt minden 
híve: elvesznének . . . Van önnek reménye? 

— Meg fogom azt teremteni. 
— Akkor végeztünk is. 
Mária fölkelt, ösztönszerűleg libbent az ő nagy 

erős apjához. Átkarolta, mint valami hatalmas kő
oszlopot, melybe kapaszkodva semmi baj se érheti őt. 

Mosolygást akart, a csöppnyit elfakult szájával. 
— Eltűnhet a diplomata és jogaiba léphet a kis

lány? 
— Mind a kettő büszkeségére válik az apának. 
A főparancsnok úr karját ajánlotta. Ügy vezette 

kijelölt lakosztályába a leányát, mint egy gáláns lo
vag az eszményképét. 

* 

Arra készült Mária, hogy apjának biztonságos ol
talma alatt egy kicsit visszafelejtkezik a boldog gyer
mekkorba, mikor még az angyalok tenyerének rózsa
szín szűrőjén át nézhette a világ folyását. De már az 
első éjszaka, melyet a főparancsnoki szállás födele 
alatt töltött, arról győzte meg, hogy vágya megvaló
síthatatlan. Alig aludt el, mikor — éjféltájban — vad 
szívdobogásra ébredt. 

Rettenetes álma volt. A nemes úrfiak gavallér
kompániáját látta a kapu elé vágtatni. Véresek, ron
gyosak, agyonhajszoltak mind, Gáborral együtt. Dö-
römböznek a kapun, kétségbeesetten. És ő nem nyitja, 
nem nyithatja ki! Helybe kövül a kedvesei után fene
kedő vasas-németek láttára. Kard csattan kardhoz. 
Vértek csörömpölnek. Támadók és támadottak egyet
len, rémületesen zsivajló gubancba kavarodnak. Míg-
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nem lövés villan, és Gábor, a szívéhez kapva, ott terül 
el holtan, a kapu előtt. 

Éleset sikoltott, az költötte föl a lidércnyomásból. 
Megdörzsölte szemét. A gyertya ott égett még, az 

éjszakai asztalkán. 
Tudta már, hogy a képzelet gonosz káprázata 

játszott vele. De azt is, hogy nem lehet több ébredése 
ebben a palotában, selyemágyában, míg végére nem 
járt annak a küldetésnek, mely talán semmivel se 
kevésbé sürgős, mint lett volna az álom-kapu kinyi
tása. 

Reggelre kelve úti bundában állt a főparancsnok 
elé. Nem volt hatalom, ami megmarassza. 

Éjt-napot egybe robogott tovább, a messzi, vesze
delmes város felé, melytől pedig minden láncos bör
tönnél jobban borzadt a gyöngéd anyagból vétetett, 
szegény kis asszonyszíve. 

Oh, mire képes egy gyűrű, mely bízva öleli a női 
ujjat! Mire képes ez a néhány aranyba vésett szó: 

„Istenadtának az Istenadta . . !" 
Meg se szállt Bécsig sehol éjszakázni a vasgene

rális kisasszony-lánya, a Gavallér-Urfiak őrnagyának 
édes mátkája, Mária. 



LÁNCZ-LÁNCZ, ESZTERLÁNCZ . . . 

ι. 

Karácsony havának tizennegyedik napján a hintó 
megállt a Burg kapuja előtt. A szabadságos dáma ki
szállt és fölsietett a lépcsőn. A lakájok cipelték utána 
a málhát. 

Nem minden nyugtalanság nélkül fogott a ki-
pakolásuknak. Hiszen — Istenem! — megvoltak már 
a keserves tapasztalatai az ilyen visszatérésekről! Mit 
tudhatta, hogy milyen munkát végzett megint távol
létében ellene az irigység? 

De aggodalma később eloszlott. Amerre fordult, 
nyájas arcok napraforgói mosolyogtak felé. A szolgák 
csajbókolásán tisztelet érzett. A kulcsárné háromszor 
csókolt kezet. Sőt rövidesen egy magán-billet kegyé
ben is részesült Mária, a császárné főudvarmestere ré
széről. A felség „anyai hajlandósággal," „családias be
szélgetésre" várta, mégpedig azonnal.. ! 

Alig maradt ideje, hogy fürtéit legalább némiképp 
helyrelapogassa, mikor már kopogtattak is ajtaján. 
Vélte, hogy a szubrettje jelent valami sürgető udvari 
hivatalnokot s megkiáltotta az „antré"-t. 

Nagy megdöbbenésére — Caraffa asszony libbent 
a szobába. 

— Megbocsát, carissima, égtem a vágytól... S a 
drága fölség is . . ! 

Nem kellett nógatni a leányt. Elég volt neki a 
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gondolat, hogy ez a rosszemlékű asszony egy-levegőt 
szí vele. 

Gyorsan perdült öltöző fülkéjébe, hogy profán 
ruháját szabályszerű, spanyol köntössel cserélje föl. 
Hiszen még a kettesnél is lehetett valami nyugtalaní
tóbb! Hogy a főudvarmesternő ezalatt egyedül tartóz
kodik meghitt szobájában. Hozzáérhet azokhoz a tár
gyakhoz, melyeket ő napjában megérint! 

A selyemszoknya nehéz vasabroncsa keresztül
hullt Mária fején. Aztán egyszerre csaknem megkövült 
az ijedelemtől. 

— Gábor..! 
Kevéssel előbb bontotta ki kézi-podgyászából vő

legényének elefántcsontra festett kis képét, melyet még 
összeígérkezésük első idejében kapott tőle s melyet az
óta, bárhol járt, mindég magával hordott. 

A képen átírva a név . . ! Hátsó lapján a városok 
nevei s a dátumok, amikor találkoztak . . ! 

Egy szökéssel az ajtónál termett. És — nem csa
lódott. Caraffa asszony ott állt a szoba közepén, kezé
ben a képpel. Mária váratlan betoppanására megrez
dült s egy pillanatig tétovázott, a tárgy helyét keresve. 
Aztán fölülkerekedett impertinenciája. Fehér fogait 
csillogtatva fölkacagott. 

No, most rajtaért, kicsikém! Gyógyíthatatlan 
kíváncsiság . . ! Sebaj, vállalom a szidást, cserébe azért 
a gyönyörűségért, amit a miniatűr nyújtott! Mesteri 
munka. És ez az arc . . ! Ez a sastekintet.. ! 

Eszébe se jutott többé, szabadulni a képtől. Sőt 
valósággal kéjesen forgatta ujjai között. 

— Haller báró, Haller báró . . ! Ismeretlen név az 
udvarnál. . . De a városok nevét ismerem. Hiszen 
tudja ön, hogy sok időt töltöttem Magyarországon.. ? 

Mária szinte reszketett fölindulásában, ösztöne 
arra sarkalta, hogy pattanjon oda és tépje ki hamar 
azt a drága ereklyét, a gyűlöletes kezekből. Másrészt az 
illem udvariasságot parancsolt. Meg nem is lett volna 
okos, holmi hirtelenkedésekkel fölkelteni az olasz asz-
szony gyanúját. Hátha nem is sejti, hogy milyen halá
los kockázatú tárgyat tart most a kezében? 
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Nem, csakugyan nem sejthette, mert az arca egy
kedvű maradt. És miután mégegyszer meglegeltette 
a szemét, végül is kitette kezéből a képet. Szórakozot
tan vállatvont. 

— Értékes darab. Igazi dísztárgy. 
A lány föllélegzett. Azt azonban megfogadta, hogy 

tanul a leckéből. Ezentúl, ha egyedül is van, egy percre 
se hagyja födetlenül a képet. Elrejti a szekrény leg
mélyebb zugába, ahogy visszatér. 

Dobogó szívvel indult meg látogatója oldalán. 
A kamarás kisasszony tüstént nyitotta előttük az 

ajtót. Trónformájú széken ülve, sárgábban és rútabban 
mint valaha, a császárné bizalmas mosolyra nyitotta 
nagy, lapátfogú száját. Fejének gyászparipára emlé
keztető biccentésével odaintette a belépőket s csókra 
nyújtotta hideg kezét. 

— Nagy tanácskozásaink voltak ön miatt, leány
kám! — kezdte, szokott tapintatlanságával egyenesen 
nekifutva annak, ami az oldalát nyomta. — Megenge
dem, hogy taburettet foglalhassanak, — vetette közbe. 
— ön is, Catherine! Maradhat.. . Lehet, hogy a gróf
nőnek tapasztalt barátnőre lesz szüksége, édesanyja he
lyett. És őfelsége bizonnyal megengedi, hogy hölgyeim, 
szűk körben, részesülhessenek családi melegségünkből. 

Őfelsége ..? 
Mária követte a császárné tekintetét. És — össze

borzadt. A szoba homályos beszögelésében, ólomszür
kén, lesorvadva, szinte apatikus mozdulatlanságban, 
valóban ott ült — az uralkodó. Mint valami bálvány. 
De mint egy nagyon elkínzott istenség bálványszobra. 

Lelke mélyéig megrendült ettől a látványtól. És 
egyszerre megmagyarázhatatlan félelem fogta el. 

Teremtő egek . . ! Mire jött? Micsoda előkészüle
tek ezek itt? Mit fog megtudni? Milyen hír lehet az, 
melynek ez a bűnös olasz asszony volt a hírnöke? Mi
csoda új megpróbáltatás les reá? 

Szerencsére, Amália nem sokáig váratta. Fontos
kodva hajolt felé. 

— Gyermekem, nem kisebb dologról van szó, mint 
az ön jövőjéről. Büszkék vagyunk rá, hogy olyan elő-
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kelő, gazdag és művelt hölgyet tartunk szolgálatunk
ban, mint ön, aki — lám — valóságos forradalmat kel
tett udvarunk gavallérjai között! Nem titkolom, hogy 
az ifjú lovagok, mióta ön odajárt, szinte kétségbe estek. 
Nemde Catherine? 

— Ügyvan, felség — tódította a főudvarmesternő. 
— Adoniszaink megrémültek, hogy az aranymadár ta
lán vissza se repül többé. 

Mária csak nézett, egyik nyájaskodóról a másikra. 
Nem értette, hogy mit akarnak vele. 

Amália pedig bólintott és folytatta: 
— A signora eltalálta az igazat, mint mindég. Ez 

lehetett az oka, hogy gavallérjaink, akik eddig beérték 
távolból keringeni ön körött, most egyszerre valóság
gal megostromolták őfelségét az ön kezéért s engem 
közbenjárásomért. Nemde, Catherine? 

Catherine megint helyeselt, mint a leckét kihall
gató tanítómesternő. 

— Igen, felség. A szellemes Wels gróf, a költői 
hajlandóságú Thyrhaim gróf és a mi gáláns herce
günk, Liechtenstein József. Alig pár napi időközben 
fordultak esedezésükkel mindnyájunk gondviselő 
Atyjához, őfelségéhez. 

— És a grófnőnek döntenie kell a derék lovagok 
sorsa fölött! Ugye, Catherine? 

A főudvarmesternő csendesítette a tempót. Fi
gyelmeztette úrnőjét, hogy nem hallgathatják el 
a dáma előtt az anyacsászárnő ajánlatát se. 

— Ha kegyeskedik g o n d o l n i . . . 
— Hogyne! Persze! Köszönöm . 
És Amália az elsápadt lányra szegezte szemét. 
— Tudnia kell, gyermekem, hogy míg mi világi

módra óhajtanánk az ön boldogságát, addig szeretett 
Anyánk a szentek glóriáját szánná feje köré. Cathe
rine, mondja el ön a többit! 

Caraffa asszony nem kínáltatta magát. Ecsetelte 
az anyacsászárnő kegyét, mellyel minden hölgye irá
nyában viseltetik és közölte azt a régi nagy óhaját, 
hogy Mária apáca legyen. Beleegyezése esetén kilá-
tásbe helyezte, hogy saját kezével szőné meg vélumát, 
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fonná meg vezeklő övét és fogadalmának letétele után 
is, gyakran meglátogatná. 

— És most signora, hogy hölgyünk mindent tud, 
ami szükséges, — intett közbe Amália — felszólítjuk, 
hogy döntsön a szentek lajtorjája, vagy a kérők bár
melyike között. 

— Annyival is inkább, felség, mert a kicsike ve
szedelmeknek van kitéve. Hiszen olyan igézően fiatal 
és szép.. ! 

Ezt a tódalékot csak úgy mellesleg motyogta Ca-
raffa asszony. De Amália mégis meghallotta és föl
kapta rá a fejét. Rémült kifejezés szökött arcára. 
Eiőre hajolt és feszült figyelemmel végigmustrálta a 
leányt. Egész más szemmel, mint eddig, amikor egye
dül roppant vagyonában és előkelő származásában 
kereste a kérők nagy számának magyarázatát. 

— Szép! — kiáltott föl, egyszerre olyan élénk ria
dalommal, melyet képtelen volt palástolni. — Szép . . ! 
Oh, igen . . . Oh Catherine, cseréljen helyet a gyermek
kel, hogy jobban láthassam! őfelsége kegyes lesz neki 
megbocsátani ezt a kis e lfordulást . . . A műélvezet . . ! 
Az én mű 

Nem tudta végigdadogni, amit mondani akart. Az 
izgalom szavát szegte. Mária pedig szédülten bódorgott 
a kavarodás közepett. Értett most már mindent, amit 
eddig nem értett! És elfehérült a szíve, a küzdelemnek 
attól az új fajtájától, mely e perctől kezdve osztály
része lesz, e közt a két asszony között, akik mind
egyikének útjában áll. 

Fölkelt és helyet cserélt Carafíanéval. 
— Felség, — szólt könnyes elfogultsággal küzdve, 

— mély hálával köszönöm mindkét koronás patrónám 
kegyes gondosságát. Ami őfelsége, az anyacsászárnő 
tervét illeti 

— Nos? — dobbantott Amália csontos lába az 
emelvényen. 

— Nos? — visszhangzott a signora is. 
A leány lecsüggesztette fejét. 
— Megsemmisülve a sajnálattól, hogy a magas 
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kegyben nem részesülhetek, híjján kell maradnom a 
szerzetesi élet áldásainak. 

— ön . . . ön . . . visszautasítja az ajánlatot? 
— Nem, fölség. Csák lemondok róla. Ez kettő. 
Néhány pillanatnyi dermedt csönd feküdt a szo

bára. Mária hallotta a saját szívverését. 
Aztán Caraffa asszony széke mozdult. 
— Az ok? Ha ugyan szabad kérdést emelnem 

a felség színe előtt? 
— Az ok, «ignora, ugyanaz, amiért excellenciád 

is csupán alkalmi jelmezként ölti föl az apáca-
fátyolt... Nem érzek igazi elhivatást. 

Mária nem tudott elfojtani egy szilaj tekintetet. 
A császárné rémült kapadozásában nem fogta föl. Pe 
Caraffáné annál inkább elértette. És a szeme sötét 
lángot lobbantott. 

— Felség, bátorkodom megjegyezni, hogy a mi 
kicsikénk vonakodása fölöttébb érthető! 

— Hogyan . . ? 
— Ő a lemondással csak azt akarja kiemelni, 

hogy fölséged áldott anyai szíve találta eí azt, amit 
az ő szívecskéje kíván. A családi boldogságot. Foga
dok, hogy azóta már választott is a gáláns lovagok 
közül! Honnan is venné magát olyan vakmerő dölyf 
és hálátlanság egy ilyen romlatlan kis teremtésben, 
hogy legfőbb pártfogójának kegyét visszadobja? 

Késpenge-éle volt minden szónak és hurok min
den mondat. Az olasz asszony fizetett a kihívásért. 

Mária érezte. De egyben azt is, hogy nincs a vi
lágnak az a kínzó-padja, amin ő a jövendő, édes urát 
megtagadná, mással fölcserélné. Ez a gondolat vissza
melegítette szívébe az életet. 

— Felség, — emelte föl immár nyugodt bizton
sággal a fejét, — kegyeskedett kijelenteni az előbb, 
hogy a signora sohasem téved. Magam bizonyíthatom, 
íme, csakugyan eszembe se jut királynőm kegyét 
visszautasítani. 

Amit ő tett, mindössze alázatos esedezés volt, a 
halasztásért. A felsorolt gavallérok mindegyikét 
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nagyra tartotta, de egyikben sem látta azt a férfiút, 
akihez az életét kötni szeretné. 

— Bízom felségedben, hogy fenntartja anyai jó
ságát szolgálója számára, azon időre, majd mikor a 
szívem önként szólal. 

Megint csönd lett, még nyomasztóbb, mint az 
előbbi. Amália levegő után kapkodott. Riadalmában 
azt se tudta, hogy hányadán is áll. Tiltakozást is hal
lott, meg beleegyezést is. Melyik most már az igazi? 
A szabadulás öröme, vagy az új veszedelem, ami en
nek a leánynak szépségével rászakadt? 

Segélykérően nézett elválhatatlanjára. 
És Caraffa asszony sietett is a kívánt segítséggel. 

Mosolygott, hogy az ilyen csacska kis teremtések rend
szerint maguk sincsenek tisztában azzal, amit éreznek. 
Szűzies lelkük tiltakozik a megnyilatkozás ellen. Sőt 
talán holmi apró, gyerekes aggodalmak is . . ! A szép 
nemnél érthető hiúsági kérdés . . . Hiszen őfelsége még 
mit se árult el azokból a nagylelkű tervekből, melyeket 
a kis menyasszony számára kigondolt! No lám-
lám. . ! Pedig azt se lehet elhallgatni, hogy még fő
udvarmesterének, Lobkowitz hercegnek Schwarzen-
berg hercegnővel kötött házasságánál is solennisebbet 
tervez! így, így.. ! A gyémántkoszorút, melyet a 
menyasszony-udvarhölgy, hagyományokhoz híven, vő
legénye homlokára tartozik illeszteni, őfelsége aján
dékba adná kis védencének! S a megtiszteltetés, hogy 
a császárné saját ékszereivel díszíti föl az esküvős dá
mát . . ! Az ám, bizony . . ! 

A két nő egymásra licitált. Nagyon buzgók voltak, 
ök tudták, hogy miért. 

Amália már csaknem rikácsolt: 
— A kopulációnál járó illetéket, ami nagy összegre 

fut, mi elengedjük önöknek! 
— Én pedig saját kezemmel varrom meg a mi 

kedves kicsikénk számára az előírásos fehér szatin-
ruhát, fölséged utasítása szerint! 

— Nos? 
— Nos? 
Mária csak állt a szavak záporában. Nézte keserű-
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nyugodt szemmel: hogy árulják . . ! Hogy kiáltják túl 
egymást! Hogy kiáltanak mind többet érte! Hogy irta
nák, pusztítanák ki innen! Hogy hintenék tele gyé
mántporral, aranyfüsttel, a szemét! Hogy tántorítanák 
el a hűségétől. 

A császárné megnógatta. 
— Mit szól ön mind ezekhez? 
Erre keresztbe tette mellén a két kezét. 
— Még több reménnyel tekintek a holnap elé, föl-

ség, mely mind ezeket a kitüntetéseket meghozza egy
szer talán nekem. 

— Jövő . . ? így hát megmarad első szava mellett? 
— Felséged szolgálója nagyon szegény. Csak egy 

szava van. 
— Hogy nem megy férjhez? 
— Hogy várok valakire, aki eljövendő. 
— A h . . ! 
Amália kiejtette kezéből a repülő-sós flankót 
De Caraffa asszonyt keményebb agyagból gyúr

ták. Az még erősködött. Hogy az új menyecskének — 
kivételesen — a kopuláció éjszakáján se kellene el
hagynia a Burgot, hanem az úgynevezett „meny
asszony-kamrát" nyittatnák ki neki, mely oly ritka
ritka halandóknak tárult föl eddig . . ! Hogy amit aztán 
az új házasok a nász-szobában találnak, az utolsó 
ezüst girandoláig mind az övék! Végezetül pedig, hogy 
az udvarba-Iépés szabadalma későbbre is megmaradna 
a menyecskének. Ha nem is laknék bent, «Zutritts» -
dáma lesz! 

— És mindvégig pártfogoltam.. ! — rebegte 
Amália. 

Mária meghajolt. 
— Alázatos szolgálója felségednek, mind e ke

csegtető javak nélkül is. 
De a császárné most már fölemelte csontos kezét. 

Látszott, hogy nem tud tovább uralkodni magán. 
Hangja kétségbeesett dühvel felvicsirodott. 

— És ha parancsolnánk? Ha egyszerűen utasítjuk 
önt? 
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— A kisasszonynak joga, minden kényszertől 
menten határozni, saját ügyében. 

A császár mondta ezt, aki váratlanul megmozdult 
székében, ahol letargikusan hevert. Fölkelt s míg tag
jain borzongató reszketés futott keresztül, egyenesen 
császári élettársához intézte szavait: 

— Becsüljük a grófnőt, amiért nem engedi el
csábíttatni magát a nagyravágyás ördögétől. így 
gondolkozik bizonyára felséged is, akinek köszönjük 
ezt a sikerült próbát. íme, láthatjuk, hogy a dáma 
megállta helyét s épp ezért dicséretünk mellett bocsát
juk őt el, kegyelmünkben. Távozhat kisasszony 1 

Mária kezet csókolt és vitte az ő pyrrhusi győzel
mét. Tudta, hogy engesztelhetetlen gyűlölet árad utána 
a szobából. Gyűlölet ezekből a falakból. Gyűlölet, gyű
lölet, minden kőből. Lesújtotta a megfélemledés, de 
fölemelte és lábon tartotta a mégis-szép, mégis-jó, 
mégis-boldog jövendőbe vetett hite. 

Gyűlölték? 
Szeretett. 

* 

Már egész földerült kedvvel ért lakosztályába. 
Örült, hogy próbát állhatott azért, akinek az életét 

odaszánta és egy kicsit büszke is volt, erre a trón színe 
előtt tett próbára. Az otthoni földről hozott reményei 
keresztül segítették annak kínos emlékein. A császárné 
féltékenysége? — gondolta. — Majd lecsillapodik, ha 
nem talál tápot! A jámbor kis Eleonóra is letesz majd 
kolostori tervéről. Hiszen nem erőszakos természet. 
Fő, hogy atyja előtt vállalt, nagy feladatát be tudja 
teljesíteni. 

De a nap elmúlt, a legkisebb előhaladás nélkül. 
Wratiszlaw a külföldön, a fölséges házaspár egymás 
ellen borzolódva . . ! Az eredménytelenség tetejébe még 
az estéjét is megzavarták. A szabadnapos Pucharmin 
grófné tört rá, viharos gyöngédségével s megtöltötte 
mindenféle udvari hiábavalóságokkal a fejét. 

Másnapra az álomkapu dörömöbölése már meg-
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dübörödött a fülében. Nyugtalansága fölébredt s elűzte 
bizakodó jókedvét. 

Hova fog vezetni ez a halogatás? — kérdezgette. 
— Mi lesz, ha a következő napok is így akarnak telni? 

Már szorult a szíve és feszült a lelke. 
Ilyen hangulatban köszöntött rá a harmadik nap 

és Lamberg herceg meghívása. 
Csüggedése erre elszállt. A nap kisütött. 
Elhatározta, hogy Wratiszlaw híjján Lambergen 

keresztül kíséreli meg a császár tájékoztatását. A her
ceg fogadó termében hömpölygő, színes áradat, jó kö
peny is lesz titkos közléseire. 

Alig várta, hogy leszálljon az alkony. A kitűzött 
órában megindult a főistállómester úr fogadó terme 
felé. Mekkora meglepetés várta azonban! Nemhogy 
társaságot nem talált, még Lamberget se. Helyette 
olyan valakit, akire álmában se számított. 

A — császárt. 
Ott állt, a fényesen kivilágított szála közepén, 

mellén összefont karokkal, mozdulatlanul. Nem vála
szolt Mária reveránszaira. Talán észre se vette a tisz
telgést. Mintha valami mély-mély kábulat tartotta 
volna fogva. Csak a kezét érintő csókra eszmélt. 

—' Kisasszony, — mondta, halk-vontatottan — 
úgylátszik, számolnunk kell vele, hogy rövidesen el
veszítjük ö n t . . . Azért ez a különösség, amivel fo
gadjuk. 

Ólmos súllyal lezokkant a pamlagra s a mellette 
álló székre mutatott: 

— Szólni kívántunk ügyéről, tanuk nélkül. 
Máriának nagyot dobbant a szíve. Mintha va

lami megnevezhetetlen veszedelem ólálkodnék itt kö
röttük . . ? 

De vállalt feladata, melynek megoldásához most 
ilyen nem-remélt alkalma kínálkozott, elfojtotta nyug
talanságát. 

Hiszen a császár okát ígérte adni ennek a külö
nös, négyszemközti fogadtatásnak! Bizonyára csak a 
császárné még nagyobb neheztelését akarja megaka-
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dályozni azzal, hogy tudta nélkül és nem saját kabi
netjében fogadja. 

összeszedte magát s telhető nyugalommal felelt. 
— Felség, a választ volt szerencsém közölni ma

gas patrónámmal. Ez a válasz tagadó volt. 
— Ma! — hullt le József hangja. 
— Ma. — ismételte és leírhatatlan szomorúan el

mosolyodott. — A gyűjtemény nem felelt meg. De az 
udvar népe folyton változik. Holnapra jöhetnek mások 
s köztük olyan is, aki majd elég szerencsés lesz, el
nyerni az ön tetszését. Mi lesz akkor? 

— Nem fog jönni olyan valaki! 
Mária hevesen megrázta a fejét. Nem bírta mire 

vélni ezeket a kérdéseket s a császár sajátságos szo
morúságát. Fürkészte lopva, mint kandikáló rigó a 
madár-hessentőt, melyről nem tudni, hogy lakik-e 
benne ártó erő, vagy se. 

József mégis elfogott egy ilyen rejtett pillantást 
és kihunyt tüzű szeme fölcsillant. Keze — mintegy vé
letlenül — a lány kezéhez ért. 

— Bizonyos ebben? 
— Bizonyos vagyok, — húzódott vissza Mária 

ösztönszerűleg, a váratlan érintéstől. És bólintott, 
mintha valami távoli, drága jelenésnek intene. — 
Igen, bizonyos vagyok . . . 

A császár elbocsátotta vonakodó kezét. Megtörülte 
homlokát, melyre nehéz verejtékcsöppek ütköztek ki. 

Egy tekintet arra a szenvedő homlokra és a 
lány egyszerre halálos pontosan látta azt a veszedel
met, melyet az előbb még csak távolról borzongott. 

— Felség.. ! — hebegte eliszonyodva. — Felsé
ged indiszpozícióval küzd. Hívok valakit! 

És önkéntelenül úgy hátrált, hogy az asztal, a 
középen álló súlyos bronz-órával, kettejük közé ke
rüljön. De a férfi tagadólag intett. Elérzékenyülésével 
birkózott. 

— Nem, senkit se hívjon. 
Elég lesz neki az a néhány szó, amit hallott. És 

a m i . . . igen! Annyi tépelődéstől mentette meg! At
tól, hogy minden ujonan fölbukkanó férfi arcába 
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gyanakodással kelljen néznie: nem ez lesz-e az a va
laki, aki elrabolja tőle a Burg aranymadarát? 

Egy perere elcsuklott suttogó hangja, ám, csak 
hogy annál szenvedélyesebben folytassa: 

—- Ne keresse ön most bennünk az uralkodót. 
Csupán azt, aki egyformán alkotja a császárt és kol
dust: az embert! 

Hitte, hogy nem kell azért az ő rejtett második 
énjéért se szégyenkeznie. Nem önző az és nem kicsi
nyeskedő. Tudta állni, évek hosszú hónapján át, a leg
nehezebb próbát, amit halandó állhat. A lemondást. 

— De a próbáknak is, az erőknek is megvannak 
a határai! Tovább nem bírjuk. Másnak nem engedjük, 
bárki legyen is az a „más", ma, holnap, vagy akár
mikor. Nem, ezt nem . . ! 

József ökle a mellére döbbent. Láztól cserepes 
ajkai megvonaglottak. 

— Soha! Sohase birnám elveszíteni! Mert ön több 
számomra, mint a trónom, császári és királyi koro
nám, több, mint valamennyi birodalmam együtt. Több 
az egész fényes komédiánál, az üdvösségemnél is! 
Mert szeretem, az első naptól. Meglátásának első órá
jától kezdve, Mária . . ! 

Utolsó szavai már szinte kiáltássá növekedtek. 
Kifelejtődött belőlük a fejedelmi többesszám és leko
pott róluk a gőg. Alázatosan esdeklők s egyben szila
jak voltak, mint a nehéz kínban eljajdult ima. 

A lány egyszerre rémült rájuk, azzal a kézzel 
együtt, mely elől az előbb önkéntelenül meghátrált, 
mely azonban most nyomon követte, hogy vak sodró
dással dereka köré kapcsolódjék 

Egy pillanat s a császár tikkadt ajkai szájára 
égtek. 

Csaknem eszét vesztette irtózatában. Megfeszült 
erővel igyekezett kibontakozni azokból a szentségtörő 
karokból, melyek nem az ő jövendő uráéi, akinek 
képét szívében, mátka-gyürűjét pedig az ujján hordja. 
És tagolatlan kiáltást hallatott: 

— Felség . . ! 
De hiábavaló volt minden menekülő kísérlete. Az 
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a hatalmas ragadozó nem azért tépte, a kétségbeesés 
vadságával, birtokába, hogy gyönyörűségét alig-meg-
ízlelten, máris elengedje! 

Az asztalon álló óra megingott és lezuhant. Üveg
takarója fülsértő csattanással zúzódott porrá. Meg
roncsolt belső szerkezetéből egy álmodozó kis me
nüett néhány elhaló hangja dadogott elő. 

Akkor váratlanul mégis lemúlt a roham. József 
karjai lehanyatlottak. 

Valaki belépett. 
Nem szolgaféle! Ezek az esküvel elnémított em

ber-árnyékok mit sem segíthettek volna a megtáma
dott leányon, ott, ahol a Burg legfőbb istensége a tá
madó. Olyan valaki volt a jövevény, akit a császárnak 
is ember számiba kellett vennie, ha már gyermekkora 
óta annak vette és kegyeivel halmozta. 

Halványan sugárzó arccal, fekete gyapjúköntös
ben: Lamberg állt a viaskodók előtt. 

A császár rábámult, ködös szemmel. 
— Herceg . . ! Te . . . Ön . . ? 
A kegyenc maga is olyan fölindultnak látszott, 

mint soha. Aztán egyszercsak ott térdelt a lopott bol
dogságában megzavart ura lábainál. 

— Felség, bocsánat.. ! — mormolta. — Csupán 
egy rendkívül nagy ok ragadhatott erre a vakmerő
ségre. Hosszasan kopogtattam. 

— Kopogtattál.. ! 
József agya még mindég botladozott a szó ér

telme után. Majd fölkapta fejét. Szeme egy éles vil
lámot vetett. Sötét dühhel buggyant ki belőle a hang: 

— ön otromba és arcátlan! 
— Legyek, — futotta el a bíbor Lamberg sze

líd, szőke arcát. — Legyek otromba és megalázott 
inkább, mint felséged boldogtalan. Uram, a császárné 
s a Dominák bármely percben megérkezhetnek. Ha 
itt találnák fölségedet, ebben a helyzetben . . ! 

A császár nem talált szavakat. Helyette Mária lé
pett elő, még zsibbadtan bár a lezajlott események
től, de eltökélten, hogy a célzás szégyenletes közössé
géből kivonja magát. 
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— Herceg, én . . . — kezdte. 
József azonban már lélegzethez jutott és elhárí

totta. 
— Egy szót se! Megtiltjuk! Semmi magyarázat! 

Mától fogva ön egyedül nekünk tartozik számadással, 
ezen a világon. Értse meg ezt és óvakodjék beleele-
gyedni abba, ami egyedül a mi kettőnk dolga itt. 

És Lambergre mutatott. 
— A kímélet csak ürügy! A császárnénak eszébe 

se jut, látogatást tenni, ilyen szokatlan időben. 
— íme felség, a főudvarmesteri hivatal írott je

lentése, amit röviddel előbb vettünk, — ha régi szol
gájának szavában nem bízik többé. Uram . . . És itt a 
csatolt indokolás . . . Fölséged látogatása ma kima
radt. A császárné nyugtalan . . . Az Isten irgalmáért, 
hallgasson rám fölséged . . ! 

De beszélhetett az elvakult embernek! 
József egy rántással repesztette ketté az írást. 
— Rád hal lgatni . . ! — tajtékzott föl a dühe. — 

Rád hallgatni és távozni. . ! Ma, most, amikor annyi 
szenvedés után így gondoltad, ugye, hűséges 
jóbarát, akivel mi testvér-módjára bántunk? 

Lamberg fölkelt. A lágyság eltűnt róla. Egyenes-
nyugodtan pillantott a császár szenvedélytől ködös 
szemébe. 

— Igen, felség, — szólt — így értettem. A leg
magasabb Ház érdekében. 

— Sohase hivatkoztál rá! 
— Kénytelen vagyok azt tenni, Uram, amit so

hase tettem. 
— Hiába! 
József hátra dobta fejét. Érdesen fölnevetett. 
— Elkéstél, herceg! Mától fogva az a Ház, amire 

hivatkozol, idegen nekünk. 
— A Ház válhat idegenné, Uram, de a házasság 

nem. Fölséged férje a császárnénak, akihez eskü kötii 
Felséged, mint a legkatholikusabb szülők fenkölt 
sarja, jól tudja, hogy az eskü örökre szól. 

— Ohó . . ! — vetődött előre József erős álla. — 
Csak amíg tűrjük, rabszolga módon görnyedezve 
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mindenféle idegen akaratok igája alatt! Csak amíg 
föl nem bontjuk! 

— Fájdalom, ez az egy túlnőtt felséged világi 
hatalmán. 

— A pápáén nem! 
Lamberg búsan intett. 
— őszentsége sohase fogja felbontani fölséged 

házasságát. 
— Megint tévedsz! Fel fogja bontani! Hiszen te 

is tudod, hogy ez a szerencsétlen frigy nem szabad
akaratból, hanem a politikai kényszer nyomása alatt 
jött létre. Nem is láttuk azt az asszonyt, akit szá
munkra rendeltek! 

— És mégis, megesküdött vele fölséged! 
— A prokurátorok! Igen! — dobbantott a csá

szár. — Mi nem! Viseltük a jármot, amit nyakunkba 
kötöttek. Mostanra vége! Felszabadítottuk magunkat 
és mindent, ami korlátoz, odavágunk! 

Ám a herceg csak a fejét rázta. 
— Uram, a prokurátoroknak adott szavunk is 

szó. Eltart a sírig. 
— Könnyen beszélsz! 
— Igen, felség. Mert nem terheli többé az életemet 

semmi öröm. Minap temettem el a feleségemet. 
— Mi . . . mit mondasz? 
— Azt, Uram, hogy Mária Claudia, az én falusi 

lánykám, szűzi asszonyom: sohase énekel nekem 
többé, örökre hallgatni fog . . . 

Lamberg szemét könnyek lepték el. Csöndesen 
állt ott, lehorgadt fővel. 

József pedig megrendülten nézte. Csak most tűnt 
föl neki, hogy a herceg — gyászruhát hord. Mint 
egy villámcsapás, hasított át rajta ez a ráeszmélés. 
Hirtelen kinyúlt barátja után. Megszégyenülten és 
jóvátevő bensőséggel magához ölelte. 

— Oh Léo, ne vedd szívedre a hevességünket s 
€gy hang se legyen többé! A mi dolgunk úgyis elvé
geztetett. 

— Még nem, egyetlen Uram! 
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A fiatal ember szelíd konoksággal nézett, köny-
ayein át. 

— Föltett célom, hogy felségedet távozásra bír
jam — lehelte. 

— Hagyd, Léo! Mindennel leszámoltunk. 
— A rossz példával is, amit fölséged népeinek 

mutatna? 
— Csak emberi példa, kedves hívünk! 
Lamberg azonban nem tágított. 
— Fölséged, — mondta — élhet házasságon-kí-

vüli életet. Odavághat minden akadályt. De a birodal
mat nem vághatja sutba. 

— Nem is szándékunk. Egyszerűen átruházzuk 
Carolus öcsénkre, aki éppúgy Habsburg ivadék, mint 
mi. Te pedig majd beletörődsz lassankint, hogy bará
tod környezetéből elpárologtak a hízelgő érdekboga
rak. Hogy «felség» helyett Burg Józsefnek fogják hívni 
s ezen a néven boldogabb lesz, valamennyi koronát
viselő elődjénél. Ugye, eltaláltuk? 

A császár hangja is szelíd volt már, szinte esdek
lő. Átkarolva tartotta a herceg vállát, úgy beszélt 
hozzá. Hogy pattogott az előbb, de akkor is tudta, 
hogy az egész világban csalódhat, egy-valakin, barát
ján kívül. így aztán azt se bánta többé, hogy a herceg 
tanúja lett annak, aminek nemsokára méltóbb formá
ban lesz tanuja . . . 

— Leopoldus, te nem mondhatsz ellen! 
A kegyenc összekulcsolta kezét: 
— De igen, Uram. Az Isten legyen nekem irgal

mas érte. Ellenmondok, fölséged iránti szeretetből. Kö
nyörgöm, ne cselekedjék megfontolatlanul! Lehetet
len, pillanatok alatt, ilyen elhatározó lépést bölcs kö
rültekintéssel megtenni! 

— Pusztuljon minden, ami az útban áll! — volt 
rá a válasz. 

És Laimherg látszólag legyőzve térdet hajtott 
— Megértettem felség. „Pusztuljon minden." A 

grófnő is. 
A némaságba parancsolt lányra mutatott. 
Mert a „mindenbe", természetesen, ő is beletartó-
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zott. A botrány, mely itt nyomban ki fog törni, reá 
is áthárul majd s többé az se moshatja tisztára, ha 
őfelsége felborítja érte trónját, házasságát, az örökö
södés rendjét. Legföljebb megoszthatja vele azt * 
gúnynevet, melyet irigyei majd nem késlekednek rá-
cégérezni. 

— Megértettem, hogy fölséged ezt akarja, mint
hogy visszautasítja alázatos tanácsomat s inné, még 
mindég ittvan, ahelyett, hogy sietne a katasztrófának 
elejét venni. 

Egy tekintet az uralkodó arcába és Lamberg tud
ta, hogy megnyerte a csatát. 

A császár még babrált a szék faragványán, de 
már csak botladozva. Aztán egyszerre lehanyatlott a 
dacos feje. 

— Igazad van, Léo, mint mindég. — dünnyögte. 
— Jogunk mindent elvetni, ami a miénk. „Tőle" 
azonban nem fogadhatjuk el, ami mindhármónk éle
ténél több, csupán azért, hogy még ez órában kény-
szerítsük dűlőre azt, amihez korlátlan idő áll rendel
kezésünkre. Köszönjük, hogy erre figyelmeztettél.. . 

— Tehát távozik fölséged? 
A herceg már megint térdelt. Szinte vallásos tisz

telettel csókolta meg ura kezét. 
József igent bólintott. 
— Egy kikötéssel. Meg fogsz mondani a kis

asszonynak mindent, amit mi el nem mondhattunk. 
Bocsánatát kéred féktelenségünkért. Isten látja, hogy 
a legőszintébb hajlandóság vezete t t . . . Keressetek 
módozatokat és határozzatok, ahogy ő akarja. A vá
laszt aztán, a felségek távozása után, meghozod ne
künk. 

— Meglesz, — felelt Lamberg, egy mozdulattal 
leszorítva Mária tiltakozásra emelt kezét. 

El se bocsátotta, míg a császár ki nem fordult az 
ajtón. 

* 



Hogy a császár távozott, Lamberg is elbocsátotta 
régre foglyát. Mária pilledezett egy darabig, hangta
lanul. Fehér volt, mint a napszívott len. Szemei úgy 
nyíltak lassú-nagyokat, mintha álom kerülgetné. Csak 
az arca meg-megrándulásáról lehetett látni, hogy nem 
álom az, amivel küzd. Hogy el van borzadva és meg
viselve, az utolsó porcikájáig. 

Majd lehajolt. Fölvette lesiklott, csipkés kendőjét 
s a vállára terítette. Azzal indult is. Akkor a herceg 
útját állta: 

— Méltóságod magamra hagy? 
— Amint látja, excellenciád! 
— De hiszen nekünk válaszolnunk kell? 
A lány levont ujjáról egy gyűrűt s halk koppa

nással odatette a herceg elé, az asztalra. 
— íme a válaszom, — felelt. — Szíveskedjék 

Excellenciád a császárnak tudomására hozni. 
És fölszegte fejét. Hosszú pillái felvetődtek, ki

tárva szemének két kék virágát. 
Lamberg a gyűrűért nyúlt. Megnézte figyelme

sen s közbe halkan morzsolta a bevésett jelmondatot: 
— „Adeodatae Adeodatus . . . " Istenadtának, az 

I s t enad t a . . . 
Föltekintett. 
— így vagyunk? 
— így-
Csend hullt közéjük. 
Aztán a herceg megint megszólalt: 
— Udvari ember? 
— Nem. 
— Közülünk való? 
— Nem. Egyike azoknak, akik fölött állandóan 

ott fenyeget a végzet. 
— Tehát magyar! 
— Igen. 
— A lázadókból? 
Mária kurtán fölvillant. 
— A jogkeresőkből! És most tud hercegséged min

dent, amit két halandón kívül itt eddig senki se tu
dott. Informálhatja fölséges barátját, miután más mó-



87 

dora nincs, megértetni vele, hogy nem tűrhetek el bi
zalmaskodást senki teremtett-lélektől, aki a férfi-nem
hez tartozik. Ha mindjárt koronát visel is! Ha a tör
ténelem legnagyobb áldozatait hozná is meg értem! 
Ez kész. , 

Fölvette a gyűrűt s indult tovább. 
— Az ilyen közlések következménye könnyen ki

számítható, úgy az udvarnál, mint a szülői háznál, — 
mondta, meg vonagló szájjal. 

De Lamberg megint útjába állt. 
— Nem addig, amíg engem is meg nem hallgatott! 
— Mi beszédünk lehetne még? 
— Csupán ennyi: lovagi szavamra fogadom, 

hogy a császár nem fog megtudni tőlem az ön köz
léséből semmit. Találok számára más magyarázatot. 

A lány halkan felsikoltott. Szája megszűnt vo
naglani. Arcára visszaköltözött az élet színe. 

— Herceg . . ! 
És önkéntelenül kezét nyújtotta. 
Lamberg tiszteletteljes csókot nyomott rá. 
— Szegény gyermek! — simogatott a hangja, apás-

kodóan. — Nehéz órát élt, tudom. Ez azonban nem 
elég ok arra, hogy bennem egy hitvány fajankót lás
son! Sem pedig, hogy esztelenségekre ragadtassa ezt 
az okos kis fejét! Szó sincs semmiféle vesszőfutások
ról, se szülői kitagadásról! Leül ide mellém és meg
hány juk-v etjük a dolgokat, jó testvérekként. 

ő maga is lebocsátkozott. Majd nyugtató hangon 
elkezdte boncolni a nagy kázust. 

Hogy hát: mi is történt itt tulajdonképpen? Nos, 
igen. őfelsége kissé túl temperamentumosán talált 
v ise lkedni . . . És hát, igen . . ! Tagadhatatlanul, meg
illette ajkával az udvar egyik hölgyét. Fölháborító 
valami lenne, ha nem az uralkodó, hanem másvalaki 
anya-fia merészkednék ilyesmire! De ezt a különbsé
get nem szabad ám, csacska módon, szem elől tévesz
teni! Vannak gesztusok, melyek bizonyos magas sze
mélyek részéről, egész más elbírálás alá esnek, mint 
4 többi embereknél! 

Az ellenkezést példákkal némította el. 
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— Ugyebár, konfirmáció alkalmával a püspök 
meglegyinti a bérmálandó arcát? L á m . . ! És nem 
számít ütésnek. A nagymester is megüti a lovag-jelölt 
vállát. Nem számít ütésnek. A császár is megcsókol
hat valakit. Nem számít csóknak. Nem szégyen. Oh, 
gyermek, gyermek! — ingatta a fejét mosolyogva — 
be szerencsés is, hogy egy ilyen nagy udvar szöve
vényei közt, csak annyi tmegalkudni-valója van, mint 
egy ártatlan, elrepülő kis csók . . ! Aztán hát: mi is 
az a csók? Puszta üdvözlési forma! 

És népeket sorolt föl, melyeknél a csók nem több, 
mint másutt a főbólintás. 

— De őfelsége nem barbár! — lobbant közbe Má
ria, észre se véve, hogy nagy-ügyesen már belecsalo
gatták a vitába. — A bécsi udvarnál az etikett szent
ség! 

— Halkabban! — intett vissza amaz. S a telhető 
legtermészetesebb hangon magyarázta: 

— Ez a terem ugyanis, szomszédos a császár ka
binetjével. A felségek pedig beérkeztek. 

— Ha meg is maradok az udvarnál, a felséges 
asszony oltalma alá fogok helyezkedni! — kapott az 
ötleten a lány. 

Ezt azonban megint nagyon szerencsétlen gon
dolatnak ítélte Lamberg. 

H o g y a n . . ! Pálffy generális leánya, mint — vá
daskodó? S még hozzá koronás uralkodóját denun-
ciálná? Ég őrizze a ,,testvérkét" minden effélétől! 

— Akkor hát ? 
Közvetlen válasz helyett a herceg ismét mesé-

lésbe fogott. Ecsetelte, hogy milyen heves vérmérsék
lettel jött világra a felséges űr. Hogy míg a kis boszor
kány föl nem tűnt az udvarnál, bizony-bizony, a ga-
lantériákból is kivette részét! De mióta a tündérke 
testi-lelki szépségeivel bilincsekbe verte, olyan tiszta 
életet él, mint egy gyermek. Elmesélte nagy fogadal
mát, megható lemondását, melyből nem is lépett ki. 
míg az egymást-követő kérők föl nem ébresztették 
benne a rettegést, hogy míg ő szemét sem emeli hal
ványára, jöhet valaki más és elragadja, 
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Mária elhallgatta a mesét, mely olyan lágyhangú 
és nyugtató volt, mint egy bölcsődal. Hanem azért 
végül is csak legyintett. 

— Excellenciád minden férfi-igazsága se ellen
súlyozhatja az asszony örök igazságát s azt a bántó-
dást, melyet elviselnem kellett! 

— ö n figyelmen kívül hagyja, hogy őfelsége a 
hibáért bocsánatot kért! — pattant vissza a védő. — 
Hogy felajánlotta a legtöbbet, amit férfi asszonynak 
felajánlhat: hogy törvényesíti szerelmét! Nem túlzott. 
Olyan lelkiállapotban van, mikor semmi sem lehetet
len nála. Meg fogja tagadni családja hagyományait, 
feleségét, gyermekeit, vallását, odadobja trónját, ko
ronáit is, ha kell s ha ön úgy akarja. 

Hogy akarta-e! 
A puszta föltevéstől is eldöbbent. 
— Ez a házassági ajánlat, kívül minden erkölcsi 

törvényen, nem elégtétel, hanem tetézett bűn! — 
vonta össze a szemöldökét. 

És keserűen tette hozzá, hogy ilyesmi nem ér
hette volna azok közt, akiket őexcellenciája ..lázadók
nak" bélyegezett! Akiknek tegnapjuk a nyomorúság, 
májuk a hányódás, holnapjuk pedig talán a pallós 
lesz, ha Isten nem cselekszik értük. 

Szemrehányás csengett szavaiban, a herceg s az 
őt körülvevő egész ledér világ ellen. Lamberg mégse 
tiltakozott. Ellenkezőleg, hirtelen megélénkült. 

— Isten? — kérdezte. — Nem, grófnő, nem! A 
bibliai idők elmúltak. Jehova nem nyilatkozik ki 
többé a felhőkből, villámlás és mennydörgés közepett. 
A csodát nem ő maga míveli, hanem arra kiszemelt 
eszközei útján művelteti. 

— Ej, excellenciád játszik a szavakkal! 
De még milyen gyakorlattal játszott! Hogy el

találta azt a húrt, amit pengetnie kell, ha a kívánt 
melódiát akarja kicsalni ebből az igazságában háborgó 
kis lélekből! Hogy osztott-szorzott! Hogy forgatta a 
hányadosokat abban a számvetésben, melynek tétje 
— a császár nyugalma, botrányoktól, végzetes össze-
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morzsoltatástól való menekülése — minden eddigi 
kockáztatásánál nagyobb volt! 

Keményen Mária szemébe nézett. 
— ö n pedig ember-sorsokkal játszik! Hiszen 

most módjában állna, végbevinni szenvedő véreiért azt 
a kegyelmet, amit odafentről vár számukra! Ne ke
ressen mindenáron megtorlást, még ha sérelmet lát 
is! Gyakoroljon elnézést egy szenvedő ember téve
dése fölött! Legyen könyörületes s ezen a krisztusi 
áron váltson javakat azok részére, akik nyomorúsá
gáról olyan meggyőző képet nyújtott. Szabjon fölté
teleket a bocsánatáért. Kérjen szabad-kezet abban, 
amit helyesnek ítél. Végül aztán segítse dűlőre a béke 
művét, aminél szebb célja asszonynak nem lehet. Nem 
szégyenkor nagy-nagy hatalom, amit a kezében tart! 

Mondhatott-e ennél többet? 
Mária egész megszédült attól a perspektívától, 

mely fölszakadt előtte. Percekig hanghoz se jutott. 
És Lamberg sem zavarta. Hagyta lelkendezni. 

Csak idők teltén szólalt meg ismét. Hogy hát: mit 
is mondott ő? „Kérjen" szabadkezet a testvérke? Ak
kor rosszul mondta. Ne kérjen semmit. Követeljen! ö 
maga tanácsolja ezt, aki a bocsánatot közvetíteni 
fogja majd, őfelségéhez, kizárva természetesen a fel
forgató terveknek még puszta gondolatát ':. 

— Már most aztán méltóságodon a sor, dönteni: 
egy parányi szánó elnézés és országos boldog béke, 
vagy kicsinyeskedés, fölé borítva egy nagy gyász
zászló, a magyar címerrel. Ami talán az ön jegyesé
nek is szemfödele lesz! Nem, — emelte föl a kezét 
elhárítólag. — Ne válaszoljon mindjárt! Fontoljon 
meg előbb mindent. 

És hogy ne csupán ajánlja, hanem elő is moz
dítsa amit ajánlott, fölkelt s eltávolodott. A puha sző
nyegek felfogták lépteinek zaját. Csak Mária gyors, 
szakadozott lélegzete hallatszott a csöndben. 

Majd a herceg ismét megállt. Lebámult az ablakon 
át, a Burg udvarára. Vagy talán nem is hatolt olyan 
messzi a tekintete? 

Az ablaküveg visszaverte a mögötte hagyott lány 
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alakjának tükörképét. Azt figyelte. Hogy marad ott, 
szinte megbűvölten? Milyen nagyra tágulnak a sze
mei? Hogy vonaglik érzékeny szája, melyen még ott 
a romlatlanság gyermeki vonása . . . 

Sóhajtás feszítette a mellét. 
Az ő romlatlan gyermeke, Mária Claudia jutott 

eszébe, aki egy egész hosszú napot feküdt már végig 
törékeny kis hátán, egy sötét, rideg pinceboltozatban. 
Anélkül, hogy ő az emléke elé térdelhetett volna, az 
eseményeknek ebben a bolond forgatagában . . . 

De visszafojtotta sóhaját. Elködösítette volna 
az azt a képet, melyet figyelnie kellett. Elveszíthette 
volna azt a pillanatot, mikor a révület elfoszlik s a 
tűnődő magához eszmél. 

A lány ujjai a levont gyűrűvel babráltak. 
Rábólintott: 
— Küzd. 
Majd egyszerre megint helyére siklott az arany-

karika. 
— Kész, — állapította meg erre s ismét vissza

tért. 
Mária már állva, kezét nyújtva fogadta. S az a 

kéz nem remegett többé. 
— A döntés? 
— Elfogadom a tanácsot. 
— Megbocsát? 
— És föltételeket szabok. 
A herceg kezet csókolt. 
— Mik a föltételek? 
— Restitucio in integrum, Károlyi Sándor báró 

úr birtokaira vonatkozólag. A szatmári főispánság, az-
esetre, ha a föltételeknek megfelel. Üljön össze a mi
nisztertanács s erről a határozatról, egy szabályszerű 
okiratban, ünnepélyesen biztosítsa a báró urat. Az ok
mányt én magam kívánom rendeltetési helyére jut
tatni. 

— Ez minden? 
A lány tagadólag intett. 
— Hátravan a legfontosabb. Ruházza föl a felség 
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a Károlyival való továbbtárgyalások teljhatalmával 
azt, akinek először sikerült őt mérlegelésre bírni. 

— Bocsánat, — mosolyodott közbe Lamberg, 
mentegetőzve — nem foglalkozom politikával. Ki az 
a szerencsés fickó, akire méltóságod céloz? 

— Az apám! — nőtt meg Mária, fepiosszal. 
A herceg meghajolt. 
— Grácia . . ! Több nincs? 
— De igen. Egy kérdés. 
— Parancs! 
— Ha ittmaradok, mi biztosítja az én 

az én 
Lamberg tudta, hol kell közbevágni. 
— Háborítat lanságát? 
— Ügy van! 
— Sajátmagam. 
A herceg nem hallgatta el, hogy itt ma a házi

gazda is égett ember kissé. . . Megperzselődött az 
emberi önuralomba vetett, túlnagy hite. Nem fog 
többé eltávolodni vendéglátó otthonából, ahová a 
dáma mindég nyugodt szívvel léphet be ezentúl. Sőt 
kell is találkoznia a felséggel, másképp hogy érvénye
síthetné fölötte befolyását? 

— ö n lehet a birodalom áldott diktátora! — vé
gezte be szavait. — Csak hárman fogjuk tudni. Meg
elégszik ennyivel? 

— Ez az, amit akarok. 
És Mária ismét kezét nyújtotta. 
Lamberg nem marasztotta tovább. Pillanatnyi

lag legalább, elért mindent, amire törekedett. Meg
állította urát azon a végzetes úton, melyen minden 
ellene ágaskodott volna, hogy a saját kezével megbon
tott, évszázados hagyomány-falak végül romjaik alá 
temessék, menthetetlenül. Átadhatta magát a végzett 
kötelesség nyugalmának. Ernyedtségében észre se 
vette, hogy odaát, a császári kabinet felől, apró lépések 
topognak s egy kis kéz elválasztja az ajtó egyik szár
nyát a másiktól. 

Néhány ujjnyinál nem volt több az így támadt 
rés. De ez a hasíték épp szembe esett azzal a szár 
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iiyas, nagy ajtóval, melyen át Mária távozott a terem
ből. A fenséges gyermekek nevelőnője még elkaphatta 
tekintetével a dáma uszályának egy tovafelhődző fod
rát, ahogy a kilincset a rakoncátlan kezecskékből ki
szabadítva, az ajtót megint betette. 

A nagy, fekete szemek tág örvényt nyitottak. Mé
lyükben két baljóslatú, sötét pont villant. 

Guitana összeszorította a száját, hogy föl ne ki
áltson. 

Jól látott? Úristen.. ! Jól látott? A magyar 
hölgy? Lambergnél? A császári kabinet tőszomszéd
ságában . . ? 

Majd elszédült. A fölfedezés úgy érte, mint egy 
oldalába mélyülő tőr hideg, éles hegye. 

II. 

A padjához láncolt gályarab nem érezhette las
súbbnak és kínosabbnak az idő múlását, mint Gui
tana azokat a perceket, míg a császári pár „családias" 
együttléte tartott. A felség megszokott vizsga-kérdései 
feszegették most az idege szálait. A gyermekek éret
len, éles hangja sértette fülét. Amália kényeskedése 
pedig — ez a szánalmas és reménytelen kokettéria — 
megtöltötte rémülettel. 

Mintha a császár ingerülten válaszolgatna ..? 
Mintha? 
Nem, egészen bizonyosan ingerült volt a felség! 

Társalgása szórakozott, mosolygása mesterkélt. 
— Ez az ember színlel! — gondolta elször

nyedve. 
Nem kételte, hogy a császárral történt valami. És 

próbálta összegezni a tapasztaltakat, amennyire ku
szált agyától kitelt. 

íme. a magyar dáma visszatért. Ittjárt, Lamherg^ 
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nél. Egyedül. S az ajtó nyitva . . ! Tehát: a császárnál 
is . . ! Es őfelsége egész kicserélődött ettől a találko
zástól. Már nem senkié többé. Ezé a senki-asszonyé. 
Már Valakié . . ! 

Hogy következtetésével idáig jutott, nem ügyelt 
többé a vizsgából felszabadult gyermekekre. Nem 
bánta, ha zajt ütnek is. Elnézett fölöttük, mikor meg
rohantak egy-egy bútordarabot. Sőt szinte örült, mi
kor hajbakaptak a koncon. 

Amália, a kisebbik, toporzékolt: 
— Nagyasszony, a könyvet kegyeskedjék . . ! 
De a csöpp „Nagyasszony", Jozefa se volt rest! 

Beleragódzkodott a képes bibliába. 
— Fenséged szamár! A könyv az enyém! Domina 

csak másodszülött! 
— Majd én megmutatom . . ! 
A két gyerek visított. És míg Guitana csupán mí

melte a szétválasztás buzgalmát, a császárné szemé
ből valósággal gyűlölködő pillantás lövelt dulakodó 
palántáira. Meg tudta volna fojtani őket, amiért meg
hiúsítva trónörökös-váró reményeit, lányoknak szü 
lettek s mert tetejébe most még, illetlen lármájukkal, 
azt a néhány drága percet is megrabolták, melyeket 
a sóvárgott férfi oldalán tölthetett volna. 

Igen, lám, Josephus össze is vonja szemöldökét! 
Már emelkedik is, a visszavonulásra, anélkül, hogy leg
utóbbi összezördülésükből kiengesztelődnék és régebbi 
közös életmódjuk újból-fölvételének reményét nyitná! 

— Felségednek több gondot kellene fordítania a 
gyermekek jó modorára, — mondta zordul. — Jozefa 
vásott, Amália pedig kezd egyszerűen tűrhetetlenné 
válni. 

A kettőjük testvéri érzését sem találta kielégítő
nek az uralkodó. Szerinte Carolus öccse és közte, egész 
más viszony volt, az ő korukban! 

— Elégedetlenek vagyunk a tapasztaltak miatt, a 
nevelőnővel is! 

— Esti táblánál, felséged jöttekor, a gyermekek 
bocsánatot fognak kérni, — hebegte Amália, kétség-
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beesett kísérletet téve, hogy férje figyelmét ottho
nukra terelje. 

De a császár elutasító mozdulatot tett. 
— Estére nem terheljük felségteket! A gyerme

kek feküdjenek ezentúl korán, mert talán épp a hosz-
szas fennmaradások ártanak nekik. Az éjfél előtti ál
mot felségednél se pótolja a késői kelés. Magunk 
szándékozunk e tekintetben jópéldával járni e l ő l . . . 

Guitana majdnem rábólintott. Gyilkos gúny vo
naglott a száján. Érteni vélt mindent, míg úrnője 
csak annyit látott férje szavaiból, hogy váratlanul rá
terült boldogságának e percben éppoly váratlanul, me
gint vége is szakadt. 

Oh, az a gyűlöletes fantom megint kísértett a 
Burgban! Visszajött a magyar dáma s innen a császár 
megváltozott viselkedése . . ! 

Ügy megzavarodott Guitana, a saját nagy bizo
nyosságától, hogy majdnem elvétette volna rangelső
ség szerint léptetni ki a főhercegnőket az ajtón s haj
szál híjján, rátaposott a császárné uszájára. 

De Amália se volt jobb állapotban, mint ő. Zo
kogással küzdve, vonszolta végig megrokkant testét a 
folyosón. Lakosztályába érkezve aztán, az elmarad
hatatlan Caraffa asszony keblén, kitört belőle a két
ségbeesés furórja, úgy, hogy az udvarmesternő azt se 
tudta, mihez is kapjon előbb. A derék halhéjpáncél-
ját nyissa-e meg, ablakot rántson-e, vagy a szagos 
üvegcsét hozza? 

A császárné azonban tiltóan hadonászott. 
— Nem, — rikácsolta, szinte eszelősen. — Ne érj 

hozzám, Catherine! Levegő, repülősó, mindez semmit 
se használ most nekem! A virgácsot hozd! 

S a megszeppent gyermekekre mutatott. 
— Fizetni fognak az átkozottak, azért, amit velem 

tettek! Hagyjatok egyedül! 
De már akkor meg is suhant a vessző, csontváz 

karommá görbült kezében. 
Caraffáné sietve tuszkolta előre húgát. 

* 



Csak saját otthonában hökken rá, hogy az is tá
molyog, mint a megszédült pille. 

— Porco di Dio . . / — szisszent rá. — Mit jelent
sen hát mindez? 

— Ránk nézve a legrosszabbat. — mormolt Gui 
tana s az ajtónak támaszkodott. 

— Rébuszokban beszél, kedvesem! 
— Szolgálhatok tényekkel is! — nevetett sötéten 

a lány. — A magyar hölgy visszatért. 
— Nagy újság . . ! Az egész udvar tudja. 
— Az udvar semmit se tud, nénémJ Az a 

kreatúra Lambergnél j á r t . . . 
— Járnak a herceghez mások is. 
— De nem egyedül! 
— Oh .. ! Diavolo . . / 
Az úrasszony most már fölkapta a fejét. 
— Ki látta? 
— Én magam. Az a perszóna találkozik a csá

szárral. Mindennek vége. 
— Még nem! 
És Caraffáné szeme nagyot villant. 
— Hagyj gondolkozni! 
Azzal kivonta írószeres asztalának székét. Mielőtt 

azonban belemerülhetett volna a kemény feladatba, 
melynek megoldása kétségkívül az ő leleményességére 
•árt, meglepődve nyújtotta ki kezét. 

— Hát ez mi? 
Az asztalon egy boríték hevert. 
Gyors mozdulattal föltépte. Aranyozott szélű bil

let került elő. Oldalt — a címer helyén — keresztbe
tett csontok s egy halálfej. Ruggiero pecsétje . . . 

A dáma egy percre lefüggönyözte pilláival sze
mét. Végigfutott a rövid sorokon. Aztán gőgösen el
mosolyodott. 

— No lám . . ! Cäetano . . . Ez jókor jött! 
A másik sötét keserűséggel nézte. 
— Asszonyom itt leveleket olvasgat, míg én kín

padra feszülök? 
— Ostoba! — volt a kurta, nyers válasz. — Ar 

én bőröm se olcsóbb, mint a tiéd. 
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És Caraffáné odafricskázta az írást. 
— A magisterhez nevezetes ügyfél érkezett! 
— Mit érdekel az most engem? 
— Sőt nagyon is! Mert a kliens nem kisebb le

gény, mint a cseh helytartó. A maestro bizonyára nem 
ok nélkül hívat minket. . . 

— Nem. Prechorowsky jósoltatni akar, a ma-
gister pedig bajban van, minthogy friss híreink nélkül 
mukkanni se bír. 

— Hát szolgálunk neki friss hírekkel és közben 
magunk is tájékozódunk. Nem érted? 

Az úrnő toppantott. 
— Elfelejted, hogy Prechorowsky egyike a ma

gyar dáma titkos hódolóinak? Vedd a köpenyedet és 
kövess I 

Ezúttal Guitana se várt több bíztatást. A gyűlölt 
vetélytárs nevét hallva, egyszerre neki lett a legsür 
gősebb. A két asszony, fojtott szavakat váltva, hussant 
le az emeletről. 

A laboratórium ajtajában Caraffáné félretolta a 
két törpét, akik a bejáratot őrizték. Neki szabad be
lépése volt ide. 

Csakugyan, ott találták már a helytartót. Jöttükre 
kényszeredett udvariassággal kelt föl a háromlábú kis 
székről, mely fölbillent súlyos teste után. „Kedves 
meglepetésről" csicsergett, bár mérges elpirosodása 
meghazudtolta. 

— Húgom és én, mindennaposak vagyunk a la
boratóriumban, — tűrt el az úrnő egy tapodós kéz
csókot, gyors jelet adva, Prechorowsky lehajtott 
feje fölött, Guitanának: 

— Kösd le a figyelmét! 
így maradt ideje, néhány legsürgősebb szót vál

tani Ruggieroval. 
— Baj van, messere.. ! 
— Nos? 
Hamar megértették egymást. 
Az olasz aztán a helytartó felé hunyorított: 
— . . . ez is hasonló járatban! 
— Két legyet egy csapásra .. ? 
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-— Ha sikerül . . . 
Rövidesen Caëtano visszafordult. Áldatta Pre 

dhorowskyval a szerencséjét. Hiszen — mint mondta 
— az óhajtott jóslat föltétlenül mágikus kapcsolatot 
kívánt! A hölgyek pedig, akik jeles tanítványai, tar
tóz tatás helyett, megígérték segítségüket! 

S már szét is vonta szentélyének függönyét. Rej 
télyes formájú lombikokat hozott. Meglehetős távol
ságiba, háromlábú asztalt, annak közepére nagy üveg
edényt állított. Majd meghajolt Caraffáné előtt. 

— Kezdhetjük. 
— Igen, igen! — élhetetlenkedett Prechorowsky, 

nyugtalanul. — Hanem ezzel az én titkom megszűnik 
titok lenni! 

Az úrnő épp az üvegedénnyel babrált. Különféle 
tinktúrákat csöpögtetett a vízbe. Az ellenvetésre elmo
solyodott. 

— Excellenciád titka már se titok — mondta. — 
A mi szép kis magyar dámánk miatt kívánja tudni a 
jövőt! írva van ebben a bűvös edényben. 

Prechorowsky hát nem szabódott tovább. Visz-
szazökkent helyére és azontúl megadólag nézte a va
rázslatos tudományú asszonyt, akihez most a magisz
ter is társul szegődött. 

A kettő egymással szemközt hajolt a tál fölé, úgy. 
hogy szájuk suttogása — mindenki mástól hallatla
nul — átborzolódhatott a felhődző folyadék tükrén. 

És Prechorowsky föladta a kérdést: 
— Mit művel hát e pillanatban a kisasszony? 
— Éppen lakásába érkezett, — válaszolt az úrnő. 
Kis szünet és újabb csöppek után Ruggiero vette 

át a szót. 
— Egy nőszemély van nála. 
— Miféle? 
— Valószínűleg komorna. A hölgyet vetkeztetik. 
— Ah . . ! Csak gyorsan! Tovább! 
— A dáma levetkezve áll tükre előtt. . . 
A helytartó úr pufók arca rákvörös Jett . Hirtelen 

hátra tolta székét. 
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— Istenem.. ! — botladozott a nyelve. — Kissé 
magam is beletekintenék a kedves edénykébe . . . 

— Egy lépést se! ön szétszakítaná a delejes kört! 
A csésze csupán avatott mesterei előtt nyilatkozik 
meg! 

A helytartó úr homlokát törülgetve hibbant me
gint vissza, Guitana mellé. 

— Mi . . . mért toalettezik a szép gyermek, ilyen 
szokatlan órában? — kérdezte. 

— Mintha jönne valahonnan! — vágott Ca-
raffáné a mester elé. — Nézze csak, messere? Ez kü
lönös . . ! Hajoljon jobban a tál fölé, míg én a kabalát 
mondom . . ! 

Valóban, halk suttogást hallatott. 
Ruggiero szeme egész kidülledt, feszült figyelte-

ben. Végre megszólalt: 
— Per Bacco . . / Méltóságodnak ördöge van! 

Nem hiába tanítványom. Igen, én is követem vissza
felé! Egy folyosó . . . Ah, hát ez Mi ez? 

És megdörzsölte szemét, mintha nem akarna 
hinni neki: 

— Tisztára olyan, mint Lamberg herceg sza
lonja! Lehetetlen! És mégis . . . A Madonnára . . ! Őfel
ségét látom! 

— Bizalmas kettesben, a mi szép kedvencünkkel! 
— sikított közbe az úrnő. — A légyottot megzavarja 
valaki. . . De mit művel excellenciád? Megrántotta a 
szőnyeget! A folyadék hullámot vetett, semmit se mu
tat többé. 

Most Ruggiero is fölegyenesült. 
— Jobb is talán, — szólt jelentőségteljesen. — 

Ilyen abszurdum .. ! 
— Csak önöknek! Én már rég sejtettem. — 

Legyintett elhárítólag Prechorowsky. — Egy kis já
ték . . . Istenkém.. ! Efelől meg bízvást helytartó
névá tehetném a szép dámát, ha nem volna olyan ha
rapós! De hát ez mind semmi. Ebből nem lettem oko
sabb. 

— Excellenciád megveti a pazar mutatványt? — 
sötétült el az olasz, sértődötten. — Első esetem volna! 
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A helytartó úr kezdett megszeppenni. Engeszte-
lőleg veregette a magiszter vállát. 

— Félreért, barátocskám! Félreérti A mutatvány 
elsőrangú volt. De én nem a multat és nem is a jelent, 
hanem a jövendőt akarom tudni! Azt, hogy mit kell 
tennem? Égy kis tanács, Don Dominico . . ! Egy kis 
tanács .. ! 

Caraffa asszony is előjött az asztal mellől. Ruhá
jára mutatott, melyen vízcsöppek fénylettek, ö is 
duzzogott. 

— Excellenciád, meggondolatlan mozdulatával, 
nemcsupán sokat ígérő mutatványunkat szakította 
félbe, hanem még drága csipkéimet is tönkretettel 
Méltatlan volna bármi követelőzés! Nincs mindennap 
egy öltözetem arra, hogy szívességet tegyek hálátlan 
barátaimnak s tetejébe kárt is szenvedjek végettük. 

— Méltóságod megtagadná a jóslat folytatását? 
— hűlt el Prechorowsky. — Lehetetlen, hogy ilyen 
szigorúan büntessen! 

— Az én számomra pedig lehetetlen az efajta 
tékozlás! 

— De hát mekkora az a kár? — jajdult föl a 
helytartóban a rosszatsejtő fösvény. 

Az úrnő Guitanához fordult. 
— Minap hozták a ruhát a szabótól, ön vette át, 

húgom. Mennyit is fizettünk érte? 
— Ezer forintot. — vágta rá a kérdezett, szem

rebbenés nélkül. 
— Ezer — 
Prechorowsky levegő után kapott. 
— Jóságos egek .. ! De hát miből készült az a 

ruha? 
— A csipkék valódiak! — hajlongott Ruggiero, 

gáláns mosollyal. — Nem gyerekjáték . . . 
A kíváncsiság végül is győzött a vén emberen. 
— Megtérítem a kárt. Folytassuk! — rendelke

zett. 
Ám az olasz csak állt, egyhelyben, tovább. 
— Excellenc, vígasztalhatatlan vagyok .. . Míg itt 

tanakodtunk, a folyadék — elromlott... 
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— De hát töltsön be helyette frisset, szerencsét
len! — kezdett kijönni sodrából a kliens. — Mit 
gondol, messere? Lopom én az időt? Hogy minden 
két-napban idesétálhatok Prágából? És a tartomány 
ügyei.. ? Csak lel talán egész Viennában még annyit 
abból a kotyvalékból, amennyi nekem szükséges? 
Zavarjon érte valami naplopót, egy-kettő! 

— Fölösleges, — vont vállat nyeglén az, olasz. — 
Van szerem készenlétben, amennyi kell. 

— Akkor nem értem . . . 
— Uram, a szer drága! Excellenciád nem kíván

hatja egy szegény ördögtől, akinek a tudományánál 
egyebe sincs . . . 

— Szegény ördög! — csapta össze kövér kezeit 
a helytartó, egy újabb érvágás sejtelmétől felizgulva. 
— Nincs egyebe.. ! Hiszen zsebében tartja a fél biro
dalmat? 

— Az egész se sok. A kincstár üres, a császár 
zsebe üres, a császárnék erszénye üres. A 

— Ne tovább, ne további 
Prechorowsky befogta a fülét, bár legszíveseb

ben arculütötte volna a vigyorgó olaszt. 
— Töltsön be új folyadékot! Fizetem. 
— Csupán, ha excellenciád saját jószántából. . ! 

— vedlett vissza tüstént előkelő udvaronccá a kal
már. — Nálam klienseim kedve a fő. 

Azzal hozta is az új üvegcsét. 
A dáma szakértően rázogatta az edényt. 
— Várjuk a kérdést! 
— Mit látnak számomra? — pöfögött mérgében 

még mindég, a póruljárt. 
Caraffáné szája szélei gyorsan mozogtak. Rug-

giero pedig emelt hangon felelt: 
— Excellenciád a szerencse fia! Magáénak fogja 

vallhatni az isteni hölgyet, ha eszén jár. 
— Hogyan? — fulladt bele a hájgombócba a szó. 
— Hogyan? — ismételte Guitana is. 
— Ki kell fürkészni a szép kisasszony múltját.. . 

A dáma gyakran tesz hosszú utakat, idegen országban, 
— Magyarország . . ! 



— Ki kell kémlelni, hogy mit müveit ott? 
Az úrnő közbevágott, az edény mellől: 
— Neveket látok! «Sempte! Kistapolcsány! 

Nyitral Érsekújvár..!» És számokat: 1706, május 
1! Május 3! Május 1 9 . . ! 1710. November. «Rad-
vány» . . . S egy arcot is . . ! 

— Miféle? 
— Dalia. Magasnövésü. Szép, fiatal, előkelő . . . 
— Tovább! — kiáltották Prechorowsky és Gui-

tana, egyszerre. — A nevét! 
— Báró . . . báró . . . Haller. 
— Tovább! 
Most megint Ruggiero beszélt: 
— Kopókat kell ereszteni a nyomába, aztán le

leplezni a dámát. 
— Hogyan? — integetett már kézzel-lábbal a 

helytartó. 
— Hogyan? — zihált Guitana is. 
De a válasz vontatottan jött. 
— A felségek . . . Excellenciádnak a két császárné 

kegyeibe kell férkőznie . . . 
A két jós egyszerre emelkedett föl. Az úrnő vál

lát vonogatta. 
— A szer elvesztette erejét. Nagyon kihasználtuk. 
— Hiszen éppen elég is volt ennyi, egy lélekzetre! 
A kliens sugárzott a megelégedéstől. így már azt 

az áldozatot se sajnálta, amit hoznia kellett. Annak 
meg éppenséggel örült, hogy a kitűnő hölgyekkel így 
összebarátkoztak! Ha megtartják kegyükben szolgá
jukat, nagyon értékes szövetség válhat még ebből! 

— Szabályszerű kvadrupel-alliansz! — szíveske
dett Caraffa asszony. 

— Melyben mind a négy fél életre-halálra támo
gatja egymást! — lelkendezett Prechorowsky. S ke
vésen múlt, hogy sorba nem ölelt mindenkit. 

— Creazione . . ! Nagyméltóságod túlságosan 
megtisztel! — hajlongott Ruggiero is, átszellemülten, 
de nem felejtve, hogy búcsúzásnál egy ékkövekkel ki
rakott pénzestálcát tartson Prechorowsky elé: 

— Gyorspostával továbbítom a csipke-rendelést 
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Brüsszelbe . , . Legközelebb pedig még hatékonyabb 
szert 

Kétezer dupla forint verte a tálca fenekét. 
Míg a pénzdarabok halk csendüléssel összeeső 

kolóztak, a három olasz gyors pillantást váltott. 
A magiszter és Caraffa asszony tekintete mosoly 

gott. Guitanáé villódzott. S öklei úgy szorultak össze, 
mintha máris ott fogná köztük a Lamberg ajtajában 
látott fehér fantomnak nem az uszályát, hanem a 
szép fehér nyakát. 

— És a cinkos? Lamberg? — kérdezte a fogai 
közül. 

Ruggiero legyintett. 
— Az én dolgom. 
Nem lehetett valami nehéz dolog, mert mialatt a 

pénzt a ládába szórta, egy vidám gonoliera dúdolá 
sába kezdett. 

III. 

Lamberg nem felejtette el vállalt kötelezettségét. 
Előszedte minden találékonyságát, hogy kellőképp 
megmunkálja a talajt Mária követelései előtt. 

Elsősorban a minisztertanács fafejű urait kellett 
sorba puhítgatnia. Majd a szerelmében föllángolt csá
szárral beláttatni felforgató terveinek felmérhetetlen 
következményeit, úgy a birodalom és egyház, mint a 
dinasztia, de legfőképp persze az udvarhölgy szem
pontjából. Az — erős katholikus szellemben nevelked
vén — sohase lehetne zavartalanul boldog, egy ilyen 
erkölcseit sértő együttélés laza keretei közt. 

Az utóbbi érvelés végül megingatta a császárt. 
Mind több és több engedékenységre hajlott. Akkor a 
herceg, egy vértezetlen pillanatban, az udvar papjait 
is rászabadította s a tárgyalásokból a fölség egész 
aaegmunkáltan került ki. Letett vallástörő tervéről, a 
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házasságbontásról és előhozatta a minisztertanács elő
terjesztését. 

— «Meglesz!» — ígérte volt Lamberg, Máriának. 
— Legyen! — bólintott valahára az uralkodó is 

és aláírta az előterjesztést. Sőt, nagy sóhajtva bár, de 
abba is beleegyezett, hogy a lány maga utazhasson 
vissza a határozat jó-hírével, Magyarországba. Hadd 
büszkélkedhessek atyja előtt! 

Míg azonban az iratokat a kancelláriában kellő 
stilus curialissal megfogalmazták, míg azok meg
járták hivatalos útjukat s a koncipisták, kancellisták, 
szekretáriusok, protokollisták és regisztrátorok kezén 
át az expeditorhoz kerültek, huszonhárom levél for
dult a krakói kalendáriumban, a nagy ígéret óta. És 
Mária már csak hűlt helyét találta apjaurának Pesten. 
Újesztendő napján előre vonultak a császári hadak. 
Utána kellett azoknak eredni, követve Kőrösön és 
Szolnokon át, mindenütt azt a nyomot, melyet az 
ágyúk, társzekerek vágtak a csonttá fagyott földön. 

Január hó első hetében, Nádudvaron aztán, sar
kára léphetett végre a hírhozó az előtte járóknak. Oda 
lehetett volna toppanni az excellenciás papa elé és 
meglengetni előtte a vállalt megbízatás büszke sike
rét, ha az akadályoknak meg nincs az a rossz termé
szetük, hogy egymást követik! 

A főszállásmester elállta a kisasszony útját. Nem 
repülhetett az a generális úr elé, akinek a hadak előre-
vetésével ugyancsak meggyűlt a gondja! Várnia 
kellett türelmesen, abban a szomszédos szobában, 
ahová kommandirozták, míg a főparancsnok dolgát 
végzi. 

De legalább hallhatta atyjának lépteit, ahogy vé
gigjárt a csikorgó pallón. És tisztán kivehette érces 
hangját: 

— Beérkeztek a portyázóink? 
Egy pár sarkantyú csendült. 
— Igenis, excellenc, 
— Hoztak híreket? 
— Hoztak. 
— Vezesd be a tisztet! 
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Ajtónyitás és újabb bokázás jelezte, hogy a pa
rancsnak nyomban elég tétetett. 

— Mennyire tehető a Tiszán túl tanyázó rebelli
sek száma? 

— Legalább tizenöt ezredre. 
— Egykorpuszban? 
— Nem, excellenc. Kisebb egységekre oszlottak. 
— Ok? 
— Az élelmezés nehézsége, excellenc. 
— Lám .. I — fénylett föl a főparancsnok úr 

hangjában a keserű elégtétel. — Odaát se találtak hát 
rejtett búzavermet.. ! Ezt a hírt ön a nap folyamán 
igyekszik elterjeszteni a legénység közt. A tizenöt ez
redről, persze, hallgasson! 

— Igenis, excellenc. 
— Meddig bírtak haladni? 
— Csak Debrecenig, excellenc. öt-hat mérföld

nyire onnan, már előőrsökre bukkantunk. Tovább ha
tolni nem kaptunk parancsot. 

— Tudom — hangzott a válasz. 
Aztán kicsit nyomottabban tevődött hozzá: 
— Tehát a sereg ellátásával megint bajunk 

lesz! Ilyen körülmények közt nem rekvirálhatunk. 
A kör, amin mozoghatunk, csekély. 

— És még az eddigieknél is kiéltebb, excellenc! 
A hajdú városok siralmasak. A lakosság, aki el nem 
vándorolt, ínséggel és rémülettel küzd. 

Meggyőződhetett erről az igazságról a főparancs
nok úr, hamar. 

Hogy a tiszt elcsörtetett, Mária nagy talpköszö
rülésre és mozgolódásra neszelt. Odaát a debreceniek 
deputációztak. A hadak közeledésének híre riasztotta 
őket ide. Eljött a teljes tanács, a sedes minor, eljöttek 
a pusztabírák, építő-, vásár-, piac- és székbírák, Töl
tési János — a város könj^vnyomtató házának veze
tője — még a ser és égettbor-inspektorok se hiányoz
tak. Igaz, hogy ők már kívül szorultak az udvaron, 
rnert a nagytanács egymaga harminchárom tagsal 
járt, fele-létszámban . . . De Albisi Ferenc városi pró
kátor, szívén hordta azért az ő ügyüket is. Azon 
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kezdte, hogy szép rendbe igazította a szárnya alá vett 
küldöttség tagjait s mielőtt a főparancsnok a megle 
pődésből helyre ocsúdhatott volna, fölcsendült szjvet-
tépő sirámmal a régi dal: 

«— Magyarország kincse mind idegen kézben aka-
[dott, 

Aranytallér s egyéb itt meg nem maradott 
A Tiszántúl való mind megkárosodott, 
Szegény hódoltság is itt mind megromlott...» 

Akarattal se vághatta útját többé senki ennek a 
különös köszöntőnek, amelyet a rettegő kétségbeesés 
sajtolt az ajkakra. 

A kórus újból nekilélekzett: 
«— Nem volt ilyen romlás soha Debrecenben, 
Török, tatár, Szejdi ily kegyetlenképpen 
Várost nem rontotta ily ellenségképpen . . /» 

Fele térdelt eddigre a deputációnak. 
Hanem azért csak énekeltek: 

«Sír kint a szegénység, ott-fenn vígan laknak, 
Nem kérdik: hol termett? Paramétát fúnak . . .» 

De most aztán a küldöttség-fogadó házigazda se 
állta tovább a dolgot! Két acélcsillanású szeme, amit 
soha teremtett halandó ellágyul tnak nem látott, egy
szerre gyanúsan pillogni kezdett, sorba-próbálgatva 
erejét a térdelő magyarokon. 

— Mit akarnak velem kegyelmeitek? — riadt ki 
végül belőle a kérdés. — Leverni engem a lábamról, 
hogy eggyel többen heverjünk a porban? Hagyjanak 
föl az énekkel, keljenek föl kegyelmeitek s szóljunk 
egymással világosan. 

Ám, ha ettől a szóértéstől akart megenyhülni a 
kommandáns úr, nagyot csalódott. Mert a folyó-szava 
se volt vidítóbb Albisinak, mint az ének. 

— Uram! — fordult a föJindulását nyeldeső há
zigazda felé — jó helyre jöttünk mink ide, a mi nyo
morúságunkkal! Magyar ember, mint nagyméltósá
god, aki Héder nemzetségéből szakadt, nem zárhatja 
el szívét a saját népe elől! Nem mondhatja, mint az 
idegen: «Fizess cívis s dögölj!» Mert hiába is mon
daná, uram! Harminchat esztendeje, Strassoldó átko-
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zott beköszöntése óta, ez a város egyebet sem tesz, 
mint vérzik, pusztul és fizet. Huszonhat éve tört ránk 
az első Caraffa-járás, huszonöt éve nyögjük a máso
dikat. És kiált ez a nép a prófétával: «Vagyon-e olyan 
bánat, mint a miénk?» Akkora sarcot vetettek ránk, 
uram, amekkorát város a világ fennállta óta nem fi
zetett, soha! Négymillió és nyolcszázezer rénes forin
tokat, egylélekzetre! Majd még hatvanezret ráadás
nak! Míg be nem tette ide a lábát az istenverte, két
ezer néhány-száz jókarban lévő hajlékot számlált 
Debrecen. Távozása óta már csak kilencvennégy fö
dél kerül. Az is nádtetejü, fából guvadt. Híres kal-
márkodásunknak vége. Idegen be nem bátorkodik, a 
mi nyomorúságunk miatt, hozzánk. Még a mieink is 
szökdösnek. F'öldjeink, szőlleink pedig míveletlenek. 
Hát mit akarnak mivelünk, uram? Mi csépelni-valót 
lelnek az üres szalmán? Mi tépni-valót a tollatlan ma
dáron? Nincs nekünk vaskapunk többé, ami mögé 
megint összehajtsanak bennünket, mint a barmot, 
hogy korbáccsal verjék ki a sarcot belőlünk! Nekünk 
már csak léckapuink vannak, azok is a temetőben! 
Nincsenek utcáink, amikre megint ágyút szögezzenek! 
Nekünk már csak düledékeink vannak és tisztes csa
ládunk helyén nehézkórosaink, sántáink, bénáink, 
megbecstelenített hajadonaink és halottaink! 

Albisi kifulladt. Meg kellett szünetelnie, legalább 
annyi időre, míg a szakadó-veríték üstökét a kopott 
ujjasába fente. 

De a főparancsnok úr se állt a szárítón. Annak 
homlokát is kiverték a finom gyöngyök, arcát pedig 
az ónos sápadtság. 

— Micsoda rém-álmot lát itt kegyelmed! — döb
bent a szónokra. — Nehézkórosak? Sánták, bénák? 
Megilletett hajadonok ..? 

— Űgyvan — kapott új lélekzetre a gyászhír
hozó. — Űgyvan, excellenciás uram! Némelyeknek 
kezét-lábát összeláncolván, úgy hajtották össze a fe
jükkel s verték adóba! Másokat ujjaiknál fogva geren 
dába akasztottak föl, vagy a mellükön gyújtottak tü 
zet. Kételkedik, excellenciád! 



108 

Az ember kinyurgult és föltartotta dúlt arcát a 
menyezet felé. Ügy sorolta, mintha onnan olvasná: 

— Bátori István! Idézlek tanúságra, hogy kezed
lábad ujjai közét, csontig, vasfűrésszel hegedűlték-e? 
Dobozi János! Idézlek tanuságtételre! Sütögették-e 
neked égő fáklyával a melled, ameddig beomlott? 
Illyés Gábor! Kitépték-e elevenen a te körmeidet? 
Munkácsi Márton! Megerősíted-e a szavam, hogy lá
bad ikráit csontig leverték s csak a mezítelen inaidat 
hagyták meg, a gazok? Bárha Imre, prókátor-elő
döm! Kilencedik kínoztatásod után nem hóhérkezek 
közt múltál-e ki? S veled egyszerre tizenegyen, java
férfiak, asszonyok? 

— Elég, uram, elég! 
A főparancsnok hangja túlharsant a szörnyű te

temrehíváson. 
— Ki tette mindezt? 
— Caraffa, a császár generálisa! 
— Legyen átkozott a halóporában is! — zuhant 

le Pálffy kemény ökle. — Legyen átkozott, kegyel
meitek pedig ösmerjenek irgalmat! Mit akarnak tő
lem, hogy ezt a sok szörnyűséget mind belémojtogat-
ják? Föltámaszthatom-e én a halottaikat? Visszahív
hatom-e a tegnapjukat? Elmúlathatom-e, ami meg
történt? 

— Nem, uram, — intett «Albisi. — Mink ilyen le
hetetlent nem kívánunk. Nem a tegnapot követeljük 
mink, csak a holnapot féljük. Mert uram — megint 
sarc van kivetve Debrecen városára. Reánk! ötven
ezer forint, a rommálőtt utcáink, míveletlen földjeink, 
elhajtott barmaink és nádtetős fakunyhóink után! 
Cusani lovassági generális vetette ránk, uram s a fi
zetség órája közel. . ! Mi tudjuk, hogy ez mit jelent 
és kérjük excellenciádat, mentse meg ezt a nyomorult 
népet, mely megátkozza az anyját, aki világra hozta! 
Könyörüljön saját fajtáján, összetett kezekkel esdünk! 
Szállítsák le a sarcot, mert negyvenötezer forintnál 
többet, koldulva se bírunk előteremteni. 

A szónok szeméből kibuggyant a könny. Szé-



100 

gyenkezve takarta elé a kezét, míg másikkal az írást 
nyújtotta. 

A főparancsnok nem felelt. Átvette az instanciát 
és fölébe hajolt. Mozgott az írószerszámja. Majd visz-
szaadta a kérvényt. 

— Jó lesz így? 
Egy kiáltás volt a válasz. Szinte nem is emberi 

hang. Álbisi a szomszédja vállára borult. Az meg a mö
götte állóra. Egyetlen ölelkező, zokogó gubanc lett az 
egész küldöttség. 

— Héder vére velünk I 
— Felét elengedte a magyar generálisI 
— A másik felét pedig ő maga fizeti ki értünk 1 

— járt szájról-szájra. 
Mire a lelkendezők összeszedelődztek, nem volt 

már, akit áldjanak. A főparancsnok sietve elhagyta a 
szobát. Áttermett a másikban. Onnan süvített ki a 
hangja, végig a hosszú folyosón: 

— Hé ordonáncl Kibocsátani a kuruc foglyokat! 
Minden magyar foglyot! Minden magyar vérem! Min
den magyar szabad! 

Most aztán le lehetett roskadni, ott a karosszékbe, 
s föllélekzeni. 

«Héder vére», a labanc-generális, nem-látó szem
mel meredt a semmibe. Észre se vette, hogy nyílik 
mögötte az ajtó és egy villi-lebegésű kis asszonyi te
remtmény, a széke mögé suhant. Csak arra eszmélt, 
hogy papír csörrent s terült szét előtte az asztalon és 
valaki átfonta a térdét. 

— Mária..! 
— Igen. 
A lány az okmányra mutatott. 
— Helybehagyás, atyus, <arra* az intézkedésre... 
Apa és vére egymás szívére szakadt. Egyik se tu

dott szólni egy szót se többet. 
De azért megértették ők egymást, így is. 
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IV. 

A viszontlátás örömei azonban nem tarthattak 
soká. Pálffy nem szándékozott Nádudvart meghe
verni. A hadak még ugyanazon nap felcihelődtek. 
Megindultak Debrecen felé, ahová a főparancsnok 
főhadiszállását helyezni akarta, részint a falvakból 
lehetetlenné vált élelmezés miatt, legfőképpen pedig, 
hogy ő maga ügyelhessen a sokat-szenvedett város 
háborítatlanságára. 

Kevéssel az indulás előtt, este, váratlan útitárs 
csatlakozott a felvonulókhoz. Mária, a gyorsan lesza
kadó téli homály ellenére is, nyomban megismerte 
Komáromy vicispánt, a Károlyi báró perszonálisát. 

Sugárzott az arca a jóembernek, ahogy egyszerre 
két kézzel szorongatta excellenciás urabátyjának 
jobbját. 

— Dereka-útban kaptam a küldöttséget! Hallot
tam mindent s áldom érte excellenciádat! 

— Nem érdem, — vetette föl vállát Pálffy. — 
Nem válik vizzé a vér. A labanc se mind kutya . . . 
Arról beszéljünk inkább, ami kegyelmedet hozta, 
mert aligha jókedvéből sétál ebben a pogány hideg
ben. 

Komáromy nem húzódozott. Tudta már, hogy a 
főparancsnok lánya közéjük számítódik. Nyugodtan 
kihalászhatja előtte, a lova tarsolyában őrzött két le
velet. 

— Egyik excellenciádé, a fővezértől, a másik 
meg szíves tovább juttatás céljából. . . 

— Meglesz! 
És Pálffy odaugratta vasderesét az egyik fáklya

vivő mellé. Lemaradt egy kicsit, míg a többiek előre
haladtak. 

Máriának került alkalma kihajolni a hintóablak-
ból. 

— Miféle levél az a «másik», vicispán uram? 
— A fejedelem küldi, Ágost-Keresztély sachsen-

zeitzi hercegnek. 
— Az esztergomi érseknek? 
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— Igen. Nagy befolyása van a felséges Háznál. 
Úgy gondolta őnagysága, hogy nem fog ártani, az 
egyezkedés érdekében . . . 

Pálffy azonban más véleményen volt. Igen elbo
rult kedvvel tért vissza. 

— Megmondhatja otthon, uramöcsém, hogy to
vább küldöm úri illendőséggel a rámbízott levelet. Bár 
nem helyeslem. Mért kezdeni fűvel-fával, mikor a 
trakta dolga egyszer rám hagyatott? Tisztelem-becsü-
löm a zeitzi herceget, de maguk-vérénél többet ne vár
janak tőle. Én erre a bizalmatlanságra kegyelmeitek
nek okot nem offeráltam. 

Szabadkozott Komáromy, nagyon! Hogy nem 
őexcellenciájával, hanecm Béccsel szemben táplálnak 
kétkedést az urai. Emlékeznek sok tapasztalatra és 
Bethlen Gábor példája sincs még olyan messze . . . 

— Őnagysága hát, a közösség rovására, nem 
könnyelműsködhet. . . 

Pálffy azonban vállatvont. 
— Értsenek különbséget kegyelmeitek II. Ferdi

nánd és fiatal királyunk közt, aki telivan jóindulat
tal! 

— Adja Isten, hogy így bizonyuljon. 
Válasz helyett a főparancsnok odaintette útitár

sát, egy fáklyavivővel együtt. 
— Ami Károlyi báró uramat illeti, őt módomban 

áll meggyőzni. íme, tekintsen bele vicispán öcsém 
ezekbe az iratokba. 

— Teljes meghatalmazás, a fővezér urunkkal 
való tovább tárgyalásra... ! És restitucio in integrum, 
birtokaira! A főispáni mél tóság. . ! — derült fel Ko
máromy. — Ez aztán beszéd, excellenc, ha ugyan hí
rét vihetem! 

— Ne csak hírét vigye kegyelmed, de maga-írott 
másolatát is. Súlyt helyezek erre. Te, hé! — kopog
tatta meg a főparancsnok egy előtte kocogó legény 
vállát. — Állj meg fiam, tartsd a hátad őméltóságá
nak! El fog kelni, jobb íróasztal híjján. 

Hogy most meg Komáromy maradt vissza, Mária 
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az apját fogta kérdőre. Csillogott hozzá a szeme, még 
a homályban is. 

— Jó hírek? 
Pálffy mosolygott. 
— Űgylátszik, a hadak előre vonulása kellő ha

tást tesz. Tudja jól a báró, hogy más volt a nagy tá
volságokon keresztül postázgatni, huzakodni, s megint 
más, mikor már itt állok a torkában. Le kell tenniük 
ősi hibánkról, a halogatásról. 

s— Károlyi hát hajol? 
-— Kell, hogy hajoljon! 
Többet aztán nem vallott a főparancsnok. Be

várta Komáromyt és átvette tőle az okmányokat. 
— Megvan, uramöcsém? 
— Minden, excellenc, a szóbeli üzeneten kívül, 

Most már csak az is olyan legyen, mint a bevezetői 
— Én az enyémet megtettem, a többi kegyelmei

tektől függ. Attól, hogy Rákóczi herceg átlátja-e a 
további ellenállás céltalan voltát? 

Nem hallgatta el Pálffy, hogy a fejedelem kíván 
ságait — azok legutolsó formájában — túlzottaknak 
találja. 

— Vigye hírét ennek kegyelmed, addig is, míg én 
megírhatom. — fordult a vicispánhoz. — Ország
gyűlésről, vagy holmi „frigyről", míg fegyverben me
resztünk egymásra szemet, persze nem is beszélhe
tünk. Sem pedig arról, hogy minden fölkelőnek bir
toka máról holnapra egyszerűen visszaadassék. Hát 
hogy képzelik azt odaát kegyelmeiteknél? Hogy a ki
rály-őfelsége tétlen nézhetné jó híveinek kipusztulá
sát? Lassan a testtel! 

Komáromy jókedve kezdett olvadozni. 
— Excellenciád, ezek szerint, visszautasítja a le

vélben foglalt kívánságokat? 
Pálffy a fejét ingatta. 
ö csak több józan mérlegelést akart. Ráébredést 

arra, hogy itt egy veszendőbe indult fölkelés vele
járóival kell számolni, nem pedig valami törvényes 
alapon viselt és megnyert háború diktátori lehetősé
geivel. 
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— Többre mennénk mind, akik ennek a szeren
csétlen országnak javát rettegjük — egészítette ki 
szavait, — ha Rákóczi herceg letenne a fejedelmi 
álomról és engesztelő levelet írna őfelségének, akit 
fegyverfogásával megbántott. Kérjen elnézést, mind 
maga, mind hívei számára és hogy a király az orszá
got pusztult állapotában vigasztalja s régi szabadsá
gaiban tartsa meg. Hiszem, hogy a kívánt eredmény 
nem fog elmaradni. De addig tegye ezt, míg ideje 
engedi. Mert ha órája lejárt, semmi jót se remélhet 
többé. 

— Azt kívánja excellenciád, hogy a legbüszkébb 
magyar, igaz ügyeink szószólója, megalázkodjék? 
— riadt fel a követ. — Kegyelmet kérjen «amattól»? 

— Amaz — nyomta meg a választ Pálffy, kérlel
hetetlenül — törvényesen megkoronázott király. 
Emez pedig alattvaló. Nem egyenlők. 

— És excellenciád képes lenne ilyen alázkodásra, 
a fejedelem helyén? 

— Én egyáltalán nem is kerülhettem volna Rá
kóczi herceg helyébe, mert megőriztem a régi magyar 
virtust, Szent István örökének tiszteletét, uram. Ket
tőnket hát nem lehet hasonlítani, — válaszolt a főpa
rancsnok, fölvetett fejjel. 

Egy darabig kocogtak egymás mellett, némán. 
Komáromy lova csetlett-botlott. Látszott, hogy nem 
ügyel rá a gazdája. 

— Bizony — sóhajtott idők multán — jómód
jával elutasító válasz ez, akárhogy forgassam. Már 
legalább ami a fejedelmet i l leti . . . 

— Ellensúlyozza akkor vicispán öcsém azzal, 
amit Károlyi báró úr számára viszen. 

Pálffy a hintóablak mellé szöktetett, hogy a 
bent ülő is hallhassa, amit hozzátesz: 

— Ki tudja? Talán a grófi cím megadásától se 
riadna vissza őfelsége, idők multán, ha Károlyi báró 
nem soká késik a hűségre-téréssel.. 1 Ma ezt még ja
vára írnák, míg később, kényszerhelyzetben, persze 
mas elbírálás alá fog esni a dolog. Ez a kényszerhely
zet pedig elkerülhetetlen. Az erdélyi hadakkal is meg-
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van már az összeköttetésünk, amit legutóbb hiányol
tak kegyelmeitek! A többi kiszámítható. Kétségbevon
hatatlan bizonyítékokat küldjön hát a báró úr, ígér
getések helyett, az ország jóvoltáért. 

— Exoellenciádnak külön követelései vannak a 
fővezérrel szemben? — hökkent meg a perszonális. 

Pálffy rábólintott. 
— Aki az első derék lépést megtette, ne álljon 

meg félútban. Üzenem a báró úrnak, hogy a hangoz
tatott jószándék záloga: — Sarkad katonai kiürítése... 

Komáromy lova hirtelen megtorpant. Felnyiho
gott fájdalmában, úgy szájába hasított a zabla. 

— Sarkad.. ! Kiürítése .. ! — dadogott a követ. 
És sóbálvánnyá kövült. 
Időbe telt, míg megint utóiérte a csapatot. Akkor 

már tudott beszélni rendesen, csak épp hogy nagyon 
dercés lett a hangja: 

— A fővezér úr joga válaszolni, — mondta. 
— A döntéssel Debrecenben talál rám, vicispán 

öcsém, — fogadta el Pálffy a búcsúzóban felényujtott 
kezet. — Járjon szerencsével s lássuk mihamarabb! 

Hogy a perszonális elvágtatott, Mária kihajolt a 
kocsi-ablakból. Megragadta édesapja kezét. 

— Atyus . . ! — kiáltott ijedten. 
— Nos? 
— De de hiszen ez már túlszaladt a 

célon! 
— Micsoda? 
— Oh . . ! Nagyon erősek a követelések Károlyi

val szemben! 
A főparancsnok vállatvont. 
— Szorítanom kell, hogy ő is szorítsa Rákóczit. 

Másképp sohase lesz itt béke. Ne búsuljon, ma belle! 
ők ketten egymást hozzák. 

Jó, megnyugtató volt ez a hang. Mária ijedelme 
el is oszlott. Rámosolygott a hatalmas emberre. 

— Hej, ha egyszer minden eligazodik, nekem is 
lesz ám egy szívbeli, nagy kívánságom . . ! 

— Károlyitól? 
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— Hogy is ne! Annak a szolgálatában járom én 
az utakat, ugy-e atyus . . ! 

— No lám! Adta kis kalmárja . . ! — húzódott 
el a főparancsnok úr hűvös szája. — Nem kvittelhet
nénk mindjárt? 

A lány a fejecskéjét rázta. Fölfelé nézett, áhítato
san. Úgy válaszolt, mintha valami nagy-nagy hata
lommal társalogna ott, a téli éjszaka viharfelhőin túl: 

— Majd ha elérünk a célhoz. Majd ha ránkkö-
szont a béke. 

V. 

Alig helyezkedett el a főhadiszállás Debrecen
ben, Komáromy megint mihamarább beköszöntött. 
Sóhajtozott s a padlón tévedező tekintettel mondta: 

— Hát excellenc, Károlyi fővezér uramnak nincs 
sok válogatása. Sarkadot, a Maros-Kőrös kapuját, ki
ürítjük. 

Ismét sóhajtott, aztán fölpillantott. Várta a ha
tást. De Pálffy elnézett fölötte. Egy arcizma se reb
bent. 

— Már késő, — felelt keményen. — Épp most 
veszem a hírt, hogy az erőd önként kapitulált. így a 
báró úr elé szabott követelésemet Sólyomkőre viszem 
át. 

— Sólyomkő . . ! 
Komáromyval egyet fordult a világ. Elsárgult az 

arca, mint a kénezett gyümölcs. 
A főparancsnok, mintha észre se vette volna. 
— És Ecsed vára! — tette hozzá szilárd hangon. 

•— Ecsed, a késedelmesség fejében . . . 
A követ feljajdult. Két kezével kapott a homloká

hoz. 
— A legjobban megerősített váraink! 



116 

— Szükségtelen, olyanok számára, akik őszintén 
akarják a békét. 

— Uram! Értse meg: Ecsed a Tiszántúl kulcsa! 
— És a bizalom kulcsa. 
Komáromy köszönni is elfelejtett. Úgy támoly

gott ki az ajtón, mint egy ittas. 
* 

De azért pár nap multán csak ott volt, megint. 
Igaz, hogy a főhadiszálláson majd félre nem ismer
ték! Egész elváltozott. A ruha lődörgött rajta. A 
színe is, mint a hideglelősnek, fakó. Szájaszéle hebe-
gős, tartása fáradt. Kínálatot se várt, úgy zökkent le 
egy székre. 

— Jaj uram, — tört ki. — Mit csinál excellen
ciád belőlem? Gyászmadarat csinál belőlem . . ! Azt. 
Hiób-hírek hurcolóját! Ami bánatot minden jöttöm-
tértem okoz, nincs szó, ami azt lefesse! Rossz nézni 
a fővezér urat, csak amikor rámtekint is! Hogy vajon 
mi szörnyűségre fakadok? Mi keserves árát szabják 
ismét, a békés szándékába való hitnek! 

— Ej, úröcsém! Ne sopánkodjunk! 
Pálffy legyintett. 
— Károlyi Sándor férfi, aki tudja: mit tesz. Ha 

azt is tudja, hogy mért teszi, akkor nincs szüksége 
lamentálá&ra. Halljuk az üzenetet! Mit felei a herceg? 

— Uram, a fejdelem nem válaszolhat semmit. . . 
— Micsoda? 
A perszonális az ádámcsutkáját járatta. Mintha 

sértené a torkát, úgy reszelt ki minden hangot. Hogy 
a fejedelem nincs otthon. Pár napra a felesége elé 
kellett utaznia, Lengyelbe. Távollétében az ügyeket 
ugyan Károlyira bízta, de a fővezér nem játszhat épp 
a legjobb erősségeikkel... Hátha a fejedelem mégis 
rossznéven venné? Megneheztelne? A báró úrnak 
gondolnia kell arra, hogy neje, gyermekei és összes ér
tékei Munkácson vannak, őnagysága udvarában . . . 

— Lári-fári! — ráncolta homlokát a főparancs
nok. — Mindez, amit itt felsorol kegyelmed, csak ki
búvó. Rákóczi herceg eddig se kényeztette valami 
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túlságosan a feleségét. Károlyi báró pedig tudja, hogy 
míg az ő gyermekei a herceg udvarában tartózkod
nak, addig Rákóczi fiai viszont Bécsben túszok. Kéz
től esnének, ha éppen szemért szemre mennénk! 

Mást neszelt itt Pálffy! Nem amikkel Komáromy 
előhozakodott! 

Meg is mondta neki: 
— A lengyelországi, a drohobiczai tárgyalások, 

úröcsém . . ! Megint az északi szövetség! Megint egy 
kis szivárványkergetés! Vagy azt hiszik kegyelmeitek, 
ho,gy én süketen és vakon járom a világot? 

A fáradt ember nem védekezett. Csak lógatta 
tovább a fejét, búsan. Amaz elnézte egy darabig. És 
ahogy nézte, lágyulni érezte a szívét. Mit gyötörje? 
Mért faggassa? Roskadt az már, eléggé! Ha kerülő -
utakon jár, kiderül az úgyis, hamar! 

Valamivel szelídebben szólalt: 
— Isten neki! Ne firtassuk hát öcsém, hogy 

diplomatizálnak-e velem odaát, kegyelmeiteknél, vagy 
se. Játsszák ki magukat Lengyelben is, nem bánom. 
Végezni úgyse fognak. Hogy ezt belássák, adok egy 
hetet. Addig szüneteltetem a fegyvereket. De 
aztán — ? 

Kívül sortűz dördült. A katonák gyakorlatoztak. 
Nem fejezte be a mondatot. Kifelé mutatott az 

ablakon. 

VI. 

Az idő egész belecsikordult a télbe. Mária mégse 
indult. Be akarta várni, hogy milyen fordulatot vesz
nek a Károlyival fölvett tárgyalások. Mennyi épül 
abból az álompalotából, melynek áldozatokból rakta 
az alapját? Halad-e? Lesz-e? Hozza-e, az ő boldogsá
gával együtt mindannyijokét, a béke? 

Atyja is nyugtatta, marasztotta. Hiszen nem 
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hagyja ő azért hír nélkül az udvari! Segédtiszttel 
küldi el jelentését a haditanácsnak. 

— Ha csak 
A főparancsnok oldalt szegett fejjel fürkészett az 

ő legfőbb segédtisztjére. 
— Ha csak a kisasszony rá nem únt, folyvást dör

mögő medvéket és otromba katonákat látni, selyem-
strimflis, gáláns uracsok helyett. Mi? 

A lány apja nyakába szökött. Odadörzsölődött 
hozzá. Beszédesebb válasz volt ez, minden magyaráz
kodásnál. Pálffy aztán nem is firtatódott tovább. Járt
kelt a dolgai után. Igaz, hogy a napok teltével mind 
türelmetlenebbé vált a jövés-menése. 

Mióta Komáromy legutóbb fordult, se híre se 
pora többé. Amodaát a levél se rezdült. És Mária úgy 
vette észre, mintha a generális úr kezdené a szokott
nál keményebben kezelni a k i l incse t . . . Az őgyelgő 
katonákon is meg-megakadt Pálffy szeme. Ilyenkor 
czettermordiózott. Majd meg azt vette fejébe, hogy ő 
maga ügyel föl a legénység gyakorlataira. Persze, hogy 
nem talált rendjén semmit! Az emberek tökfejűek vol
tak, a tisztek balkezesek, az egész mindenség együtt 
pedig fölháborító. 

— Ilyen gyülevész néppel menjek én oroszlánok 
ellen? — csattant ki végül elégedetlensége. — Vagy 
lesz itt rend, vagy saját kezemmel verem szét ezt az 
egész pernahájder bandát! 

No erre nem került sor. Egész másvalamire. 
Január havának huszonegyedik napján, csak arra 

ébredt Mária, hogy inog vele a hevenyészett szállá
suk. A fali óra mindenestől együtt játssza az inga 
szerepét. Egy ijedtszemü szent pedig le is pottyant az 
ágyára. Felszökött, hogy megnézze az égszakadás-
földindulás okát. 

Nem más volt az, mint egy sor ágyú. Ott dübö
rögtek el a ház előtt. Közel és távol futó katonák. A 
közember parancsnokát keresi, a tiszt meg az embe
reit kurjantja. Akik összetalálkoznak, mennek is to
vább. Végig a hosszú \úc\, hullámzik a vonuló had 
tói. 
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Mária gyorsan öltözött és jól tette. Alig készült el, 
mikor megkopogtatták ajtaját. Maga a főparancsnok 
úr toppant be. Gondterhelten borongott az arca, bár 
a szava változatlanul gyöngéden hangzott: 

— Mit szólna hozzá, ma petite, ha azt jósolnám, 
hogy mihamarabb hadi élményekben lesz része? Re
mélem, hogy az apja-lánya és egy kis pufogtatástól 
se ijed meg? 

— Attól nem. De ettől a csúnyaságtól, igen, — 
mutatott a lány az apai homlok közepén húzódó, mély 
ráncra. — Mi történt atyus? 

— Valami igen természetes dolog, ilyen háborús 
időkben. Előnyomulunk, 

— És és Károlyi? 
— Eh! Még ha én győzném is, lesni a tétovázá

sukat, ez a nyomorult ország már nem győzi. Kiéltük 
az egész környéket. Vagy jobbra, vagy balra! 

Mária elfordult. Könnyei egyszerre kibuggyantak. 
Szivárogtak azok út alatt is, de olt legalább nem 

látta őket senki. A főparancsnok úr hol az embereivel 
vesződött, hol meg a tisztjeit kurancírozta. Csak dél
tájt ötlött az eszébe, a nagy katonásdi közepett, mintha 
neki a regimentjén kívül — egy lánya is volna, vala
hol . . ? Addigra azonban Mária szemei is fölszikkad
tak. Nagy bátran nézett az apjára. 

— Kérdeznék valamit! 
— Nos? 
— Nem kockáztatja-e vajon ez a mi barátság

talan vizitünk azt a nagy sikert, amit az én drága jó 
atyusom kímélettel, szívvel ért el eddig? Ijedelem he
lyett, engedékenység helyett, nem dacot fog-e fakasz
tani inkább, odaát? Ha ostobát szóltam, kérem ke
gyelmedet, bocsássa meg nekem . . . 

És a kérdezősködő alázatosan megcsókolta az 
apai kezet. 

A főkommandáns továbbszöktetett. Nem mondott 
véleményt. A legközelebbi községbe, Téglásra érve 
azonban, hiába várta a sereg délebéd után a harci 
riasztót. A had — megvesztegelt. 
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Estére kigyulladtak, szerte, az őrtüzek. De Mária 
lelkében is kigyulladt a derű. Az excellenciás papa 
bekukkant hozzá egy percre, jóéjszakát kívánni.. . 

A küszöbön — mint aki majdnem elfelejtett vala
mit — visszanézett. 

— Igaz, n i . . ! — dünnyögte. — Nálam meg lá
togató járt! 

— Kicsoda? 
— Én bizony nem jegyeztem meg a nevét! Csak 

annyit tudok, hogy Károlyi hátramozdítója... Men
levelet kért. A báró személyesen tisztel meg minket 
holnap . . . 

Az ajtó becsukódott. És Mária felmosolyodott, 
boldog megkönnyebbülésében. De azért a saját szá
mára is esett egy picurka, ebből a vígságból. 

Biztosra vette, hogy a küszöbről oda-véletlenke-
dett pár szó volt az a legfőbb valami, ami a generális 
urat idehozta . . . 

És most már föl is kacagott. Úgy nevetett, olyan 
szívből jövő kedvvel, mint egy pajkos gyermek. 

Oh, hogy milyen rossz komédiás is volt az a jó-
katona .. ! 

VII. 

— «Lánc-lánc, Eszterlánc, 
Eszterláncon cérna, 
Cérna volna, arany volna, 
Mégis kifordulna . . /» 

Kanyargott az ének, sikongva, húsz apró kis to
rokból, hogy az angyalok is kikandikáltak rá talán a 
szürke, téli felhő függönyök mögül, az égen. 

Mária kipirultán, csillogó szemmel hancúzott a 
hancúzókkal. Nem győzte áldani azt az ötletét, mely 
ma reggel támadt, mikor kitekintve, meglátta az ab
lakon át ezt a játékos kis csapatot, ott az ő nagy regi
mentjük közepén. 
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Pálffy hadainak előre futott a híre. Az agyon-
riasztott nép megértette, hogy nincs miért féljen. 
«Hiszen csak a magyar generális úr hadai jönnek . . ! 
Az nem tűri a martalóckodást.» 

így esett, hogy a téglási gyermekek vígan jártak
keltek a katonák közt s még a szokott játékukat se 
hagyták félbe. Ez a kis csapat olt sikánkózott reggel, 
az ablak alatt, egy tenyérnyi jegecskén. Egymást bo
rogatták szegények, a szűk férőhelyen. Mária megszá
nakozott rajtuk. Beterelte őket a tágas szállás-udvarra. 
Valóságos jégpáncél borította azt, mert kút volt a kö
zepén. Itt itatták meg minap a főparancsnok úr lo
vait. Itt mosták tisztára a hintót. Hát a kilocsolt víz, 
bizony, megfagyott éjszakán át, a csikorgó hidegben. 

— «Lánc-lánc, Eszterlánc...» 
Soha jobb mulatságot.. ! 
Mária maga is beállt a körbe, gyermekké lenni 

egy kicsit, a pirosló embervirágocskák közt. Bánta is ő 
most, hogy azok nem aranybölcsőben látták meg a 
napvilágot.. ! A gyermek egyforma mind. Mennyből
szállott galambpehely, ezen a vértől, bűnöktől elgyalá
zott földön. 

— «Lánc-lánc, Eszterlánc...» 
Isten tudja, hogy hányadszor fordult. De ahányat 

fordult, mindég több és több hámlott le róla a nyo
masztó gondokból, a tegnapból, Bécsből, az egész 
odatúli idegen világból. Egyszerre nem ismert na
gyobb ambíciót, mint jól megállni azon a két da
rabka hulladék fán, melyet puskatisztító kenderkóc-
cal kötött a talpára, jó csimbókosan. Nem ismert na
gyobb feladatot, mint kisiklani a felé kapdosó, masza
tos kis kezekből. Nem mert azok maszatosak voltak, 
hanem a játék kedvéért. 

Csak akkor ijedt rá, hogy neki ugyan más dolga 
is lenne, mint amit űz, mikor már nyílt a kapu. Ad
digra azonban elkésett az eszmélkedéssel! A kapu-
boltozatot ellepte a befelé iparkodó nép, úgy, hogy 
hamarjában azt se lehetett tudni: melyik a vezető, 
melyik meg az igazi vendég? 



122 

Melyik az igaz i . . ? 
Bámult, hogy egész elsúlyosodott tőle a szeme. 

Még a zsivajló kis fogdmegeket elhárítani is elfelejt
kezett, akkorát ütött a mellében valami. Egy ismeret
len hadi méltóság mögül — Gábor elgyönyörködött 
pillantása állt rajta. 

Nem az angyal-álom folytatódik itt? 
El kellett hinnie a csudát. Mert míg a vendég elő

kelőség előre hibbangatott a garádicson, nagy-komo-
lyan, addig az a selyma kísértet csókot küldött neki. 
Igaz, hogy csak akkorát, mintha szálkát szíjna az 
ujja hegyéből. De ez is elég. Ki lehet érteni belőle az 
életet is, meg egy titkos jelt is: 

— «Megéreztem hogy a közelemben vagy . . . 
Miattad jöttem!» 

— Jó, — csukta le a szemét, rózsaszín szédülettel. 
— Követlek, m i n d j á r t . . . 

Pedig bizony nem volt könnyű feladat, kibonta
kozni a nagypajtásnak a kispajtások közül, akik úgy 
hozzá bátorodtak már! Ahány ujjacska, mind fogta 
volna. Ahány kis gézengúz, mind az útját állta. Ügy 
kellett köztük szórni a váltság-csókot, mint galamb-
fiókáknak a búzaszemecskét. Azzal végre mehetett a 
fogoly. Fogságból egy mégnagyobb rabságba, amivel 
a földkerekség minden szabadsága se ér föl a szerel
mes asszonynak. 

— «Lánc-lánc, Eszteríánc...» 

A bécsi Burg Hófdámája kenderkóc-madzagos fa-
korcsolyán hussant át a téres-síkos, falusi udvaron. 
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VIII. 

Szerencsésen jártak a fiatalok, hogy tanuk nélkül 
találkozhattak előbb. így áruló jel nélkül úszták 
meg a prezentálódást. A „Haller" névre megbillegette 
ugyan szemöldökét a főparancsnok úr, de ki érne rá, 
holmi ködlő semmiségekkel vesződni, mikor országos 
érdekű dolgok dandára szakad a nyakába? 

Páiffy kezet szorított fiatal vendégével s a lánya 
terítéke mellé mutatta helyét. Mert úgy gondolta, hogy 
nem lesz rossz tanácsadó itt most a fehér a s z t a l . . . 
Közvetlenebbé melegedhetnek mellette, ha a vendég 
se kifogásolja. 

Nem kifogásolta. Miért? Hiszen, ha különutakra 
vitte is őket a sorsuk, nem idegenek ők azért. Inkább 
még ő kért elnézést, amiért így megváratta excellen
ciás házigazdáját. De hát úgy volt, ahogy Komáromy-
val izente. A fejedelem kint járt Lengyelben. Hírt 
akart küldeni neki. Meg a főemberekkel, Vayval, 
Sennyeyvel is szót kellett értenie. 

— Ha pedig netalán bizalmatlanságra fakadt 
volna excellenciád, a késedelem miatt — 

Páiffy nem engedte végigbeszélni a mentegető
zést. Meghajolt udvariasan. 

— Úröcsém személyes megmutatkozása elhárított 
minden félreértést. Olybá veszem, mintha Sólyomkő, 
Ecsed és a többi garanciák máris likvidáltattak volna. 
De mi az? Kemény darabját lelte talán kegyelmed a 
sódarnak? 

Csakugyan, Károlyi köhögött. Egész belepirult. 
Nem tudott válaszolni mindjárt, csupán a kezével in-
telte, hogy: nem. A kenyérmorzsa . . ! 

Mária elnézte figyelmesebben. 
Széles, csontos homlok, nagy, dióbarna szemek, 

magyarosan kiszögellő orca, lefelé fonnyadó bajusz, 
erős áll. A lebukó hajjal kurucosan övezett fő széles 
vállak közt, kemény nyakon ül. Ám a szemek tekin
tetéből, mintha hiányoznék a kellő sz i lá rdság . . . És 
az a köhögés is olt, a morzsányi kenyérrel . , ! 



124 

Különös rossz érzés futotta el. Összevonta szem
öldökét. 

Oh . . ! Mi ez megint? 
A vendég idő közben kiköhécselte magát, atyja 

felé fordult. 
— Istenre imádtam a fejedelem őnagyságát, 

hogy jöjjön ki hamar közénk! — mondta. — Mert én 
osztozni akarok. Nekem osztoznom kell valakivel, a 
roppant felelősségben! Mert én hogy tegyem azt, hogy 
sorba a legjava várainkban tágítsak helyet excellen-
ciáitoknak? Hogy adhassam oda Sólymot? Hogy nyis
sam ki Ecsed kapuját? 

A főparancsnok megállt a serleggel, ajka előtt. 
Felgondolkozott : 
— Hiszen úröcsém bírja a herceg teljes meghatal

mazását, mint én a királyét.. ? 
— No igen, igen, igen . . . 
— És, tudomásom szerint, Rákóczi herceg maga 

is kész a hűségre térni? 
— Persze, persze . . ! 
Ez már megint sajátságos volt. Ez a nagy bizony -

gatás, az előbbi, istenre-imádó jajdulás után! 
Két nagy mézesbábot tett ki tányérjára s a bort 

is színültig futtatta a vendég, úgy erősítgette: 
— Amit én mondok, azt a fejedelem tartani fogja, 

akár Lengyelből, akár itthonról! 
— Akkor mért vonakodik mégis méltóságod, a 

várak átbocsátásától? 
— Mert, mert — 
Kicsit megkapta a fejét Károlyi, mint akit várat

lan oldalról ért a hang. 
Aztán megfelelt Máriának: 
— Mert igen a szívemhez nőttek. Hiszen ha tető 

alá hozzuk a békét, úgyis közös lesz minden! Mért 
rázogassuk gyümölcsért a virágjában lévő fát? 

Érzékeny felelet volt. Asszonykérdésre, asszonyok 
kedvére való. A lány meg is nyugodott rajta. Sőt le is 
szidta magát egy kicsit. Ugyan mi ütött hozzá? Mi
csoda esztelenség háborgatja, hogy Bécsben, ellensé-
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gekkel, tud nyugodtan kanalazni egy-tálból, a vérét 
meg nézi itt, mint csóka a szántást? 

Örült, hogy apja vette át a szót és hogy az a szó 
elégtételt adott, őhelyette is: 

— Én hiszek a kegyelmed igaz, békülő szándéká
ban, úröcsém. De azokat is meg akarom győzni oda
fönt, a haditanácsban. 

Most már Károlyi is félretolta a tányért. 
— Ha ezen múlik az ország sanyarúságának jó-

fordulata: Legyen! Kiürítjük mind a két várat. 
És fölkelt. A többiek követték a példát. 
— Ez hát megtörtént. A fejedelem jóvá fogja 

hagyni.. . Kétségkívül jóváhagyja . . . Olyannyira bí
zik bennem. A bizalom teljes . . . 

Mintha vitatkozott volna valakivel, a vendég? Pe
dig senki se ellenkezett vele. Sőt! A ház ura igen szíve
sen kínálgatta egy kis papramorgóval. Nyomtatékul. 
Mert jó az, ilyen pogány, hideg világban és az elme
élnek se árt! Könnyebben lehet megjártatni, míg a fia
talok majd körülnéznek, valami nekik-alkalmas szó
rakozásért, hogy ami veleje, ők ketten lássák, akikre 
tartozik. 

— Veleje . . ? 
Károlyi a gyorsan kereket oldó fiatalok után hök

kent. Hát még csak ezentúl következnék a veleje? Az 
után, ami a szívéből szakadt, annak két élő darabjá
val? Az ő két szép, az ő híres két szép vára után? 

Pedig úgy volt, ahogy Pálffy jósolta. Föltétel föl
tételt követett. Lelket rázott, sebet hasogatott minden 
egyik. Visszavonulni Szatmárba! Annál is tovább! 
Kiüríteni egész Szabolcs megyét! Szükséges! Kell! El
engedhetetlen! 

Károlyi kiejtette kezéből a finakot. Olyan halo
vány lett, mint a sírból kilépő Lázár. 

— Hát meg akar fojtani excellenciád? 
— Csak a tanakodást akarom sürgetni. 
— Hiszen én minden ígéretemet beváltottam ed-

dig! 
— Felejti úröcsém, hogy nekem ezért az ígéret

beváltásért Pesttől előbb Debrecenig, majd meg ide, 
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Téglásig kellett rukkolnom, a hadakkal! Vezéri álla
potban mért magyarázgassuk az ilyen különbségeket? 
A haruspexek értik egymást.. . 

Nem lehetett vitatkozni, alkudozni. És ami még 
cudar abb, a fogakat megcsikorítani, egy jó nagyot or
dítani se lehetett. Egy olyan jó nagyot, hogy kiszaba
duljon tőle onnan bentről, a szorongatott ember mel
léből, az a kegyetlen fájás. 

— Nos? 
Károlyi feje lecsüggedt. 
— Megígérem, — mondta, beteg-fakó hangon. — 

Megígérem, ha ezen fordul meg a köznyomorúság. 
Excellenciádtól csak egyet kérek . . . 

— örömest, ha tehetem! 
— Találkozzanak kegyelmeitek személyesen. 
— Kivel? 
— A fejedelemmel. 
Károlyi mélyen lecsukta szemét. Mintha végtelen 

fáradságába került volna az a szó, mely kiszakadt 
belőle. 

Pálffy meglepődve pillantott föl. De nem tilta
kozott. 

— Kegyelmed akarja, nem firtatom, hogy mért. 
Igaz ugyan, hogy alig néhány napja utasítottak Bécs
ből: tartózkodón viselkedni a herceg irányában. Ha
nem azért mindjárt tanácskozom a tábornokaimmal! 

IX. 

Hosszú lehetett a tanácskozás ideje Károlyi Sán
dornak, a fiatalok felett azonban gyorsan elsuhant. 

A sakkos tábla nyitva feküdt az asztalon. Gábor
nak a királynéja, Mária részén meg a király állt az 
élen. Isten tudja, hogy repülhettek ki, mikor semmi 
út se volt még bontva előttük .. ! De a fiatalokat nem 
nyugtalanította ez a rejtelmes ugrás, se az elesett lo-
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vak, futók, bástyák, melyek megfoghatatlan mód ke
rültek a tábla mellé. Akadt okosabb dolguk is, mint az 
elhullt figurák sorsával törődni. 

Hogy micsoda? 
Elég nagy ügy lehetett, mert Máriának egész ki

pirult tőle a fülecskéje töve, ott, ahol a nyak a kemé
nyített vállbodorba hajlik . . . Gábornak pedig a hom
lokán égett valami rózsaszínű bélyeg . . . 

— Okoskodjék kegyelmed! — bontakozott ki vé
gül a lány a különös sakkjátékból. — Szalad az óra
mutató és keresni találhatnának bennünket. 

— Hamar elunta kegyed .. ! 
— Csak holnapra is megtakarítok. 
Mária a kezét nyújtotta. 
— Ha Isten segít, úgyse soká tart már a bujosdi 

játékunk . . . 
Elindultak, amerről jöttek. 
Persze, hogy az utolsó küszöbnél azért a bölcs 

vezető is megstációzott! 
'— Szólt valamit kegyelmed? 
Valami szólt, valóban. De nem beszédhang. Talán 

egy rejtező tündérke csapta össze a rózsás tenyereit... 
Csattant. 

— Most aztán már igazán siessünk! 
— Adós maradt, szépem, egy kérdésemre! 
— Hallom! 
— Nem mondta: hogy tetszik ez az én gazdám? 

Az én kedves, nagyságos, dicső jó uram! Ügy-e, nagy
szerű férfiú? 

Mária elnézett a másik sugárzása fölött. Kendője 
rojtjaival babrált. 

— Lehet, hogy kegyelmed olyankor is látja, mi
kor nagyszerű. Ami engem illet, nekem úgy tűnik, 
mintha csak egy nagyon elkínzott ember volna, — 
válaszolt halkan. 

— Hiszen nem gyöngy az élete! 
— Nem. De mégis .. . Másnak képzeltem vala-
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hogy. Dacosabbnak. Fölöttünk-állóbbnak. Több ke
ménység, kevesebb fogadkozás. Több véna, kevesebb 
szív . . . Nem tudom, megért-e kegyelmed? Én orosz
lán-csatától féltem. Hálaistennek, hogy nem az lett. 

— Asszonybeszéd .. ! 
— Annál jobb! 
A kisasszony félretolta az ajtókárpitot. Hűvös 

mosolygásba igazgatta a szájacskáját: 
— Erre báró úr! Erre! 

* 

Ideje volt, bevégezni a sakk-játszmát! Amazok 
odaát már a búcsúzásnál tartottak. 

A főparancsnok Károlyi paroláját fogta. 
— Eszerint úröcsém, kész az egyezségünk! 
— Én a magamét állom. Sólyomkő, Ecsed, Szat-

már környéke és Szabolcs megye. . . 
— Részemről pedig öt napi fegyvernyugvás. 

Rendben! Tartom szerencsémnek, ha Rákóczi her
ceget személyében megismerhetem. Istennel járjon 
méltóságod! 

Míg a két főember eldöntötte az ajtón előrebo
csátás rendjét, a segédtiszt úr is fölkapdoshatta a hol
miját. Kinek lett volna most szeme arra, hogy a 
medvebőr süvegének csótárja mellett éppolyan kis 
fenyőgallyacska díszeleg, mint a főparancsnoki szállás 
virág-csuporjában? Senki se ügyelt rá. A két lovas el
vágtatott. A visszamaradottak pedig bementek a házba. 

— Hüm-hüm.. . — mondta odabent az excellenc. 
Aztán megint: 
— Hümm hümm , . . 
Mária igyekezett, még a lélekzetvételével se tá

masztani zajt. Bizonyára valami roppant körülményes 
politikai csavarulaton jár épp a nagy diplomata 
esze.. ! 

Annál hangosabbat dobbant a szíve, mikor az 
excellenc, váratlanul, egyszercsak a homlokára ütött. 

— Te, ez a Haller . . ! 
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— Mi van vele, atyus? 
— Fejem tenném rá, hogy láttam már valahol! 

Csak azt nem tudom, hogy hol! 
— Hümm hümm . . . 
Most meg Mária dünnyögött. De ezúttal egy csöp

pet se sietett, útbaigazítani a kátyúba-zökkent atyai 
memóriát. 

X. 

A fegyverszünetet kidobolták. A had elpihent. 
Azaz hogy, mégse volt éppen heverésnek mond

ható az a pihenés! A főparancsnok úr nagyon rá ta
lált jönni az ízére, hogy milyen is az, mikor az em
ber maga ügyel a tábornokai körmére és a legényeire. 
A diplomáciai tanakodások elvonták eddig katonáitól 
a katonát. Azoknak azt most vissza kellett adni. 

Pálffy alig mutatkozott a szállásán. Ha jött, az se 
sok köszönettel járt. Arról a sarkas csizmáról csak le 
lehetett törülni a ráverődött párát, de a lélekről nem. 
És Mária mihamarább megkóstolta, hogy milyen is az 
ő selyemcsipkés, hajporos udvaronc-apja, a kastélyuk 
kapuján kívül? 

Egy ilyen külső járatból hírrel várt rá. Levelet 
tett elé, szép illedelmesen. 

— Károlyi úr küldte. Ettől bizonyára helyreiga
zodik a kedv, atyus! 

Nagyot csalódott. Alig olvasta el a zord férfiú a 
postát, szilánkokba is tépte. 

— Határidő-kitolás! — mordult. — Újabb fegy
verszünet, úgy-e? Mert a herceg úr őnagysága, meg a 
hercegasszony: Zavadkára méltóztattak menni . . ! Pu
lyának néz engem ez az ember, vájjon? Vagy fa-
bábnak? 

Alig lehetett lecsöndesíteni. Ám a csöndje se sokat 
ért. Mert akkor meg olyan komoran bámult maga 
elé, mintha merő kárhozott lelkeket látna. 
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— Hiszen, ha én úgy állnék, amilyen a híre! — 
csapott ki újból lefojtott haragja. — Ha nekem egy 
rendes, kellőleg táplált, ruházott, becsületesen fizetett 
seregem volna . . ! Majd nem várnám én, hogy mivel 
hiteget Károlyi! De ilyen gyülevész néppel . . ! 

— Talán görbére kötötte megint a kardját vala
melyik hadastyán, atyus? — próbálkozott Mária, a 
tréfával is. 

Ez se használt azonban. A főparancsnok tehetet
len keserűséggel nevetett. 

— Kard? Azon kezdené ön talán inkább, hogy 
fele katonám ma is pokrócba csavart lábbal állt ki a 
glédába! Hol hallottuk mi hírét csizma-szállításnak? 
Posztó? Új agyusztírung? A holdban! És ez nekik 
zsoldos sereg . . ! És ezt én lehordjam, vagy megtize
deljem, ha morog a parancsra, vagy sehogyse végzi. . . 
Nem visz rá a lelkem! Ingyen-hadsereget instálni illik. 
Parancsolni meg próbáljon neki az a híres bécsi hadi
tanács, amelyiknek csak nyugat felé van szeme! Hi
szen ha ezt a király tudná . . ! Vagy legalább, ha én 
ne tudnám, hogy mekkora érdeke forog itt kockán 
ennek a boldogtalan országnak . . ! Hej, de odacsap
nám a főparancsnoki diplomámat, a vasfejüek e lé . . ! 
Nézzék, hogy verik előre a csontig-koplalt gebéiket, 
rókalyukakban telelő embereiket, harcot vívni, várat
venni, vagy legalább mumust ijeszteni amazokra! 

Hosszú beszéd volt, egy lélekzetre. Szokatlan is a 
vasférfiúnál. De legalább hát beszélhetett. Megfelel
hetett az aggódó lányának: 

— Mit teszünk, ma mignoné? Amit tehetünk. 
Megköszönjük Károlyi báró úr kedves levelét, illen
dően jómulaíást kívánunk Rákóczi hercegnek, meg a 
nőjének, Zavadkában, a fővezér úrnak pedig — «igaz 
magyar» voltunkra hivatkozva — teljesítjük minden 
óhaját. Meghosszabbítjuk a fegyverszünetet és várjuk 
a jószerencsét, vagy Heister Sigbert ránktoppanását. 

A haragos ember hátratolta székét. 
— Azt azonban megírom Károlyinak, — szorult 

ökölbe a keze — hogy ha velem járatják is a bolond
ját, őfelsége fenkölt személyét orránál fogva hurcolni 
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nekem ne merészkedjenek! Mert az úri szavára emlé
kezni tartozik, ki-ki! 

Nagyon örült most Mária ennek az írandó levél
nek. Le is hűti majd a drága homlok tüzét, meg neki 
is enged időt arra, ami terv megfogant benne. 

Mikorra Pálffy rávezette Károlyi levelére a címet, 
odaállt elé. 

— Atyus! Maradt-e legalább még két pár jó 
gyors, hintójáró lovunk? 

— Mire az önnek? 
— A legközelebbi póstáltató házig. 
— Sürgős levele van, valamerre? 
— Levélnél sürgősebb. Én magam. Mert utazom, 

atyus! 
A főparancsnok úr csak nézte a kipirult lányát. 

Nézte a határozott-tekintetű, nagy szemeit. Meglátta 
bennük a saját énjét és mindazt, amit kérdezgetni 
ugyan mire is lett volna? 

Széles mellére ölelte a hajadont. 
— Te! — buggyant ki belőle az apai büszkeség. 

— Többet érsz, mint egy ármádia. Te szemem fénye! 

* 

Még azon-map egy négylovas, úri hintó robogott 
ki a faluból. Pálffy fejecsóválva intett utána. 

Már nem nyugtalanította többé a rongyos regi
mentje. 



„TALÁN AZ IDŐ MEGFORDUL . . !" 

i. 

Ha tudta volna Pálffy, hogy a dörgedelme egy 
éppolyan ketrecbe zárt oroszlánt fog találni, mint 
amilyen ő, talán nem nyomja meg úgy a tollat. Sőt 
talán megszánja azt, akire pedig olyan igen hara
gudott. 

Alig lézengett Károlyi, mióta megkapta a főpa
rancsnok levelét. Tarthatott tőle, hogy az egész jól-
indult tárgyalás megsemmisül. Hogy ez a szerencsét
len ország továbbrohan, abba-a veszedelembe, melyet 
számára magas polcáról, végehosszatlan, éber éjsza
kákon látott. Elvész mind fejedelmestül, mind népes
től, akiknek gondja most az ő vállát terheli, ezekben 
a magános, sorsfordító órákban. 

Az övét.. ! 
De hát ki ő? Átlász? Vagy csak araszos-létű, 

véges-tekintetű, gyarló halandó? 
Nem, nem lehetett tovább így ezt az állapotot 

bírni. 
A fővezér málháztatott és ment Skoljéba, a feje

delem után, ahogy a lovai inától tellett. Ment, olyan 
gyorsan, mintha lakodalomba menne, nem pedig — 
számadásra. Az átengedett várairól, kiürített erőssé
geiről, amikre talán mégse gondolt a nagyúr, mikor 
őt a távollétében való tovább tárgyalásokra meghatal
mazta . . ? 

Oh, ha így lenne! Ha az a ragyogó félisten, akit 
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halványaképp hódolt, más szemmel nézné az ő sáfár-
kodásait, mint ami szándék őt azokra indította . . ! Ha 
elszomorodnék az az egyenes tekintet, hallva mindama 
kicsinyes nyűgösségeket, melyek pedig elmaradhatat
lan velejárói a nagy dolgoknak! Ha elsokalná azokat 
az engedményeket, amiket ő a remélhető, általános 
jólét zálogaképpen te t t . . ! 

Sólyomkő! Ecsed . . ! 
Kis falun robogtak át. A templom tornyában meg

kondult a harang. 
A szorongó ember fölfedte a fejét. 
— Uram, segíts rajtam! Uram, emlékezz meg 

rólam! 
Jó nyugalom költözött a szívébe a fohászkodás 

után. Nem érezte többé a szél hasogatását, hideg mar-
dosását. Bízni akart! Bízni! 

Fordította jobbik színére a dolgát. 
Hiszen akármelyik zugába néz a szívének, az ön

zés árnyékát se találja benne. Abból, amit művel, a 
saját hasznára egy morzsányit se vár. Mindent má
sokért! Mindent szeretetből, féltő, oltalmazó célzatból 
és mert onnan, ahol áll, tisztán-világosan látja, amit 
a holnap h o z h a t . . . 

Mért hányatná hát magát? És mért rontana neki 
az ő urának, olyan dolgokkal, melyek azt elszomorít-
hatnák? Mért lenne, elé hozakodni mindenféle apró-
csepredékkel? 

— Elég, ha a lényeget megtudja! 
Már melegedni kezdett mellében az a roppant 

nagy fagyosság. Bátrabban merte végiggondolni a 
gondolatait. 

Hogy — lám — a valóságot se szükséges éppen 
annak egész gyatra mivoltában előadni! A baráti kéz 
megszépíthet mindent. Megkímélheti a fölötte-állót 
attól, hogy énérzetében csorbát szenvedjen. 

„Pia fraus" . . . Kegyes csalás . . . Nem megenge
dett eszköze-e a jóakaratnak? Mikor volna helyén, ha 
nem ilyen esetekben, mikor egy fejedelmi főt kell vé
deni a töviskoszorútól? 
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Amilyen rettegéssel nézett eddig a Skoljéba köze
ledés elé, lassankint épp úgy nekihevült. 

Igen, igen, meg fogja kímélni urát, minden fölös
leges fájdalomtól! 

Ez az eltökélés szinte csodát mívelt benne. Mintha 
nem is az az éjszakai viaskodó szólt volna a fejedelem
mel, aki ő volt, hétköznapjaiban, hanem valaki ékes-
beszédű poéta! Maga is meglepődött, hogy ilyen gyön
géd megvilágításban, milyen másoknak tűntek föl 
ugyanazok a dolgok, melyekkel a saját lelke békéjét 
gyötörte eddig! Örömhír lett a hióbhírekből s az en
gedményekből: diadal. 

Hogy mi van? Nagy szerencse van! Nyugosznak 
a fáradt fegyverek. Ejtődzik és szedelkőzik a had, ha 
ugyan lesz még: miért? Mert igen jó indulatot kezd 
tanúsítani őnagysága iránt a megtévedt, fiatal császár. 
És Pálffy generális uramban is, megforrt a magyar 
vér! Mióta ők ketten olyan szépen megtanakodják az 
ország állapotát, nincs is más óhajtása a magyar fő-
kommandánsnak se, mint ezt az értekezést most már 
a fejedelemmel magával tovább-vinni s be is végezni. 
Ha isten megengedi. Azt a nézetet vallja Pálffy, hogy 
öna,gyságával szemtől-szembe lévén, egy óra alatt töb
bet végezne, mint másokkal napokig tartó konferen
ciákon . . . 

A fejedelem kiegyenesedett. Hátravetette leomló 
fürtjeit. 

— Ha a fogyatkozás egyedül énrajtam áll, azon
nal induljunk! — mondta és olyan nagyra nőtt büszke 
elhatározásában, hogy Károlyi lelke megtelt remény
séggel. 

— Úristen! Csak hogy haza kaphatom tenagysá-
godat! — kiáltott. És úgy tárta ki a két karját, mint 
aki az egész világot egyszerre készül átölelni. 
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II. 

ö röm jegyében lett az indulás, de az út a fájda
lom szögeivel volt kiverve. Amerre a menet fordult: 
kiélt vidék, fölperzselt falvak, feketén ásító szájú, üres 
házak. Mérhetetlen szenvedés és nyomorúság. Ami 
csapatokkal, saját híveikből, találkoztak. Isten őrizte 
bennük a lelket. 

— Ne ügyeljen rájuk tenagyságod! — próbálta 
kiesdekelni Károlyi, ura szeméből a látást. 

A fejedelem azonban búsan ingatta fejét. 
— Bizony, ha kegyelmed Pálffyt nem tartóztatja, 

legkisebb hírével is mótusának, vége lelt volna dol
gainknak, — hangzott csöndes válasza. S a fejedelem 
megszorította hívének kezét. 

— Csak magunkban és egymásban bízhatunk 
ezentúl. A külföldi segítségre — ahogy odakünn látom 
— vajmi kevés reményünk maradt. Legföljebb annyi, 
hogy az európai nagy-béke megkötésébe, talán-talán, 
minket is belefoglalnak. Ha ugyan addig meg nem 
gondolják, azt is . . . Helybehagyom és köszönöm a ke
gyelmed minden intézkedéseit. 

Károlyi arca földerült, mint aki a mennyországot 
látja meghasadni a szeme előtt. Üdvözült érzésében 
szólni se bírt. Csupán a jégcsapokat tördelte a bajusza 
rojtjáról. 

Csöndesen telt azontúl az út hátralevő része. 
Mindössze Munkács előtt hullámzott föl még egyszer 
a rájukterülő nyugalom, míg az egyik ló elhányt pat
kóját cserélte ki újjal a kovács. Nem láthatta, képről 
se, soha, munkáltatóját az emberséges ember, mert 
nagyon el találta csordítani, ami a szívét nyomta. 

— Mondják, — dünnyögte, sorba ütögetve be a 
szögeket — hogy amodaát, a magyar generális, igen 
tartaná a békét! Ha őnagysága, a mi fejedelmünk, írna 
a Kájzernek, meg is lehetne m i n g y á r t . . . Már hogyne 
írna az? Hiszen megesküdött, hogy ha kell, önnön 
magát se sajnálja! Eddig, míg bírtuk: mink é r e t t e . . . 
Most rajta a sor, értünk. így az igazság! 

Nem mondott erre semmit a téli vándor. Hanem 



137 

azokat a szögeket, mintha az ő lelkébe kalapálták 
volna. 

Még aznap beértek Munkácsra. Még aznap össze
hívatta bizalmas embereit: Vayt, Sennyeit, Forgáchot. 
Nyomban értekezni akart. A tanácskozás eredménye 
aztán egy levél lett, melyet a póstáltatással megbízott 
Károlyi úgy vitt a kebelén, mintha az életét oltalmazó 
pajzs lett volna. 

-— „Imádom Istenemet, hogy ennyi hadakozás 
után is, magyar a magyarral, hazánk boldogulásáról 
konferálhatunk" — írta benne a fejedelem. 

A levél — Pálffynak szólt. 

III. 

Kálióban, a császári hadak új fészkében, csiga
lépésben múladoztak a napok. Hogy meneküljön ön
magától, a főparancsnok tábornokai körében időzött. 
Állandó, nagy gondján kívül, egy új aggodalom is 
nyomni kezdte. Ha Károlyi előtte szaladt néha a meg
hatalmazásának, ő se éppen hivatalos engedéllyel tevé
kenykedett mostanában! Sőt! Nyert utasítása egyene
sen óvta a Rákóczival való, közvetlen tárgyalásoktól... 

— De hát nem futhatok minden percben Bécsbe 
és a leányomat se stafétának nevelte az anyja, — for
dult az urak felé. 

Tábornokai bólogattak. Ám a főparancsnok 
mégse bírt szabadulni nyomasztó érzésétől, míg 
végre, a hó harmincadik napján, egycsapásra elfelej
tette minden nyugtalanságát. 

Károlyi báró jelentkezett a kállai szálláson. 
A két férfi olyan örömmel szorított kezet, mintha 

sohase álltak volna egymás ágyúcsövei előtt. 
— Soká várattak, uramöcsém . . ! — ez a kis lap

pangó szemrehányás volt minden, ami a hosszú na
pok vádbeszédéből Pálffyban megmaradt. — De ke-
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gyelmedre nézve, akár ne is kérdezzem a késedelem 
okát! 

— Kihoztam őnagyságát Lengyelből! — ujongott 
föl Károlyi. 

És úgy mosolygott, hogy tíz évet fiatalodott bele, 
az utolsó ittjárta óta. 

Hamar tisztába jöttek a dolgukkal. Pálffy a feje
delemre bízta, megállapítani a találkozás helyét. Vaját 
határozták, Rákóczi udvari kapitányának házát, mint 
ahol bizonyára legszívesebben szállna meg őnagysága. 
Egyforma kísérettel fognak oda menni. 

— öhercegségére bízom, hogy mint parancsoló 
fővezérrel és meghatalmazottal, vagy csak mint 
„Pálffyval" kíván-e szemben-lenni velem. Küldje 
vissza emberét az üzenettel, úröcsém! — végezte sza
vait a házigazda. 

— Hát ne én magam menjek? — lepődött meg 
Károlyi. 

Amaz kicsit selymán méregette. 
— Cserélünk őhercegségével. Kegyelmed ittma

rad, túszként, mellette meg én pótolom a hiányt. 
Fölkelt és átnyitotta az ajtót. 
Csörömpölve, egy nagy, nyurga katona lépett a 

szobába. Tábornoki egyenruhában feszített, ropoant 
előkelően. Montecuccoli grófnak derült ki, a kölcsö
nös bemutatásnál. Pálffy néhány sort kanyarított neki 
egy lap papirosra. Aztán Károlyi kezén át nyújtotta 
a generális felé. 

„Hercegséged szekurálására küldöm Montecuccoli 
grófot, én pedig úri parolámat és keresztényi hitemet 
küldöm, hogy semmitől se tartson" — állt az írásban. 

A „túsz" megszorította a főparancsnok kezét. 
Mintha azóta is, hogy a küszöböt átlépte, már 
megint fiatalodott volna . . ! És úgy aludt ezen az éj
szakán, az „ellenséges" főhadiszállás közepett, mint 
hosszú idők óta egyszer sem. Nem neki kellett hatá
roznia! Nem rajta áll ezrek és ezrek so r sa . . ! 
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IV. 

Szűzi fehérségben köszöntött be az 1711-ik év 
január havának harmincegyedik napja. Az éjszakai, 
csikorgó fagy, keménnyé állatta a föld takaróját, mely 
villogott és sziporkázott a nappali fényben. Mintha 
csipkefátyolt vetettek volna az országutat szegélyező, 
csupasz fák ágaira, fehérek voltak azok is, a dértől. 
Néha-néha meg-megrezdültek s lehullatták hab
könnyű díszüket. A villogó jégcsapok kristályos han
gon összecsordültek. 

Széles sorban, díszes menetben, egy lovas csapat 
haíadozik az úton. Az élen két főrangú katona. Mö
göttük is kettő. Az elülsők magyarul társalognak, a 
második pár franciául, a többi kétszáz dragonyos meg, 
sehogy. De ha nem szorítaná őket a reglama, bizo
nyára németül emlegetnék a fagyos szenteket. 

A csapat Pálffy János császári főhadparancsnok 
díszkísérete. Elül ő maga, jobbjára engedve a kuruc 
ármádia fővezérét, Károlyi Sándort. Nem túsznak 
veszi: vendégének. S úgy is bánik vele. Nyájaskodá-
sok közepett telik az idő Vajáig, ahová délután két 
órára bekanyarodik az eszkort. A legénység letáboro
zik a kastély előtt, az urak pedig bemennek a házba. 

Elő volt ott már készítve számukra minden ko-
móció. A különvalókat az épület külön szárnyaiban 
helyezték el. Fűtött szobák, aprólékos figyelem, kész
séges szolgák, csak épp — a házigazda nem mutako-
zott sehol. 

— Vay uram őnagysága kíséretében gyön — 
adta Károlyi a különös jelenség okát. 

A vendégek megnyugodtak rajta. Valami derűs 
bizakodás szállt meg itt mindenkit, a fehér boltozatos 
falak közt. Még a képekről ledölyfösködő, marcona 
férfiakon se bántódott meg az idegen uraságok szeme. 
(Pedig azok közt nemigen találkozott udvari-érzelmű!) 
Elnézegették őket sorba, a kastély más nevezetességei
vel együtt. Alig is vették észre így, hogy rájuk borult a 
korán leszálló, téli alkony. Mikor aztán az esthajnali 
csillag is kigyújtotta halvány lámpácskáját az égen, 
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Pálffy otthagyta a kvaterkázó urakat. Kiment segéd
tisztjével, a katonái közé. Lóra parancsolta a szét-
őgyelgett legényeket. Szép négyszöget formáltatott 
belőlük, a kastély elé, meg sorfalat a kapubejárathoz. 
Az első sorokkal fáklyát gyújtatott. 

— Mit müvei excellenciád? — csendült meg mö
götte egyszercsak, egy derűs-kíváncsi hang. 

— Látja, úröcsém! Maguk módjára tisztelkedni 
kívánunk a magas vendég előtt. 

Ha a ,.fejedelem"-szót nem is ejtette volna ki 
Pálffy a száján, de azért azt sem felejtette el, hogy 
akit várnak, a római Szentbirodalom hercege . , . 

Nem kellett most már soká várakozniok. Az or
szágút ellentett oldaláról kürt szava harsant: 

— „Talán az idő megfordul, 
KatonacsiUag megújul..." 

Hosszú sor fáklyás bukkant elő, a kiserdő mögül. 
A kürt hangjára a belül maradottak is kisereglettek. 
Tisztelegve álltak fel a főparancsnok mögött. Az pe
dig födetlen fejjel lépett az érkező elé. 

— Pálffy János, vezénylő tábornagy, tartom sze
rencsémnek, hercegségedet elsőben üdvözölnil 

A két férfi tekintete hosszan összekapcsolódott. 
Megszorították egymás kezét. Olyan csend lett köröt
tük, ho.gy a föld szívedobbanását, talán még a meg
indult hópelyhek lehullását is meg lehetett volna hal
lani benne. 

Aztán elszakadt a delejes varázs. 
A fejedelem, aki sugár-egyenesen ült nyergében, 

kíséretére mutatott: 
— Vendéglő házigazdánk, Vay Ádám. 
— . . . aki engedelmet kér, amért szolgálata eddig 

távoltartotta — hajolt meg a bemutatott. 
Szentpétery Imre, Ottlyk Sándor és Máriássy 

Ádám következtek sorba. 
— Komáromy Csipkés György vicispán urat már 

ösmeri, tábornagy uram! 
Pálffy egymásután kezelt a bemutatottakkal. 

Majd ő szólította elő a főembereit. 
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— Croix tábornok és Acton ezredes . . . 
A két kíséret kölcsönös udvariaskodások köze

pett indult be a házba. A fejedelmet Pálffy vezette, 
míg a kastély ura Montecuccoli mellett haladt. A 
többiek keverve, ki hogy igazodott. 

A fejedelem lakosztályában terített asztal várt, 
dús lakomával, őnagysága megmarasztotta az összes 
főembereket. 

— Kérem uraim, legyenek vendégeim. 
És tudta úgy vezetni a társalgást, hol magyarul, 

hol németül, hol meg latinul, franciául, hogy senki se 
érzett, egy mákszemnyi idegenkedést se. Rövid időre 
elfelejtődött az a két hadsereg, mely a kastély kapu
ján, fáklyatartókon, erdőkön és mezőkön túl, évek óta 
mereszt egymással farkasszemet. 

A fejedelemnek mindenkihez volt szava. Moso
lyában szívesség érzett, de ugyanakkor utánozhatatlan 
méltóság is. Férfias, büszke szépsége pedig úgy pom
pázott, hogy még Pálffyt is elkápráztatta. 

A főparancsnok azon érte magát, hogy valami 
sajátságos, jó melegség kezd lassankint fészket verni a 
szíve körött és hogy az a melegség mindegyre női, ter
jed . . . Hogy oda nem adná semmiért, amiért amazok 
— az ő hívei — látják így most ezt a hódító külsejű, 
előkelő, bölcs-beszédű, egyenes nézésű embert, az — 
el lenségét . . . Büszke volt rá. Várta a szavát, megma
gyarázhatatlan derű öntötte el, valahányszor amaz 
elmosolyodott s éjfélig is elhallgatta volna társalgásá
nak könnyed, szellemes fordulatait. 

De hát nem azért jöttek ők ide, hogy fehér asztal 
mellett, Epikúrnak áldozzanak! Akármekkorára nőtt 
is az az igézet, mely a fejedelmi férfiúból kisugárzott, 
a két nagy tábort, ott kívül, a fáklyák fénykörén túl: 
U8Y egészen mégse lehetett elfelejteni. Meg kellett 
hogy szűnjék az ínyek öröme, szívnek lágyulása, vér
nek büszke egymásra ösmerése. Parancsolt a köte
lesség. 

A fejedelem fölkelt és keresztet vetett: 
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— In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti 
Amen. 

Megadta a jelt az asztalbontásra. 
A két legfőbb vezető elbúcsúzott. A lakáj betette 

rájuk a szomszéd szoba kemény, faragott tölgyfa
ajtaját. 

Bent helyet foglaltak, egymással szemközt. Néhány 
percig hallgattak, mind a ketten. A levegőben benne 
volt a nagy órák áhítata. Érezték a súlyát. Majd a fe
jedelem megszólalt. Nyugalom és határozottság csen
gett a hangjában. 

— Most pedig térjünk dolgainkra, tábornagy 
uram! Mint láthatja, aggodalom és vonakodás nélkül 
bíztam személyemet a kezére. Remélem, hogy ügyeink
ben is megtarthatom ezt a bizalmat. Várom a szavát. 

— Az én szavam, — emelte föl fejét Pálffy — 
kettős hang kell, hogy legyen, őfelsége, a király véle
ménye s a saját meggyőződésem. A király jó hajlan
dósággal fordul hercegséged felé. Ami pedig engem 
illet, én épp ebben a királyi hajlandóságban látom a 
mi problémánk kulcsát. Ha nagyméltóságod fölmérné 
az uralkodó jóindulatát és hasonlóval felelne neki, hi
szem, hogy célját nem tévesztené . . . 

A fejedelem nem élt a közbe hagyott szünettel. 
Intéssel jelezte, hogy várja a folytatást. 

Pálffy aztán föl is tekintett, megint. 
— Egy ízben már — mondta — ajánlottam köve

tünk útján, hogy írjon hercegséged a királynak. Is
merje el uralkodónak a levélben. Ha ez megtörténnék, 
át lenne hidalva az a mély szakadék, mely eddig tá
tongott köztünk. Elégtételt nyerve királyi énérzeté-
ben, őfelsége meg fogja adni a nemzet törvényes jo
gait és szabadságait. Nem kétlem, hogy ebben a sar
kalatos kérdésben rejlik a viszály mozgató rugója. 

Hangja lehullt. Erezni lehetett belőle, hogy egy
előre elkészült s most ő az, aki a másik szavát várja. 

A fejedelem rábólintott, jelezve, hogy megértette. 
De nem válaszolt mindjárt. Boltozatos melle sóhajtás
sal küzdött. Majd csak, hogy az utat-találí, szolalt 
meg, elfátyolosodott hangon: 
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— Ha jól értettem meg közlését, tábornagy uram, 
akkor bizony szomorú közlés ez, nagyon. Hogyan? 
Hát a jog nem erő önmagáért? A szabadságok és tör
vények betartása nem minden körülmények közt való 
kötelessége egy koronás főnek? Lehet s szabad eze
ket jutalom-fejében osztogatni? Ha Rex Josephus iga
zán át van hatva törvényeinknek és saját uralkodói 
kötelességeinek ismeretétől, mért nem proklamálja 
jogaink megadását? Mért kívánja, hogy kegyelem
képpen fogadjuk azokat? Rosszemlékű apjának bű
neit fedezve, mért erőltet minket arra, hogy vétkesnek 
nyilatkozzuk magunkat, mikor pedig éppen mi vol
tunk azok, akik a törvények megoltalmazását esküd
tük célunknak? Higyje el, tábornagy uram, hogy azzal 
a kívánt levéllel csak felfuvalkodást fognánk aratni, 
nem m á s t . . ! Ha az udvar szándéka őszinte lenne, 
akkor nem kívánná tőlünk, hogy már a béke meg
kötése előtt átadogassuk várainkat! 

Pálffy mozdulatlanul ült helyén. Hogy a fejede
lem elnémult, csak a hideg acélszeme villant. 

— Hercegséged azt véli talán, hogy hiú ábrán
dokkal akarom kecsegtetni? 

Nem, azt nem gondolta Rákóczi Ferenc. Nagyon 
szelíd pillantással nyugtatta, borzolódó ellenfelét. Hitte, 
élő hittel, hogy az legjobb tudása szerint beszélt. De 
nem volt biztos ugyanebben az udvar részerői is, mely 
évszázadokon át csalódásnál egyebet nem szerzett az 
ő népének. 

— Ahogy minket félrevezettek, tábornagy ura
mat is félrevezethetik, — egészítette ki szavait, melyek 
most meg Pálffy arcára vontak borulatot. 

A főparancsnok ajkai körül keserű vonás jelent 
meg. 

— Ha hercegséged eltökélten vallja azt az állás
pontot, melyet kifejtett, akkor én is azt mondhatom, 
hogy szomorú a közlés — szólt. — Mert ha elmulaszt
juk az áldatlan háborúnak olyan szerződéssel való be
fejezését, ami a törvényeket és szabadságokat biztosí
taná, őfelségét tanácsadói könnyen felingerelhetnék 
és felhasználhatnák a kínálkozó alkalmat az összes 
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magyar törvények eltörlésére, éppenúgy, mint ez a 
fehérhegyi ütközet után, Csehországban is történt. Míg 
ha hercegséged most engedékenynek mutatkozik, meg
győződésem, hogy nincs olyan becsület, méltóság, se 
kedvezés, se vagyon, amit — az erdélyi fejedelemség 
kivételével — idők multán ne remélhetne. 

A fejedelem hagyta elcsengni Pálffy hangját. 
Mély pillantást veíeít reá. Nézte, csöndes tűnődéssel. 
Nézte és fájdalomra csudálkozott a szíve. Egy-nyelvet 
beszélnek mind a ketten, s mégis, hogy tágul szét, 
egyre messzibb, az az összekötő kapcsolat, mely az első 
kézszorításukban vo l t . . ! Néhány perc s egy vilá,gnyi 
szakadék tátong már köztük. Egy a vérük s amaz 
mégse érti ő t . . ! 

Megpróbálta, szóval kitoldani azt a hiányt, mely 
a lelkük távolodásával nyílott. Kifejtette, hogy az er
délyi fejedelemség kérdésében jobbra, vagy balra dön
teni, nem az ő személyi joga, hanem egyedül a ren
deké, akik őt megválasztották. Törvényt követelve, 
nem eshet hát őmaga is törvénytelenségbe. Aztán a 
közbékesség dolgára tért. Előtárta aggodalmát, hogy 
ha sikerülne is az áldott szerződést jó-formában meg
kötniük, félős, nem fogják-e annak végrehajtó hatal
mát a tábornagy becsületes kezéből kivenni? Végül 
pedig a javára vonatkozó kecsegtetéseket hárította el. 
Ha a saját hasznát nézi, akkor nem vetette volna koc
kára mindenét s nem áll a fölkelés élére, hanem ott 
sütkéreznék ma is, az udvar fényében, ahonnan ki
szakadt. 

— De azért ne higyje valamiképp tábornagy 
uram, — simogattak meleg bársonyukkal nagy, barna 
szemei —• mintha én nem hajlanék tanácsára, melyet 
bizonnyal legjobb tudása sugalmaz! 

— Hercegséged mégis kész megírni a királynak 
küldendő levelet? — derült föl Pálffy. 

A fejedelem igent intett. 
— Annak ellenére, hogy talán feleletet se fogok 

kapni. Ne mondassék azonban, hogy bármi az én ke
vélységemen múlt. Hogy elszalajtottam egy alkalmat, 
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mikor az ország békességét helyreállíthattam volna. 
— Mikor vehetem át a levelet? 
— Amint annak, kellő megfontolás után, ideje 

érkezik. l 

— Hát nem mindjárt? 
— Hamar-munkában nincs köszönet. 
A főparancsnok nem erősködött. Az ő számára 

már ez az ígéret is nagy dolog volt. Aki adta, nem 
olyannak látszott, mint aki a szavát megmásítaná. 

A két férfi kezet szorított s azon túl barátságos 
eszmecserébe merült. Ügy köszöntött rájuk a késő éj
szaka, közös fedél alatt. 

* 
De a fejedelem napja ezzel még nem fejező

dött be. Alig tért belső szobáiba, mikor Károlyi és Ko-
máromy rajtajöttek. Nem bírták volna álomra hunyni 
a szemüket, míg a döntésnek hírét nem veszik. 

Akkor ébredtek föl csak igazán, mikor azt meg
tudták! Károlyi arca egész kikelt. Tekintetébe megint 
visszaköltözött az alig kilobbant szorongás. Imádko-
zólag görcsölte össze az ujjait. 

— Uram! Fejedelem! — kiáltott, esdve. — Higy-
jen nekem tenagyságod! Ne halogassuk a dolgot! Az 
a levél megvan gyorsan s akkor legalább letettük a 
gondját! 

— Kegyelmed azt hiszi, ho,gy a fáradság tartóztat? 
A fejedelem azzal a meleg, bánatos mosolyával 

nézett hívére, amivel apa nézheti tévedező fiát, aki 
fájdalmat okozott neki. 

— Azt hiszi kegyelmed, Károlyi Sándor, hogy aki 
milliós dominiumot, családot, födelet hagyott oda, 
hogy csak osztozzék a köznyomorúságban, most egy
szerre egy gyűszűnyi kis tehertől hátrál? 

— Nem, Uram! 
Károlyi ökle a mellére döbbent. 
— Verjen meg engem az Isten, ha előre meg

gondoltam, ami kifutott a számon! Én csupán azt ér
zem, valami súgja itt belül, hogy el ne szalasszam a 
pillanatot, mikor nagyságaitokra együtt borul a födél! 
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Mikor maga személyéiben vihetne végbe mindazt, ami
hez holnap már közvetítő szükséges! Az én közvetí
tésem, uram, aki bárhogy imádjam is tenagyságodat, 
az elméjébe mégse láthatok . . ! Higyje meg, Uram, 
vegye le rólam ezt a terhet! írja meg a levelet nyom
ban! Reggel aztán megmutatjuk Pálffynak. Ha tetszik 
neki: jó. Ha pedig nem, a következhető nyomorú
ságokért se minket nem okozhat senki, sem mink saját
magunkat. Oh, Uram! — forrósult még rimánko-
dóbbra hangja — Nagyságod bizalma engem ajándé
kozott meg a fővezérlettel. Nagyságodat én kímélni 
akartam! De tudom, hogy haza-szerte hatalmat vett 
már a lelkekben a béke vágya és azt is, hogy nehéz 
veszteségek után, jóformán a határon állunk. Ha raj
tunkjönnének, az sincs többé, ahova visszavonuljunk. 
Családjának gondja is terhel.. . Uram, Uram! Esde
kelve kérem, írja meg tenagyságod a levelet! 

A fejedelem hallgatott. Mellén összefont karok
kal, messzi-tűnődő szemmel nézett el a könyörgő 
ember fölött. 

— És kegyelmed? — rezdült aztán az éber
álomból, Komáromyra. 

Az térdre bocsátkozott. Imára kulcsolta a kezét, 
ő is. 

— Debrecenbe való vagyok! —• őrölte tompán, 
de minden kérlelő szónál beszédesebben. 

Majd megismételte: 
— Debrecenbe való vagyok . . . 
Látszott, hogy nem tud ennél nagyobb-valamit 

mondani. 
A fejedelem hang nélkül megfordult. 
Leült írószeres asztalához s bemártotta tintába a 

tollát. 
* 

Másnap reggelre kész volt a levél fogalmazványa. 
A fejedelem fölolvasta Pálffy és főemberei előtt, meg
ígérve, hogy a tisztázatot mielőbb elküldi otthonról. 

A főparancsnok nem repróbálta, csak az Arany-
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bulláról és András királyról lett emlékezetet. Tömí
tettek. Aztán őnagysága eltette a fogalmazványt. 

— Úgy gondolom, egyelőre befejeztük. 
A két férfi mégegyszer egymás szemébe nézett. 

Mégegyszer megszorították egymás kezét. Szavukban 
megindulás csendült: 

— Istennel járjon hercegséged! 
— Ég őrizze meg továbbra is, tábornagy uram 

magyar szívéti 
A kapuk kitárultak. A lovasok kirobogtak. 
— Olcsvára! — mondta a fejedelem. 
— Nagykálióba! — rendelkezett Pálffy. 
A két csapat különvált. Megindultak, ki jobbra, 

ki balra. 
Bár hiszen, ki tudhatná azt véges emberi ésszel, 

hogy merre a jobb és merre a bal az élet rögös or
szágútján? 

* 

Más főparancsnok érkezett vissza Kallóba, mint 
aki onnan elment. Pálffy: mint akit kicseréltek. Csupa 
bizakodás lelt, a generálisaival szemben. Remélték a 
kiegyezést s reméltek, hogy ennek fejében az udvar 
se fogja olyan szigorúan venni ezt a kis túlsiklást az 
engedelmén... 

Alig várta már az excellenc, hogy kezében legyen 
a császárhoz tovább-küldendő levél! Nem nagyított, 
mikor azt állította, hogy legjobbra számít a benne-
foglalt hódolat viszonzásaképp, a gavallér természetű, 
fiatal királytól. 

De Rákóczi levele csak nem jött. Két napig 
semmi. Míg harmadnap végre ott-tartotta kezében 
Pálffy a nehezen-böjtölt, nyitva hagyott borítékot! 

Mohón temetkezett a sorok közé. 
Minél tovább olvasott azonban, annál inkább 

hamvadt tekintetében a tűz. Majd egyszerre félre
vetette az írást. 

Mi háborította vajon föl ennyire, a mindég hűvös, 
higgadt embert? Az edzett katonát? 

Az embert, a katonát: semmi. Hanem az udvar 
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eszejárását ismerő férfiú, az csakugyan fölágaskodha
tott egy kicsit Pálffy gróf úrban! 

A levél — hibásan volt megcímezve, a mindenható 
stílus Curialis szerint. . . „Sacratissima et Clementis-
sime Caesarea" helyett csupán „Sacra Caesarea Do
mine Benignissime" állt a f elzetén.. ! A végén pedig 
„servus" helyett — hasonló rangúak módjára — 
„servitor"... S hozzá még vitatkoztak a levélben! Jo
gokat emlegetnek, a fölkent király színe előtt való, tel
jes meghódolás helyén . . ! 

Hisz ezt az írást talán kezébe se adják a ki
rálynak? 

A főparancsnok úr néhányszor végigrobogott a 
szobán. Majd borítékba tette nagy csalódásának tár
gyát. Leült, papírra vetni kísérő jelentését. 

* 

De a sorsnak is megvannak a szeszélyei! Ha 
egyik nap zsugori, lehet, hogy másnap megnyitogatja 
a markát. Alig ment el Bécsbe a keserves jelentés, talán 
derékútjában keresztezte a minisztertanács leiratát. 
Teljhatalom foglaltatott abban, a tábornagy számára, 
— a Rákóczi herceggel való, személyes találkozás
hoz is. 

Veszett fejszéből a nyele . . ! 
Az a nyél is több a semminél. Rá lehet támasz

kodni és biztonságba helyezni az embernek saját
magát, ha már mások nem engedik, hogy segítsen 
rajtuk. 



HEJ RÁKÓCZI, BERCSÉNYI . . ! 

i. 

Egész sereg viszontagság után, Bécsbe érkezve, 
Máriát megleptek a Burg környékén tapasztalt furcsa
ságok. Az utca két végén feltartják és visszaforgatják 
a jövő-menő kocsikat! A gyalogjárók bokáig hintve 
fürészporralI A császár ablakai lefüggönyözve. Oda
bent is, lábujja hegyén táncikál mindenki. A lakájok 
szőrpapucsban. 

— őfelsége gyöngélkedik, — hangzott a felvilá
gosítás, melyre Mária elpirult egy csöppet. 

Megszégyenkezett. Részvét helyett — örömön 
érte magát . . . 

Hiszen így talán mégse mulasztott túl sokat? Ta
lán kipótolhatja késedelmét, ha kétszeres buzgalom
mal fog a kitűzött feladatához? 

Lábujjhegyre se kellett ágaskodnia, hogy zajt ne 
üssön. Repült. 

Otthonában újabb meglepetés fogadta. Az aszta
lon malomkeréknyi virágcsokor. Dél legritkább virá
gai . . ! Február havának tizedik napján.. ! Igaz, 
hogy a virágok hervadtak voltak. Rég küldhették őket. 

Hogy kicsoda? 
Erre a kérdésre is megfelelt egy, az asztalon he

verő billet: 
„A béke érdekében tett szolgálatokért..." 
Tudta már, hogy ki az ajándékozó.. ! A császári 

címert viselő kártyán — Lamberg betűi árulkodtak. 
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Kevéssel rá aztán, a herceg maga is betoppant. 
Neszét vette a dámácska vissza jöttének. Hozta őfel
sége ismételt öröm-üdvözletét... 

Mária szórakozott-türelmetlenül várta a köszöntő 
végét. Mit érdekelték őt most holmi galantériák? 
Egész másfajta kíváncsiság emésztette. Hogy mi min
den történt az ő hátrahagyott szerencsétlenjeivel, amíg 
ő ide befutott? 

Mondott is híreket a herceg. Csak nem volt kö
szönet bennük. 

— A vajai találkozás sokat rontott, fejezte be 
végül históriázását. 

— Miféle találkozásra céloz ön? 
De hát természetesen arra, mely a főparancsnok 

úr és Rákóczi közt történt! Lamberg szerint erről a 
„testvérkének" még tudnia kellett. 

Mária lecsüggesztette a fejét. 
— Nem tudok én, semmit. Kétszer négy-négy na

pot hevertünk, hófúvásban. Majd eltévedtünk. Oda 
bukkantunk vissza, ahonnét elindultunk. A staféták 
elembe vághattak. Sejtettem. 

Nagyon neki-szontyolodott. 
Ám, hamar ennyin túlesett, a többi bajlóslatú hí

reket is kikövetelte. Jöttek azok, csőstül! 
Hogy a levél — amit az excellenciás papa a fejede

lem részéről továbbküldött — valóságos forradalmat 
keltett az udvarban. A gróf urat hibáztatják, amiért 
ilyen levél közvetítésére vállalkozott. Egyszerűen 
vissza kellett volna dobni! Mit: fegyverszünet.. ! Mire 
annyi időt fecsérelni a lázadókkal! 

— És senki se akadt, aki szót emeljen atyus 
mellett? 

Lamberg odahunyorgott a kisasszonyra. És saját
ságosképpen, gyöngéd vigasztalás helyett, csak még 
keményebben nyomogatta meg szavait: 

Hogy savoyai Eugén princ — szokott müharag-
jának leple alatt — megpróbálta ugyan menteni, ami 
menthető, de csupán az egy Wratiszlaw csatlakozott 
hozzá. Ketten ?s alig bírtak annyit elérni, hogy leg-
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alább a határozat hozatalt elodázzák s összehívassák 
a nagy minisztertanácsot. . . 

— Bár, — emelgette szemöldökeit a herceg, 
sokatmondóan — ennek is megmaradnak azért a 
rendkívül veszedelmes eshetőségei. Úgy a főparancs
nok úr további megbízatása, mint az odaáti egyéb 
dolgok szempontjából.. ! 

Bízvást beszüntethette most már a kémlelést. Ami 
hatást várt, bekövetkezett. A lány felszökött. 

— Semmi körülmények közt se leshetjük ölbetett 
kézzel, a fejleményeket! 

— Mit szándékozik tenni az én húgocskám? 
— Mit! 
Elsősorban is tudni akarta, hogy kik vesznek 

részt azon a nyaktörő tanácskozáson. 
— Nagyjából ugyanazok, akik az elsőn. Hozzájuk -

véve még egy csomó, birtokait féltő embert . . . 
A közlés lesújtó volt. Tehát a megelőzőnél is rossz-

indulatúbb hangulatra lehetett számítani! 
Mária görcsösen fogódzott meg utolsó reményé

ben. Képtelenségnek tartotta, hogy a kapzsiság döntő 
győzelmet arathasson egy egész nép sorsa fölött. Hogy 
ne lenne hatalom, ami megfékezhesse! 

Lamberg hagyta vívódni. Mikor aztán megelé
gelte tehetetlen vergődését, odaállt elé: 

— Ni, — mondta, játszva a fölvillanyozottat. — 
Valamiről megfeledkeztem . . . 

— Miről? 
— Hogy amikor kedve tartja, őfelsége néha 

maga gyakorolja az elnöki tisztet.. . 
— Gondolja ön, hogy ez alkalommal.. ? 
— Ha valaki megkérné: talán. 
— Hiszen a felség beteg? 
— Csak neurózitás . . . őfelségét izgatta a . . . 

Burgba érkező kocsik zörgése. Ma már jobban van. 
Mária esdőleg pillantott föl. 
— Oh, ön nem fogja megtagadni közbenjárását! 
Pedig azt tette Lamberg, éppen! Fogadkozott, 

hogy szívesebben fejest ugrik inkább a bástyatetőről, a 
sáncárokba, vagy tüzes kanócot nyel, mint hogy bár-
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miféle politikába beleártakozzék. Nem, az édes test
vérének se! 

— Tudok azonban valakit, aki nemkevésbé áll 
gráciában a felség előtt, mint az én érdemtelen cse
kélységem! Ak i . . . 

A lány végigmondani se engedte. 
— A nevét! 
— Pálffy komtessz, — hajolt meg a herceg és 

finoman mosolygott hozzá. — Ugyanaz a kiváltságos 
lény, akit egy császári kegy valóságos virágözönében 
Iátok itt, amiért — szó köztünk maradjon — egy 
kurta kis reveránsz mindenképpen kijár őfelségének. 

Mária nem ellenkezett. 
— Módolja ki a bebocsáttatásomat! 
— Mikorra? 
— Azonnal! 
Lamberg előre engedte a leányt. 
Finom mosolyából — mostanig — elégedett mo

solygás lett. 
Annyi remegés, az idegek összeroppanásáig feszí

tett vágyakozás után, végre, végre, egy boldog pillanat 
vár hát a fölséges barátra. . ! 

Nem szánt volna kezetcsókolni magának, ezért a 
jólsikerült kis ravaszságért. 

Egyébként Mária se panaszkodhatott. A császár, a 
viszontlátás örömében, megígért mindent, anélkül, 
hogy három lépésnél közelebb jönni, csak meg is kísé
relte volna. Negyednapra pedig saját szemével láthatta 
átvonulni, a tanácsterembe. 

* 

Hogy mit végzett ott, mit se, bajos lett volna ki
hámozni a gyűlést követő hangulatból. A vélemények 
megoszlottak. A miniszter urak egyrésze dühöngött, 
amiért a császár jóváhagyta a magyarországi főpa
rancsnok eddig tett intézkedéseit. A másik csoport pe
dig, örült diadalának. Sikerült a hangulat nyomásával 
kicsikarniuk, hogy őfelsége, a jövőre nézve —megkö
tötte Pálffy szabad kezét, a haditanács egyik tagjának, 
Locher Károly referendárrusnak melléadása által. 
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— Megbízzuk Eugen savoyai herceget, a tábor
nagynak küldendő utasítás megfogalmazásával, ön pe
dig, referendárius, jelentkezzék késedelem nélkül, 
hogy részletes magyarázatainkat tőlünk élőszóval át
vehesse. — volt az uralkodó utolsó szava, mielőtt a 
tanácsteremből kivonult. 

A legbékétlenebb, Waldstein fokamarás, vállába 
húzta fejét. 

— Azt azonban, — súgta — hogy a sárosi gró-
focska szenny-levele a külföldi követeknek legalább 
konfidencialiter megmutattassék, hogy a lázadó kutya 
merészsége s a mi kegyességünk ebből kitűnjék, fölöt
tébb tanácsosnak találnám . . . 

Senki se ügyelt, rá az egy Starhemberg kancellá
ron kívül. Az meg földsüket volt, az istenadta. 

II. 

Nem tudhatta meg az udvar, hogy milyen szóbeli 
utasításokat kapott Locher, őfelségétől, mert a refe
rendárius a Burgból egyenesen haza hajtatott és nyom
ban málházott. Estére kelve már, messzi háta mögött 
hagyta a császárvárost, kíváncsi minisztereivel és ud
varoncaival együtt. 

Budára érve azonban, olyan híreket vett, melyek 
arra bírták, hogy végét szakítsa ennek az árkon-
bokron át való törtetésnek. 

Nem más volt a hír, mint hogy akihez készült, a 
magyarországi főkommandáns. Pesten tartózkodik 
éppen, valamilyen hadsereg-ellátási ügyben. Alig egy 
órával Locher előtt járt a budai várparancsnokságon. 
Azóta bizonyosan szállására tért, mert odarendelte a 
Váci-kapu melletti hajóhíd felügyelőségének tisztjét és 
a hajóhíd bérlőjét. 

Nagy mulasztáson érődtek azok, mint ez a he-
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lyettes várparancsnok dörmögéséből kitűnt! A hajó
hidat, legkésőbb Karácsony havának első napján, be 
kellett volna vonni. Most pedig február huszonnegye
dikét írtak már s a hajóhíd még mindég a kampóján 
lóg! Beakasztva és befagyva, egyrészt az őrtiszt ha
nyagsága, másrészt a bérlő kapzsisága miatt. Azért a 
tíz Í7nger/é-ért, amit az őgyelgő zsellérnép szekerei 
után szedhet, a bitang! Nem törődve vele, hogy mi lesz 
majd, ha tavasszal a jégár megindul? Hogy továbbít
ják a sereg szállítmányait? Ki viseli a híd fagykárát, 
mikor a város olyan földhözragadt, hogy íme, két éve 
itt hever az akta arról az öt szál gyertyáról, melynek 
árát, az egész pesti városi tanács, közerővel se. azóta 
se képes a gyertyamártónak kifizetni.. ! 

— „Nach besseren Zeitten, und wann die Stadt 
bey Mittel sein wird . . ." Na ja! — mutogatott a ma-
gisztrátusi végzésre epésen, a helyettes várparancsnok, 
akiből — mellesleg szólva — szinte dűlt az égettbor 
illata. Űgylátszik, ha perben állt is a hídbérlővel, a vá
rosi tanáccsal, meg az egész rongy, koldus magyar 
világgal, a budai hegyek messze-híres levére nem ha
ragudott azér t . . . 

Locher nézte, hogy szabaduljon a megoldódott 
nyelvű embertől. És ha már egyszer állt az a fránya 
hajóhíd, hát akkor hasznát vette. 

Csakugyan, otthon érte a főparancsnokot. Az ud
vart méregette éppen, saját szemével meggyőződést 
szerezni róla, ha vajon a nyerészkedő, gaz bérlő meg
kapja-e a ráadást is, arra a huszonöt botra, amit rá
olvastatott. 

Nem csuda persze, ha ilyen körülmények közt 
nem volt valami rózsás a kedve. De akkor borult el 
csak igazán, mikor a jövevény előadta a bécsi ajándé
kot, a savoyai herceg írott dörgedelmét! Amiért úgy 
kezeli a lázadókat, mintha a nemzetközi jog szerint, 
azok rendes ellenfelek volnának! És amiért a főlázadó 
Rákóczi levelét lezárt borítékban küldte meg neki! 
Hát kicsoda-micsoda ő, a legfőbb haditanács elnöke, 
hogy zsákba-macskát akarjunk vétetni vele? Vagy 
mióta vált ő méltatlanná a bizalomra? 
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Füh, hogy pattogott Eugen herceg! Csattant min
den szava. Értette a módját, hogy elégtételt vegyen a 
sérelmeért! Csak az volt már most a kérdés, hogy a 
főparancsnok úr miképp szerez elégtételt, a kuruc-
módra szavoyárd lehordásért, meg Locher uram 
nyakára-küldetéseért, a sebzett büszkeségének? Hol 
keres orvosságot rája? 

Nem messze, bizony. Csak ott, az oldalán. 
Pálffy első bántódásában a kardjához kapott. 
— Saccrament.. ! — futott ki a száján. 
De aztán szépen visszacsöndesedett megint. 
Hiszen ugyan, mire is tenne kárt a papírosban? 

Az nem vétett. Aki pedig olyan-igen megalázta, az 
messze ide. A kardját se csaphatja a lábához, minden 
méltóságostól együtt. Meri abból se Eugen savoyai 
hercegnek lenne kára. Se a fafejű bécsi miniszte
reknek. Hanem egyes-egyedül az ő nyomorult népé
nek, melynek fővárosában, az egész városi tanácsnak 
összevéve se telik — öt szál mártott gyertyára... 

Egész szelíd lett a haragvó főúr, mikorra mindezt 
így szépen végiggondolta. Még meg is hajtotta a 
büszke fejét. 

— Rendben van, referendárius uram. Hát csak 
igazgasson, tologasson ezentúl. Meglátjuk, jár-e va
lami haszonnal, azért a célért, amit magam elé tűztem. 
Ha igen, fogadom, hogy két-ekkora gombócot is meg
próbálok lenyelni. Ha pedig nem, később is ráérek le
vonni a konzekvenciákat... 

Locher nézte, egykedvű arccal, az elkeseredett 
magyart. 

— Hiszen végigbeszélni se hagyott excellenciád! 
— Még más dicső végzésre is számíthatok? 
— A legfenköltebbre, uram. őfelsége szóbeli üze

netére. 
— Hallom. 
Pálffy összeszorította fogait, hogy annál kemé

nyebben bírja állni ezt a betetéző, mindennél fájdal
masabb csapást. 
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De a német furcsán készült azt neki oda osztani. 
Kinyurgult, amilyen hosszúra nőtt. Fölszegte állát a 
piafond felé s tisztelgőre emelte a jobbját. 

— Jelentkezem alárendelt tisztelettel excellenciád 
szolgálatára és eddigi céljainak mindenben való elő
mozdítására . . . 

— Micsoda? — rezdült meg Pálffy. És gyors pi
rosság futotta el sima arcát. Nézte a németet. De az 
csak állt. 

— őfelsége szóbeli utasítása, a minisztertanács 
határozatának alkalmazási módjáról.. . 

Ez volt minden, amit mondott, míg a f őtábornagy 
ki nem szabadította feszes tisztelgéséből. Aztán vallott 
többet is. Mindenről, részletesen. Meg néhány szekér
sor élelemről, posztóról, lábbeliről, melyek Bécstől 
nyomon követik . . . 

Pálffy nem hitt a fülének. 
— Hiszen ez homlokegyeneset ellenkezik a mi

nisztertanács végzésével? 
— Parancs, parancs! — vonta föl Locher a vál

lát. — Katonák vagyunk excellenc és tudjuk, hogy ez 
mit jelent. 

A tábornok homlokán nagy fényesség gyulladt. 
— Azt, referendárius uram, hogy ha eddig bíztam 

őfelsége, a király nemes szívében, ezentúl vakon fogok 
hinni abban! 

Locher azt se bánta. Mit értett az ő taplós, német 
agya az ilyen febuzdulásokhoz? ő csak rendeleteket 
értett, melyeknek oka ugyan nem mindég világos, de 
amik azért nem kevésbé teljesítendők. 

Megcsörrent: 
— Mikor indulunk Debrezinbe, excellenc? 
— Ahogy a szállítmányok beérkeznek. Két héten 

belül bizonyosan. Addig ráérünk tanácskozni. 
Búcsúzásnál Pálffy tekintete az asztalon hagyott, 

rosszemlékű levélre tévedt. Nem állhatta kérdés nélkül. 
— És a savoyai herceg.. ? 
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Locher közömbösen pislogott. 
— A herceg maga segített őfelségének, a szóbeli 

üzenet pontjait összehozni... 
A főparancsnok nem válaszolt. Csak megsimo

gatta a kardmarkolatát. 
Kígyófejet ábrázolt az. Ravaszát. Okosat. 
És a tábornagy hűvös szája elmosolyodott. 

Mialatt a császári főhadiszálláson fölléle,gzettek, 
a munkácsi vár környéke komor hallgatásba merült. 
Tél csikorgott. Február rázta deres szakállát. Az 
országutakat varjúsereg járta. Nem óvatosan: kevély 
nyugalommal. 

Ki mondja meg ennek a madárnak, hogy a víz
mosott utakon egymásba-akadó szekerek hosszú sorai
tól nincs mit félnie? Hogy azok a félmeztelen, kiéhe
zett emberek, akik csak vándorolnak egyre, bús me
netben: nem tesznek benne kárt? Nem akadályozzák 
bölcs szemlélődésében? Ki adja belé a tudást, hogy 
nem fészkelődő-vérű katonák ezek a vonulók többé, 
csak kísértetei egy büszke fejedelmi álomnak, mely 
kakas-szóltán, holdnak fogytán, elfogyott maga is, 
hold-sápadtan. Hogy az utakat lepő rongyos had már 
csupán bujdosók gyászmenete, mely sereget, várat, 
zászlót hagyott oda, hogy mentse azokat a halálarcú 
asszonyokat, gyermekeket, akikért Isten orcája előtt 
számolni tartozik? Oh, ki oltja, ki, ezekbe az álla
tokba a rettenetes bizonyosságot, hogy préda vár itt 
rájuk, a hosszú téli utakban, nem pusztulás? 

Amerre ösvény szaladt, gázló szakadt, amerre lé
pett, amerre nézett, egyebet se látott a fejedelem. 
mint széledő kurucokat. Ahol fordult, ahol mozdult, 
egyebet se hallott jaj-kiáltásoknál. 

Éjsekujvár megvétele óta, a nyomuló császári 
ármádia maga előtt terelte nyugat felől, Erdély felől, a 
földönfutókat. A falvak megteltek menekültekkel, a 
befogadó hajlékok rémülettel. A riadt tömeg felszapo
rodott s útjában felélve mindent és sodorva a bom
lott sereg roncsait, törtetett előre, föltartóztathatatla-
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nul. Mint egy élő, végzetes ár. Már a lengyel határ kü
szöbén állt — ami még állt — az egykor pompázó, 
daliás hadból. Esztendők véráldozatai, pestis és sáska
járás után, egyéb se hiányzott neki, mint ez az álta
lános bódulás. Saját véreinek rettentő példája! 

Mi lesz itt, ha a fegyverszünet ideje letelik? 
A fejedelem nem ringatózhatott többé hiú harci 

reményekben. Arra se számíthatott, hogy Európa né
peinek általános, nagy összebékülése, megerősíti majd 
a magyar jogok és szabadságok biztosítékában, Erdély 
fejedelmi székében. A francia segítség álomlétrájáról 
is le kellett bocsátkoznia. Hiszen szövetségese, XIV. 
Lajos is, úgy leromlott az esztendők óta emésztő há
borúskodásban, hogy arany-ezüst asztali készségeit 
kényszerült zálogba vetni. Mit várjon tőle? Mitévő 
legyen? 

Nehéz tusakodásai közepett meg-megvillámlott 
lelkében Zrínyi Ilona örökének, Munkács várának 
dicső emlékezete. Ilyenkor elömölte a vágy: összekiál
tani megmaradt híveit s ott dacolni velük, míg meg 
nem kondul mindnyájuk fölött a hősi halál harangja. 

De nem egymagán állt a döntés. Ha szövetséges 
rendjeinek teljességét szét is rebbentette a tél, család
jaik mentése, vagy a rájukragadt bujdosó kedv, szená
torai közül még lézengtek néhányan ezen az átokvert 
földön. Azokat ő korábban Salánkba, gyűlésre hívta. 
Megkérdezésük nélkül nem határozhatott. 

Ment hát Salánkra s elébük állt. 
Nem fútt aranyfüstöt a szemekbe. Nem hintett 

mákonyt a lelkekbe. Nem kertelt és nem szépítgetett 
semmit. Könnyek közt, az igazság meztelen szavaival 
hasított bepillantást híveinek, szorongatott állapo
tukba. Föltette kérdéseit. Hogy a császáriak békealku
dozásai esetén, engedhetnek-e azokból a föltételekből, 
melyeket valaha — dicsőségük tetőfokán — a szövet
kezett rendek összessége szabott meg, Nagyszombat
ban? Vagy Észak felé tekintsenek-e inkább, akiket 
Nyugat cserbenhagyott? A cár Lengyelországba készül 
és biztat. Menjen-e, próbálkozni vele, ügyük javára? 
Vagy zárkózzék Munkácsba s ott kiáltsanak égre, utolsó 
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csöpp elomló vérükkel, az egész világ színe előtt, a 
nemzet ősi jogaiért, szabadságaiért? Vagy pedig felol
dozzák őt fejedelmi esküje alól, hogy boldogulásuk
nak útjában állnia ne kellessék? 

Nehéz óra volt, végzettel terhes. Kardok próbája 
után a szívek próbája, a teremtő Isten választóvízével: 
könnyek közt. De állták. Senki se akart engedni a di
csőséges idők határozataiból. Se a munkácsi vár óriás 
kőkoporsójába feküdni, szemfedélül vonva a közsza
badságok utolsó reményét. Még kevésbé frigyet-törni, 
kötést-bontani. 

— Készek vagyunk követni tenagyságodat, vala
merre sorsa veti! Csak arra esdjük: idegenben ne 
hagyja ínségre családjainkat! 

— Inkább Lengyelben próbálni szerencsét, mint 
itthon azon mérnünk nyelvet a labanccal, hogy „ele
me ntissimusnak", vagy „benignissimusnak" tisztel
jük-e a német Kájzert! — volt úgy a magyar, mint az 
erdélyországi urak döntése. 

S ezzel el is dűlt a kocka. 
Teleki Pál és Kemény Simon — kilencedmagukkal 

— aláírták jó uruknak a meghatalmazó albát. Tárgyal
jon hívei nevében és jóvoltukra, a külső hatalmakkal! 
Segítse az Isten. 

A fejedelem aztán mégegyszer kezet szorított hí
veivel. Űtlevelet igért mindazoknak, akik Lengyelor
szágba követni akarnák. Majd szétosztotta ecsedi ja
vait a bujdosók, marháit a jobbágyai közt és kedves 
cigányával átment Alsóvereckére, amerről nyolc év 
előtt az országba jött, népe megváltásának szent hitét 
hordozva szívében. Átment oda, ahol hajdanában 
annyi repeső kar, annyi bizakodó lélek tárult ki akkor 
még felé . . ! 

Mostanra egyedül volt már. Egyedül, kedves ci
gányával, aki egy új nóta rigmusait próbálgatta épp, 
mialatt ő a tintát-tollat fogyasztotta, ugyanazon haj
lék asztalánál, ahol nyolc esztendőknek előtte. 

Fővezérének, Károlyi Sándornak írt. Kitárta lel
két a jóbarát előtt, kezére adva nemes úrfijait, sere-
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geit, háza és hazája minden belső dolgait. Sáfárkodjék 
velők hűségesen, míg ő maga kintjár, külső segítségért. 

— „Aratásra itthon leszek." — záródott a levél. 
— Soha-soha többé . . Î — dobbant bele valami 

nehéz, fájó sejtelem a melle boltozatába s két nagy, 
élő igazgyöngy-szem odakoppant a sárga pergament
lapra. 

Mögötte pedig váratlanul fölsírt a hegedű nyi
rettyű je: 

«.Tanácsoljuk felségednek, meg se is vesse. 
Aranyait ezüstjeit rudakba veresse, 
Rakassa fel, vitesse el, 
Hordassa el és menjen el 
Merre szeme lát...» 
A cigány megtalálta végre a rigmust, amit ke

resett. 
* 

Az égből sűrű hó szitált alá. Esett már reggel óta. 
A csillogó kristályok pászmákba gyűltek és súlyosan 
ülték meg a csupaszra vedlett fákat. Messze, ameddig 
ellátni, fehér takaró a világ. Mintha a halál vetett 
volna végtelen nagy ágyat magának. Mintha szem
fedő alá bujt volna minden, ami derű, bíztatás, szépség 
s mintha a nehéz halotti lepel alól nem is törhetne ki 
többé soha, feltámadás. 

A szél zúgva orgonázott keresztül a tájon. Egy
máshoz csapdosta a fagyos terhüket csörgető gallyak 
csontvázkarjait és robogott eszeveszetten, ameddig 
Óperenciáról hozott tajtékja bírta. 

De valahol meg kellett állnia. Megállt, mégis. Ott, 
ahol fák a fákkal rengeteggé, bércek az ormokkal 
láncba-ölelkeznek, ahol magas tilalom-sorompót for
máz a Kárpátok ősi, büszke koszorúja. 

A Vereckei hágó lábánál elomlott a vihar. Lélek-
zete kifullt, összetört vad ereje. 

Az évezredes dolomitsziklákon egy férfi áll, fö
detlen fejjel, mellén összefont karokkal. Áll és nézi az 
elemek bokrosodott táncát, a halotti fehérséget, mely 
mögötte maradt. Azt a darab földet, ami abból az ősi 
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hantból való, melyért ő mindent, mindent áldozott 
eddig. . . 

A vándor áll, mozdulatlanul, mint a vasszobor. 
Fagy marja. Nem érzi. Vállig omló gyűrűs haját, sely
mes, sötét haját zúzmara lepi be. Nem tudja. Csak áll 
és néz és néz, mintha bús-barna két szeme is meg
kövesült volna. 

Míg aztán hirtelen megcsuklanak izmos térdei. 
Magas-délcegen hordott feje a vállába zokkan. A szo
bor leborul sziklapiedesztálján és kemény ujjai imá
ra kulcsolódnak. 

«Mutass Jézus kies földet, 
Lakásomra adj jó helyet. 
Ez életben csöndességet, 
Jövendőben üdvösséget... » 

Utoljára húzta el nótáját magyar földön — szen
telt földön — II. Rákóczi Ferencnek hűséges cigánya. 



ANNO DOMINI 1711. 14 MÁRTII . . . 

ι. 
A fejedelem távozásával a kuruc fővezér, Károlyi 

Sándor uram, teljes szabadságot nyert az itthoni 
dolgokra. De tudta már, hogy mit jelent ez a nagy sza
badság! És eltökélte keményen, hogy soha többé nem 
veszi vállára azt a roppant felelősséget, melynek még 
csak alig hogy letette gondját. Nem fut többé előre in
tézkedéseivel, az engedelem kétesre-mosott határáig. 
Nem rettegi végig még egyszer, azt a szörnyű aggodal
mat, hogy vajon helybehagyják-e utólag, amit ő előre 
végzett? Nem, nem lesznek többé háborgásai, átvir
rasztott éjszakái, mikor kísértetté női a fal árnyéka 
és a pohár tiszta víz is méreggé gyalázódik! ö t esküje 
köti a fejedelemhez s ezt az esküt meg is fogja tar
tani. Ha lehet s ameddig lehet, elmegy a béke útján. 
Pálffyval szemben azonban tartózkodóbb lesz. Hiszen 
odakint Lengyelben, a fejedelem lelkében is elhomá
lyosulnak majd bizonyára, mihamarabb, az itthon lá
tott nyomorúságok képei! Más szemmel fogja nézni a 
dolgokat Bercsényi németgyűlölő befolyása alatt, mint 
itt, szenvedő, szerencsétlen vérei közt! 

Nagyot sóhajtott a gondolatra. De azért nyugodt 
maradt. Éjszakai álmai is visszajárogattak hűségesen, 
akármennyi gonddal vesződött is napközben. Vissza 
jártak mindaddig, míg egyszercsak üzenet jött me
gint, Pálffytól. Locher küldetéséről értesítette az és a 
tárgyalások „kedvező befejezését" helyezve kilátásba, 
sürgősen Debrecenbe hívta. 
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Ezzel aztán vége is szakadt a nyugalomnak. 
„Kedvező befejezés".. / Mikor a bujdosók rette

netes népvándorlása erősbödik, szünetelés helyett.. ! 
Mikor a hegyek barlangjai, a mocsarak rejtekei, az 
egész környék telivan már az ő hajléktalan, boldog
talan véreivel..! Ott feküdtek előtte a jelentések, 
egész zászlóaljakról, melyek máról-holnapra sehol se 
voltak, mert a félmeztelen katonák, a kegyetlen tél
ben, csapatostól hagyták el állomáshelyüket. Zsoldját 
egy se kapta és a legtöbbje nyolc esztendő óta nem 
látta már, szétszóratott családját, kietlenné kopárult 
földjét, fölperzselt hajlékát. . . 

„A tárgyalások kedvező befejezése /" 
A fővezér málháztatott és haladék nélkül indult. 

De nem Debrecenbe. Munkácsra. Ahol a fejedelmi 
fészek még lehelte a kirepült sas testének-lelkének 
melegét... Ahol felesége, gyermekei élvezték a bizton
ságot, nagyságos uruk jóvoltából... 

„Kedvező befejezés . . . " 
Ott nem fogja majd hallani ezt a rettenetes kísér

tesd két szót, mely folyvást ott kalapál az eleven agyá
ban. Ott majd megerősödik, hogy ne csak önmaga 
tudjon halni, ha kell, hanem bírja követelni ezt má
soktól is. Katonáitól épúgy, mint a karonülő és ron
gyaikban éhhalált ordító, ártatlan gyermekektől... 

Oh, milyen megújulás volt az a beköszöntői Mi
lyen röpösve sántikált elé a kis Fercsike, szegény! 
Hogy repült Klára! És az édes feleség, Krisztinka asz-
szony szemében» milyen boldog ámulat nyílt! 

El lehet felejteni ezek közt minden bút, minden 
gondot! 

El ám, egész az első estebédig! Lakozott is, régi 
étvágyával, a kemencés, jó szobában a fővezér, míg 
odakint a vár bástya fokán meg nem szólalt a tárogató: 

«Széna fogy tig, «Hús, kenyér, a kvártély, 
Szalma élig, S ha nem alszol, ne félj! 
Abrak termett, Így él a kurucz ...» 
Ásd a vermet!» 
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Akkor kiesett kezéből a kanál. Egyszerre nem 
látta többé Fercsikét, a kis sánta madarat, hanem azt 
az épkézláb vasgyúrót, akiből a hányatás formálta 
ilyen nyomorékká. S a Klára lány gyöngyfűzött nya
kán se az ő vidám fejecskéje ült. Hanem azé a szilva
kék gyermeké, akinek pőre holttestecskéjét, indulásá
nak órájában, ott lelték meg cselédei az olcsvai kas
tély árkában. Bizonyosan valami bujdosó asszony ve
tette el magától a megátkozott édesanya-álmot.. ! 

De nem elég ez! Nem telik be vele a lidércnyo
más káprázata! Előbb még rá kell riadni, hogy a fe
leség, Krisztinka helyén, egy eszelős, vén koldusasszony 
ül, akibe nemrégen botlott, egy országút keresztje 
alatt, ahogy az egyre dajkálta ölében az üres semmit 
és ringatva motyogta hozzá: 

— „Kuruc dobos az én fiam! Hazajön hol
napra . . . " 

ördögök rontása! 
Koháry Judith nagyasszony, a felszolgáló haj 

dúk, mind-mind elváltoznak és mind külön iszonyatot 
vicsorgatnak a fővezér úrra! 

Nemcsak a kanál esett ki kezéből. Még jómaga is 
meghanyatlott egy kicsit. Szerencse, hogy Krisztinka 
elkapta. Máskép talán legördül a székről. 

— Krisztus irgalmára . . ! Mi leli kegyelmedet'? 
Ott sudárodott már addig Koháry Judith szigorú

meredek alakja is. Meg a Klára! Fercsi! Mind vallat
ják. Mind firtaják. Hogy mijét fájlalja? Hol a hiba? 
Mit adjanak? Mit tegyenek? 

— Semmit. 
Szerette volna, ha ércesen pattog a hangja. Lehet, 

hogy sikerült is neki. De a feleség fülét, az öregasz-
szony éber ösztönét mégse csalhatta meg. Azok nem 
tágítottak. Míg végül is aztán ők maradtak a győzők. 
A lelakatolt, befelé fortyogó lélek kibuggyant elébük. 

No, ha faggatták eddig, most ők feleljenek, hogy 
melyik felcser patika-ládájában találni orvosságot az 
ilyen nyavalyára? Meg arra a két, kísérteni irgalmat
lan visszajáró szóra! 

öreg Koháry Judith csak összecsapta a két ke-
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zét. Tüstén a szokott énjére lelt, a nagy ijedelem 
után. 

—· Ilyen-olyan gyámoltalan ja . . ! Hát erigy, ha 
híjnakI Mindjárt kitisztul tőle a zavaros fejed! 

1— De nincs rá engedelmem, édes anyámasszony! 
Még hogy: „engedelem.. !" 
Állát is elejtette az öreg dáma. Mert ki hallott 

valaha olyat, hogy egy fővezérnek engedelem kelles 
sék, minden bakugrásra . . ? Hiszen férfinak nézték, 
mikor azt a fránya méltóságot ráruházták! (Bár soha 
el ne fogadta volna!) De ha ez se elég nyugtatás, ott 
az ajtó, mire jó? El lehet lódítani valami szájtátó 
hajdút, a várbeli urakért! Idehívatni Sennyey Istvánt, 
Szentiványi Jánost, akikkel jobbkezeként bánik a fe 
jedelem. S akikkel közakaratban, meg lehet tanakodni 
mindent. 

Végighallgatta Károlyi a buzdítást. A vége azon 
ban mégis csak fejrázás lett: 

— Nem kaptam külön hatalmat hozzá! 
Egyéb se kellett Kodiáry Juditihnakl Hatalomí 

Parancs 1 Ott, ahol ő van! A fővezéri házban! 
Tiltakozni se vett időt, csak a botját kallantotta 

kezébe. Kitopogott. 
— Parancs? 
Hát majd parancsol ő! Hogy Sennyey fővár

parancsnok, meg Szentiványi alparancsnok uraim, itt
teremjenek, ezen minutában! A fővezér izeni! 

Biz ott egyszerűen ráküldte háborgó vejére a két 
főembert, a kemény matróna. Lássák, mire mennek 
hárman, ahol egy kevés! 

Nagyon meglepődött Károlyi. Szakasztott úgy be
szélt a két benfentes ember, mintha a saját hangját 
hallotta volna! A fejedelem két legmeghittebb em
bere . . ! 

De hiszen akkor még sincs egymagára? Akkor 
mégse vétek, hogy ő hánykolódik, hogy féli a népe és 
fejedelme sorsát? Hogy úgy a lelkébe hasított s olyan 
nagy visszhangot vert ott az a két szó, amitől idáig 
nyargalt? 

— Menjen csak nyugodtan Debrecenbe, fővezér 
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uram! — tanácsolták az urak. — Hallgassa meg Pal-
ffyt és nézzük a mumust, a Kájzernak őnagysága le
velére adott, végső rezolúcióját. Tisztán-látni még nem 
bűn. 

— Legföljebb szerencsétlenség! — harapott el egy 
készülődő sóhajtást Károlyi és fölvonta a vállát. 

— Ezzel azonban nem sokra haladunk, urak! 
Pálffynak jó értesülései szoktak lenni. Bizonyosan fü
lébe jutott azóta, hogy őnagysága kiment az ország
ból. Az is, hogy: mivégre... Ha mink odakívül szö
vetséget keresgélünk, hadak növelésére, aligha fogja 
meghosszabbítani nékünk a fegyverszünetet! 

Az urak gondolkozóba estek. No, ez igaz! 
De három fejből mégis kitelt a válasz. 
Szentiványi mondta: 
— írjon kegyelmed a fejedelemnek! Tárja fül 

előtte a dolgot! Vegye bele a levélbe, hogy milyen fo
nákság is lenne az, ha a császárnak nemcsak válasza, 
de expressus embere is jővén, se őnagyságát nem ta
lálná, se kegyelmedet színe elé nem kaphatja! 

Még az éjjel megíródott a levél. 
Mialatt azoban a posta az országutat rótta, 

Pálffyék is megjárták a magukét. Március hatodik 
napján megérkeztek Debrecenbe, referendárius uram
mal együtt. És minthogy út alatt bőven nyílt alkal
muk a fontolgatásra, úgy határoztak, hogy Károlyinak 
nem sok időt adnak többé, a húzódozásra. 

A levél után egy szép napon csak Komáromy vic
ispán is betoppant a munkácsi várba. 

— Érteküldtek kegyelmednek, fővezér uram! — 
rukkolt ki a hírrel. — Várják Debrecenbe. A császár 
válasza már megérkezett. Életben és jós-zágban való 
háborítatlanságot is nyerhet ott kegyelmed talán, a 
fejedelem számára, ha jól forgatja Pálffyt! 

Károlyi megrándult. 
— Ma . . . Ebben az állapotban, amibe jutot

tunk ..! Meggondolta kegyelmed? 
— Az az érzésem. 
De az érzés csak érzés. Az írott szó pedig — bi

zonyosság. 
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Alig fordult ki Komáromy az ajtón, staféta lépett 
a nyomába. Hozta a fejedelem válaszát. 

— „Teljes lehetetlenség, hogy magyarnak lehes
sen reményleni jó békességet a honi trakta által! Azt 
senki egyéb a cárnál, véghez nem viheti!" — állt az 
írásban. — „Megalázkodásunk csak felfuvalkodottá 
tenné a németet. Ellenben bizonyos, hogy a cár a ku
ruc hadakat szolgálatába fogadná, ha minden kötél 
szakadván, kijönnének csoportosan, rendben, kornyé-
tásan, ahogy illik segélyhadákhoz. Ne irtózzék kegyel
med ettől az országtól, ahol mind becsülete, mint ak
komodáció ja meglesz." — zárult a levél. 

Károlyi kihullatta a kezéből. 
Rámeredt tanácsosaira. 
— Láthatják kegyelmeitek . . ! őnagysága inkább 

választja a cár szövetségét, mintsem a némettel való 
traktát. ! 

— Eh! Pálffy nem német! Pálffy jómagyar. 
Őnagysága pedig éppenúgy ember, mint mink. Meg
csalódhat bizakodásában! — vonta össze a szemöldö
két Szentiványi. 

— Hát kegyelmed . . ! 
Sennyei roppant körülményesen vizsgálgatta a 

padló fa-berakásait. 
— Mit árthat, kétfelől próbálni? — dörmögte a 

bajusza alá. — Ha őnagysága jó nyomon jár a musz
kával, ráérünk hátat fordítani Bécsnek, mikor meg
gyönnek a cári segítő hadak. Ha pedig csak szivár
ványt kergettetnek Bercsényiék a fejedelemmel, akkor 
mink állhatunk itt nekik kéztől. Fontos az, hogy az 
ország nyomorúságainak egyik, vagy másik módon, 
de mihamarább végét vessük, őnagysága drága sze
mélyét meg biztosítsuk. 

— Hát hiszen azt máris megtették, főkapitány 
öcsém! 

Koháry Judith kiáltott közbe. Nem állta tovább 
a kemény matróna ezt a határozatlankodást. Bele
koppant a szigorú botjával: 

— Mit mondott Komáromy? Elfelejtettétek? És 
mi várna mindőnkre, ha mink is az álom útjait jár-



169 

nánk? Muszkaország! Koldústarisznya! Nyomorúság, 
idegen világban! Rászánnátok a véreiteket? 

Nem felelt senki. Az uraik ölükbe néztek. 
Az úrasszony hát külön fordult vejélhez: 
— Egy sánta galambfiók nem elég neked, Károlyi? 

Még a másikat is tönkre pocsékítanád, Károlyi? Ezt a 
virágszálat? Asszonyod roskadó vállát le, a porba 
nyomnád, Károlyi? Erre kellett neked a család? A 
gyermek? A fejedelem iránt megtettétek tik már a ma
gatokét, bővesen, nyolc esztendő alatt! Életét-vagyonát 
kimódolhatjátok! Hát hol az az Isten, aki még en
nél is többet kívánhatna tőletek, egy vesztett háború 
után? 

Héthatárra menekült volna a fővezér úr máskor, 
mikor az anyósa így a hangjára lelt. De most olyan 
nyugtató édességü lett egyszerre annak, még a rikácso
lása is, mint a sebet hűtő balzsam. Azt se bánta Ká
rolyi, hogy amazok ott tanúi az ő lepocskondiáztatá-
sának! Hiszen csak a túlságosan szerető aggódalmas-
sága miatt feddik! Az oktalan áldozatoktól óvják! Az 
pedig nem szégyen, senki igaz ember előtt. 

Nem is látszott botránkozás az urakon. Inkább 
nagyonis fénylő szemekkel nézték a kemény öreg
asszonyra, aki oly sok tanulságot látott ebben a világ 
ban, mint ők hárman együttvéve se. 

Sennyei még föl is kelt. Megcsókolta a matróna 
hadonászó kezét. Szentiványi meg követte a példát. 

—•· Igaza vagyon, gróf asszony néném! 
— De a fejedelem nem akarja, hogy szembesül

jek Pálffyval . . ! — lehelt Károlyi halk ellenvetése. 
A vak asszony odafordult rá. Látnoki arca tá

madt. Hangja pedig ünnepélyessé magasztosult, mint 
a kinyilatkoztatás: 

— A muszka álom: föllegvár-építés! Legyen itt 
olyanvalaki is, aki gondolkozik. Ha nem akarja Rá
kóczi Ferenc, mentsétek meg hát akkor akarata el
lenére! 

Az urak összenéztek. 
Nem akadt többé, aki ellentmondjon. 

* ' 
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Csak egy kiáltásnyira volt Károlyi vendégszál
lása Debrecenben, «amazokétól». A fővezér mégse 
bírta rászánni magát, hogy szembesüljön velük. Egy 
egész napot elődöngött, míg végre, másnap, rátért a 
főparancsnoksághoz vezető útra. 

»Mentsétek meg, ha kell, akarata ellenére is/« — 
csengett a fülében folyvást. 

Igen, — bólintott keserűen, — meg kell lennie.. ! 
így kell történnie annak. . . így kell a saját lelkéből, 
kínjaiból, palástot terítenie. így kell kivéreznie a 
Palmárum virágait, annak számára, aki mindnyájuk 
megváltójának indult. És akire a csalódások Golgota-
járása várna, ha hívei meg nem akadályozzák ezt a 
kereszt-utat, amit tisztán előre látnak. 

— Legyenl 
Lenyomta a kilincset és belépett a kapun. 
— Legyen . . . 
Már ott is állt «amazok» előtt. Daeos-komoran. 

Fölvetett fejjel. 
— Hívattak excellenciáitok. Ittvagyok. Jöttem 

megösmerni őfelsége válaszát s a végső rezolúciót. 
— Derék dolog, báró uram! De csak rendre . . ! 
Az a «rend» pedig egész másutt kezdte, mint ahol 

Károlyi Sándor akarta, gondolta is volna.. ! Nem a 
császári levél megmutatásán, hanem az ő személyén, 
emberein.. ! Addig nincs finális rezolúció, se további 
beszéd! Ennek a huzavonának meg kell szűnnie vala
hára! Nem hagyható, hogy egészen tönkremenjen az 
ország! 

— Szó se lehet róla, excellenc! 
Károlyi keze elütött a levegőben. Pálffy meg rá

bólintott. Egy vonás se rebbent az arcán, ahogy Lo
cher felé fordult. 

— Hallotta, referendárius uram! így hát az intéz
kedéseket haladék nélkül meg kell tennünk. A szál
lásmester készüljön. A markotányosok is málházhat
nak. A társzekereket rakhatják. A legénység gyüle
kezzék. 

Locher meghajolt és indult. 
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Az ajtóban Károlyi útját állta. Fehér volt, mint a 
halott. 

— Mi. . . mit akarnak excellenciáitok . . ? 
— Természetesen, azonnal megindítani a hada

kat. A kegyelmed válasza után, mi más tennivalónk is 
maradna? Nem engedik békés úton: hozzuk erőszak
kal az ország javát. Nem kell az egyezség: hát majd 
diktáljuk a békét! Referendárius uram! — fordult 
Pálffy az ajtóban álló katonához. — Kérem, ne kés
lekedjék! Az ütegek elé a java lovainkból válogassa
nak! Kaptunk bőven. Lőszer is legyen. Príma, ha 
várat venni kellenék . . . 

— Nem! 
Akkorát dördült Károlyi hangja, mint földrengés

ben a beomló ház. 
— Nem .. ! Maradjon, uram! 
A fővezér nekitámaszkodott vállal a falnak. Ije

delem volt nézni, ahogy megroskadt, megvénült, pilla
natok alatt. Melle hatalmas hullámokat vetve hor
padt, tágult. Homlokán megindult s folydogálni kez
dett lefelé a hideg veríték. 

Pálffy elfordult. 
— Mást gondolt talán méltóságod? Belátja, hogy 

a drága vér pocsékolásának semmi értelme többé? 
Hogy nem szaporíthatjuk tovább a koldusokat és a 
földönfutó magyarokat? így véli, báró-úr öcsém? 

Károlyi fogai összeverődtek. Akadozva felelt. 
— Nem értem, amit excellenciád beszél... Nem . . . 

én nem tudom. Én csak respiriumot kérek. 
Csak három napnyi lélegzetet legalább! Parolára! 
Egy . . . egy kis gondolkozást! Csak három kurta kis 
napot, uram! 

A főparancsnok visszafordult. Intett. 
Locher megmarkolta a kilincset. 
— Excellenciád rendelkezése ? 
—- A hadak elindulnak, még ma este. 

* 
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Maga se tudta Károlyi: hogy ért ki a házból. 
Egyszerre csak kintvolt. És egyszerre csak azon vette 
észre, hogy a szája mozog. Hangosan beszél. Közbe 
nagyokat hördül. Neki-neki tántorodik a falnak, mint 
valami borbeteg. Mint aki lábon halódik. A katonák 
meg, akik a dísz-kíséretét adják, kerek szemeket 
nyitnak rá. 

Sietősebbre fogta a lépteit. Majd meg hirtelen 
megállt. Intett az embereknek. 

— Szabad járatom van . . . Menlevél... Vissza
fordulhattok . . . 

Egy pillanatra megütődött rajta, hogy milyen 
vékony volt az a hang, amit kiadott. Vékony és di
dergő. Mint egy fázós gyermeké. Aztán már megfeled
kezett róla. Erről és mindenről. A szállásáról is. Há
romszor haladt el előtte, mégse talált rá. A toronyban 
tizenkettőt dobbantott a harang. Azt se hallotta. A vi
hart se, ami kerekedett. A kora tavaszi f örgeteget, mely 
beletépett köpenyébe s arcába verte a haját. A jeges 
esőt se érezte, mely csontja velejéig járta. Csak ment 
előre, nagy lódulásokkal, mint az ittas. 

Végezetül aztán egy árok keresztezte az útját. 
Mély volt és tele a márciusi zápor zavaros levével. 

Fölemelte fejét és körülnézett. 
A házak már fogyadoztak. Itt-ott, e^y-egy ablak

ból, szövétnek bágyadt fénye villant. Alkonyodott. 
Erre megfordult. Támolygott vissza, amerről 

jött. Nagynehezen szállására talált. Benyitott és mint 
egy tetem, végigzuhant a bontatlan ágyon. 

— Megindulnak a hadak, még az este .. ! 
Felordított rá, mint akit fenevad szaggat: 
— Megindulnak . . ! 
Meg. Társzekerek, élelem, ágyúk, katonák.. . 

Mindaz, aminek ők híjján szűkölködnek . . . Megindul
nak a nép ellen, mely már a földön fetreng. Az ő 
népe, az ő népük ellen, mely számára nincs mentség 
többé, ha ez a vashenger átgördül rajta.. ! Egy fe
gyelmezett, megerősített, föltáplált, rendes had, mely 
után társzekerek görögnek! Nincs mentség, nincs. 
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Nincs az a külső hatalom, ami itt segítsen! Ha jönné
nek is Verecke felől a fehér cár katonái, be nem ér
hetnének többé idejére! Nem lesz mit erősíteni, nem 
lesz kit mentenil A tragédia itt addigra beteljesül. 

— Megindulnak a hadak, még az este .. ! Meg! 
Valami rettenetes hasítás szaladt végig rajta. Föl

vetette fektéből. 
Lehetetlen... Lehetetlen ezt így tétlen várni! 

Bevárni, míg a rémálom valóra válik és kimondatik 
fölöttük az örökös ámen. Mikor majd színe elé idézi 
őt a világ és megkérdi, hangos szóval: 

— «Mivégre tetted, seregeidnek fővezére? Aki 
legjobban tudtad ti minden belső bajaitokat? Ti min
den igen-nagy fogyatékosságaitokat? Mért hagytad, 
hogy legyen, ami lett . . ? » 

Kell, kell hogy nyoma maradjon az ő halálos 
tusakodásának, felelősségismeretének, mely soha, egy 
pillanatra se hunyt ki a szívéből! Kell, hogy a nagy 
törvénytevéskor odaállhasson világ-bírói, a késő ma
radékok elé s rámutathasson: 

— íme, a két rettenetes malom, mely kövei közt 
őrölt! íme, ahogy én láttam és ahogy mások paran
csolták! Uram, a Nagyúr. Akinek esküt tettem! íme, 
hogy nem én akartam a végpusztulásunkat! Hogy 
másképp akartam! íme a protestációm, a jobbik-
hitem, meggyőződésem, mely az adott eskümmel ke
rült szembe! Vesztünk! Mind-mind elvesztünk! Mert 
én azt az egy szót, amit adtam, nem tudtam megmá
sítani . . . 

A botorkáló árnyék megindult a szobában, tétova
tapogatózva. Csak most döbbent rá, hogy idegenben 
van, nem otthon. Hogy írni akart és se tolla, se tin
tája hozzá. Papirosa sincs. Se értelme annak, amit 
tenni készült. Amibe pedig úgy kapott az előbb, mint 
utolsó menedékébe... 

Hát mit is gondolt ő itt, tulajdonképpen? 
Nekifogni, hosszú, hónapokat igénylő memoárt 

írni, egy ellenséges főhadiszállás közepett? Mikor már 
csupán órák kérdése, hogy meginduljon a végzetes 
sereg? 
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Homlokához kapott s a szeme elüvegesedett. 
Nem, nem órák többé. Talán csak percek. Hiszen 

hallga.. ! Odakint dobbannak már a dobok, harsan
nak a kürtök..., Rikoltják a gyülekezőt. Inog a ház, 
a képek táncolnak az elsötétült falon, a bútorok csö
römpölnek, össze-vissza. Inog a t a l a j . . . 

Most robognak elő az ütegek! Jó, bírós, fekete
szájú ágyúk, melyek az ő elkínzott, boldogtalan népét 
fogják elontani.. . Mindnyájuk népét és egy bűvös 
fejedelmi álmot, vele őmagával együtt. . . 

Két marékkal az üstökébe kapott. Megdobta fe
jét a két öklével s tekintetében a téboly lángja villant. 

— Uram, fejedelem! 
És rémlátó szemeiben megképzett az idézett alak 

képe. Az Isten remekében faragott, drága büszke fő, 
a nagycsillogású, búsbarna szemek, az egész bálvány, 
akit lelke oltárán hordott. A látomás arca feléfordult 
s hallani vélte, ahogy szája lágy hullámzással meg
nyílik, fájdalmas-szelid szóra: 

— «Mért tetted ezt velünk? Mért tetted ezt velem, 
aki helytartómul hívtalak? Mért nem láttad, amit én 
nem láthattam onnan messziről, fehér havak országá
ból? Hogy ütött az utolsó óra, mikor postagalambot 
már nem válthatunk, egymásnak a bajt meg nem 
kiálthatjuk, kérdésre felelnünk nincs idő többé? 
Mért nem ismerted föl a percet s a percben azt a 
szót, amit, a te állapotodban, kimondanék most én is? 
Mért nem mentetted meg híveimet s velük engem is: 
ha kellett, szavad árán s mert kellett, tudtunk, aka
ratunk ellenére is? Nem jó urad voltam-e: Nagyúr? 
Hát hogy képzelhetted te azt, Károlyi Sándor, hogy 
itt más választás is volna, mint az az egy, amitől a 
lelked füllik? Mért nem akadályoztad meg, hogy 
tovább álmodjak képzelet-vánkoson? Mért nem sze
rettél jobban minket, mint mi magunkat? Mért nem 
mondtad ki ideje-órájában azt a szót, melytől éle
tünk-halálunk függött s amit én utánad mondtam volna 
megint, mint ahogy jóváhagytam eddig is, úgy-e, min
den határozatodat, amit hírem nélkül tenned paran
csolt a szükség .. ?» 
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Kint szekerek vágtattak el, csörtetve. Remegett u 
föld és morajlott a levegő. 

Károlyi fölriadt. Uti ládájához toppant. Fölmar
kolta róla kalpagját, köpenyét. Kinyitotta, nyitva is 
hagyta szállásának ajtaját. Nyitva a kaput. Át az 
úton! Föl a sorompónál! Keresztül, a szájtátó embere
ken, akik hadat-nézni csődültek. Azt se vette észre, 
hogy egy árnyék nőtt a sajátja mellett. Hogy vele jár, 
kérleli, nyugtatja valaki s hogy az az árnyék: Komá-
romy, az ő debreceni embere. 

Lesodorta magáról s belökte, lihegve, a főpa
rancsnokság ajtaját: 

— Itt vagyok! Állítsa meg excellenciád a katonáit! 
Az Isten szerelmére.. ! 

* 

Locher félig fölkelt már az íróasztaltól, csak még 
a dátumot kanyarította alá annak a jelentésnek, amin 
dolgozott. 

Halkan dünnyögte hozzá: 
— «Anno Domini 1711., 14. Mártii...> 
Aztán letette a tollat. 
Kint aranylott a márciusi verőfény. Rávilágított 

a fehér-terítős asztalon álló feszületre. 
Pálffy átnyújtotta a kemény táblára kaligrafált 

írást a kuruc fővezérnek: 
— A szöveg, báró úr . . ! 
Érdes hang reccsent, mint mikor a koporsó fö

dele beszakad: 
— «Én, Károlyi Sándor, esküszöm az egy Is

tenre, égnek és földnek Teremtőjére, a legfölségesebb 
és leggyőzhetelenebb fejedelemnek, I. Józsefnek, ró
mai császárnak, Magyarország, Dalmácia, Slavonia és 
Csehország királyának, Austria hercegének, legkegyel
mesebb Uramnak...» 

A hang mormolásba veszett. Föl-fölhintált oly
kor, majd megint visszahullt, míg végül megszakadt. 

Károlyi visszaadta a táblát. 
A főparancsnok parolára nyújtotta kezét: 
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Üdvözlöm kegyelmedet, fölesküdött híveink 
táborában. Az egyezséget pedig tartom. 

És hogy az a két révedező szem olyan értetlenül 
nyílott rá, hozzátette: 

— Nem fogjuk közhírré tenni a hűségesküt. 
Győzze meg s hozza magával kegyelmed Rákóczi her
ceget. Két hete van hozzá. 

Károlyi rábólintott, lecsukló fejjel. És hangtala
nul kifordult az ajtón. Nem ötlött rá, hogy amazok 
elképedve néznek utána. Arra se, hogy lépcsőre járt 
a lába. Csak mikor a tömjén fűszeres illata az arcába 
csapott, horkant föl, hogy templomba tévedt. 

Üres volt az éppen. Mise után levegőztették. 
Krisztus élőnagy szobra alatt verdesett a mécses, a 
keresztülfutó fuvallatban. 

A roskadozónak megcsuklott a térde. Ledobbanl 
a szobor elé. Valami zokogva buggyanó hang tört ki 
a torkán: 

— Engedd, Irgalmas! Engedd, hogy jöjjön, hajt
son a szóra! Hiszen nem magamért tettem! Az δ jó-
voltáért . . ! 

A szobor állt tovább némán, szomorúan, titokza 
tosan. 



SZENVEDÉSEK HÁZA. 

ι. 
A császár névnapja lezajlott Az udvar még he

verte a fényes ünnepélyek fáradalmait, de őfelségé
nek elég volt egynapi pihenő. Másnap, kora hajnalban, 
kivonult vadászni. így a konyha hamar munkának 
látott. A tűzhelyek megnépesültek. A főszakács elsasí-
rozott olykor az alszakácsok, kukták és felszolgáló 
palotás legények közt. 

Egy nyurga fickó mellett végül megállt. Elnézte. 
A szolga a kövön térdelt. Előtte mozsár. Üvegcserepe
ket tört, finom porrá. 

Ráhökkent. 
— Mit csinálsz? 
A legény fölpillantott. 
Olajbarna arc, két nagy, sötéttüzű szem. 
— Rompere! — mondja olaszul és mutogat. 
— Azt látom. De miért? 
A fickó fölvesz egy kanalat. Forgatja. A kanálon 

mintha halványka gyümölcsfoltok lennének. 
— Sucido . . . Raperrato ... Letisztogatni! — ma

gyarázza olasz-német zagyvasággal s közbe hajtja ol
dalt a vállába húzott fejét. Hunyorog kémlelőén. 

A főszakácsnak azonban nem kell a kanál. A le
gényen áll a figyelme. 

— Ki vagy te, hé? 
— Giacomo. Kamaraszolga. 
— Nem láttalak még itten. 
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— Non. Garzone egy hete lépni hivatal bele. 
— Az írásaid? 
Gyors bepillantás. A bizonyítvány szabályszerű. 
— Fogd! így hát téged Lamberg herceg úr szol

gálatára rendeltek? 
— Si, si. . ! Teremszolgák közüle. 
— És a régi inas? 
Beszédes jelek, hogy az lakodalomba kéredzett. 
— Na ja! — lépdelt tovább a nagytekintélyű 

férfiú. — így már értem. 
A legény tört buzgón, tovább. Kisvártatva körül-

úszkáltatta a szemét. Nem nézik-e ugyan? Nem. Erre 
betöltötte az üvegport egy papírzacskóba és gyorsan 
zsebretette. Elvegyült a többi inas-féle közé. Aztán 
megszólalt a hívó csengő. 

Lambergnél is a szokottnál hamarébb virradt ma. 
őfelsége megint rátolta a minisztereit. De azért nem 
sietett túlságosan a herceg. Mint a császár kegyence, 
rákapatta az udvart, hogy Ő is megtartja a maga « te
uer »-jét. így hajfodorítás, puderezés, borotválás köz
ben — ameddig elkészült — egy sor unalmas dolgon 
át is esett. 

Ma azonban kedves vendége jött. Gyermekkori, 
közös játszópajtásuk, a felséggel. Az új premier s egy
ben főudvarmester. 

Lamberg ledobta asztalkendőjét. Örvendezve 
sietett elé. 

— Ni. Trautsonkám! — kiáltott, pajtáskodó han
gon. — Az Isten hozott! 

— Jöttem magam is, — mosolygott amaz. — 
Mert rád ugyan várhatnék . . ! 

Lamberg elértette a szemrehányást. Trauísont 
most, frissen, emelték hercegi rangra. Még nem üdvö
zölte. Igaz, hogy az se őt, a néhány nap előtt kapott 
birtokáért! Átestek a dolgon, cserébe. 

— De hiszen mi állunk? — bontakozott ki végül 
a házigazda a bókolásoktól. — Jöjj, Trautsonkám, 
szerencséltess reggelire. Hamar, még egy terítéket! 

Sajátját a vendégnek tolta. 
Giacomo új töltést hozott. Lamberg előbbi csó-
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széjét, egy észrevétlen mozdulattal, visszacsúsztatta 
neki. 

— Lám, csokoládé! — csettintett az újdonsült 
princ. — Spanyolok lettünk hát már, egész? Bevezet
jük, mint nemzeti italt? 

— Hja, Carolus révén, tartjuk a rokonságot. Ami 
engem illet, képes vagyok hat csészével beszedni, egy-
ültömben. Mi, Wilhelm? 

Az inas megpótolta a cukorporl. 
— Si, si signore . . . 
— Micsoda? — hökkent rá az ura. 
Aztán csak legyintett. 
— Vagy úgy . . ! Mindég elfelejtem, hogy Wil-

helmet szabadságoltam. Jó, hogy a császárné udvar
tartása kisegített. Átkozott memória .. ! 

— Kár! — szürcsölt bele Trauíson a párolgó 
italba. — Nem bánnám, ha őfelsége ma tűrhetően 
pontos értesülést nyerne. 

— Súlyos ügy? 
— Ahogy vesszük. 
— Kérlek! — intett csészéje mögül a herceg. — 

Fülelni fogok, Johannes. 
A másik arrább tolta a mézes-szilkét. Aktákat 

terített ki. 
— Jelentés, a mellékhadszíntérről. . . 
— Magyarország! 
— Az, — lepődött meg a vendég. — Bravó, Lam-

bergkém! Kezded valóságos államférfiúi zsenivé ki
nőni magad! 

— Pálffy érdekel, enn}á az egész. 
— A h . . ! 
A herceg észrevette az elszólást, A főparancsnok 

lojális viselkedésével magyarázkodott. Trautson vál-
latvont rá. 

— íme tehát, a te Pálffyd arról ad hírt, hogy Ká
rolyi Strybe, lengyel földre készül, a főrebellishe/ . . . 

— Aligha számíthat valami lelkes fogadtatásra! 
— jegyezte meg Lamberg. 

— Miért? 
— No hallod? A hűségeikű után .. ? 
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— Tévedsz. A főrebellis semmit se tud erről. Új 
hívünk még korainak találta a közlést. 

— És kissé kényelmetlennek! Nem csudálom. 
Trautson legyintett. 
— Ne féltsd te azt! 
— Olyan biztosak vagytok felőle? 
— Valamikor, boldogult Lipót császár idejében, 

sok hasznát vettük. 
— Aztán átpártolt a fölkelőkhöz! 
— A lázadókat érted! — helyesbített a vendég. — 

Ez igaz. De ma megint a mi emberünk. 
— Csak eszközötök, a szerencsétlen. 
Lamberg kitette kezéből a csészét. Köhögött. 

Furcsa, bugyborékoló köhögés volt ez. A másik azon
ban nem ügyelt rá. A pástétomból csipegetett. 

— Hát eszközünk! Mindegy, hogy minek neve
zed. Fő, hogy van s hogy a tárgyalások súlypontja rá
helyeződjék, így Rákóczi hadserege nélkül marad. 
Könnyen elszigetelhetjük. Okvetlen szakadást kell 
előidéznünk kettejük közt! Méltóztass ezt közölni, 
legmagasabb helyen: „Károlyi báró és párthívei min
denáron megszerzendők, mert csupán ettől a diplomá
ciai sakkhúzástól remélhetünk sikert." A hadak álla
potáról megint siralmas jelentést tesz a te Pálffyd. Pa
rancsolsz az aktába betekinteni? 

— Szükségtelen. 
Ujabb iratok kerültek elő. A felszolgált fogás eny

hített valamit a keserűségükön. 
Mert Trautsonnak rossz újságjai voltak. Frigyes, 

a perfíd porosz király, nyilván már a főrebellis nyo
mására, pátenst adott ki. „Szeretett barátjának és ro
konának" címezgeti benne Rákóczit s híveivel együtt 
védelmet és polgári jogokat biztosít számára, Porosz
országban. Hiszen bár mennének! De erre kevés ki
látás mutatkozott. Inkább lehetett várni egv orosz
magyar fegyver-közössé.g létrejöttét. A cári udvarral 
való sugdosások mind bosszantóbbakká fajultak, Sze
rencse, hogy ébredezni kezd már a titkos tanács Js, va
lahára! Herberstein — a birodalom danzigi rendkívüli 
követe — valami Michelowsky nevű lengyel pernaháj-
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dérről tett jelentést, aki hajlandó volna Rákóczit és 
Bercsényit, saját felelősségére, hurokba keríteni és ki
szolgáltatni, ha ellenértékül kamarásságot, grófi rangot 
s a császári tartományok valamelyikén, tízezer fo
rintnyi jövedelmű birtokot kapna. 

— Sőt még egyébre is hajlandó lenne a po
lyák . . ! — hunyorított Trautson a süteményes tálra. 
— Érted, Lambergkém.. ! Olyasvalamire, amiről 
őfelségének nem okvetlen szükséges tudnia. De ami 
egyszerűen tárgytalanná tenne minden fejtörést... 
Hiszen a pártütő körött most nem olyan sűrű a test
őrség, mint otthon.. ! Én azonban — fejezte be sza
vait, — hogy őszinte legyek, sokallom a tízezer forin
tot. Hallgatsz? 

A herceg kitette kezéből a negyedik csészét. 
Mintha buggyant volna valami a mellében. Köhécselt. 

— Gyalázat volna, — mormolta. — Orgyil
kosság . . . 

Trautson felkacagott. 
— Leopoldus, visszavonom a dicséretemet. Te 

mégse vagy s nem is leszesz soha, igazi államférfiú! 
Ugyan kérlek . . ! Akkora feneket keríteni ilyen sem
miségnek . . ! Orgyilkosság! Egy birodalomellenes gaz
fickó megbünetése.. ! Nem több, mintha a rosszul-
apportirozó agaramat koppanttatnám fejbe. Mit ér
zékenykedsz? 

— Sérti a fülemet. 
— A te füled, barátom: gavalléri fül. Amazok pe

dig barbárok. Egyik, aki kezd fölöttébb kellemetlen 
lenni s a másik is notórius németfaló. Sose búsulj! 
Egyikért se! Ami meg Károlyit illeti. . . 

Halkan kuncogott. 
— Te Leopoldus! Fogadok veled, a tubákszelence-

gyüjteményem legszebb példányában, hogy azóta 
Stryben, mármeg Rákóczinak esküszik .. ! Roppant 
mulatságos! Míg mégnagyóbbat nem szorítunk a há
lón, amibe bogozódott! Ne félj, az ő számára nincs ki
vezető út többé! De mi van veled? 

A főudvarmester száján elhalt a csevegés. Hirte
len átkapott az asztalon. 
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Lamberg falfehéren, lecsukott szemmel, mozdu
latlanul ült helyén. Valami sajátságos, öblögető han
got hallatott, mint a víz alá merített palack. Trautson 
egész elhűlt. Már épp a csengőn tartotta a kezét, mi
kor az alélt ember szemei maguktól kinyíltak. A her 
eeg ismét mosolygott. 

— Hagyd .. ! Semmi! Ilyen ostobaság . . ! Meg
ijesztettelek? 

Hogyne! Trautson megijedt. És csak nagynehe-
zen lehetett meggyőzni róla, hogy barátjának semmi 
baja többé. Akkor szedelkőzött. 

— Mégis, pihenj kissé — mondta. — Ne küld-
jem Ilmer doktort? 

Lamberg a fejét rázta. 
— Na,gyképű tudatlanok. Nem szoktam igénybe

venni őket. 
— Szoktad . . ? Hát máskor is vannak hasonló 

kellemetlenségeid? 
— Nem. Azaz . . . Néhány nap óta . . . Olykor. 

Mintha valami súrolná a belső részeimet. Ismétlem: 
jelentéktelen, őfelségét nem kell nyugtalanítanunk 
vele. 

S hogy egész meggyőzze aggodalmaskodó barát
ját, Lamberg maga is indult. Szemlét akart tartani a 
billard-eszközökön, mert estére a császár nagy mér
kőzésre hívta. 

Giacomo kitárta az ajtót. A herceg szórakozott 
pillantást vetett rá, elhaladtában. 

A legény mozdulatlan volt. Tekintetében üresség 
tátongott. 

— Életemben se láttam ennél bárgyúbb arcot! — 
készült megjegyezni, de azon mód el is felejtette. 

Halkan füttyentett és elővette jegyzőkönyvét. 
— Viaszkü — írta bele. 
És aláhúzta kétszer. 
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II. 

Az estéli billard-játék fényesen sikerült. Az udvar 
hölgyei nem győztek virágokkal áldozni a két ver
senyzőnek, akik mindketten legjobb képességüket ad
ták. A császár ügyes és hajlékony volt, mint soha. 
Lamberg pedig szellemes és elegáns, mint egy ifjú, ró
mai patrícius. 

Végezetül persze, mégis József vitte el a pálmát, 
örömében — mikor visszavonult — magával intette 
barátját. Valami váratlan pénz futott be aznap a kasz-
szájába. Százötvenezer forint. Az utalványt a levert 
ellenfél csipkebodrába tűzte. 

Lamberg elérzékenyülten csókolta meg az aján
dékozó kezet. De csak térdelve maradt, tovább. 

— Nos, Léo ..? 
A herceg szőke feje szelíden meghajolt. 
— Uram, mondani is alig merem. . . 
— Mondd, mondd, szeretett hívünk! 
— Engedje éreznem fölséged ezt a szeretetet, 

egy ölelésben .. . 
József megölelte és homlokon csókolta kedvencét. 
— Te bohó, te! 
Az ajtóban visszafordult a távozó. Hosszú pillan

tással nyugtatta szemét fölséges barátján, 
•λ-

Másnap reggel hiába költögették. 
Lamberg Lipót Mátyás, római birodalmi herceg, 

Ortenegg és Orenstein fejedelmi-, Leuclitenburg örö
kös grófi ura, a Steyer tartomány tulajdonosa s az 
aranygyapjas rend lovagja: lecsukott szemmel, halva 
feküdt ágyán. Hideg volt már és merev. De még ak
kor is mosolygott. 

Az udvarra úgy zuhant a hír, mint egy tagló
csapás. Eleinte senki se akarta (hinni. De a herceg csak 
mosolygott, végtelenbe révült mosolygással, elegánsan 
és szerényen és semmi költögetésre nem hajtott többé. 

Csak mikor a császár jött s ledobbant halott ba
rátja mellére, nyíltak szét kissé a megfagyott ajkak. 



184 

A sápadt sfáj szögletébe két kicsinyke, piros gyöngy
szem szökött. 

— Még „onnan" is üzen a szentfölségnek . . I — 
szorított egyet Pucharmin asszony Mária jéghideg 
kezén. 

— Belső vérzés..! — bólogatott Ilmer doktor, szo
morúan. — Mindég ajánlottam őlhercegségének, hogy 
az ötlevelű Pentaphyllori-gyökér főzetéből igyon, 
éhomra. Az dacol minden bajjal . . . 

Garelli professzor egy végső kísérletet tett. 
— „Démonok, menjetek 
másról másra 
Sancti szavamra 
erek záruljatok 
Spiritus Nomen", 

— mormolta a vérzéseknél hatékony ráolvasó igéket. 
S hogy ez se használt, a két orvos a roskadozó csá
szárt vette gondozásába. 

Távozása után mindenki mondott egy rövid 
fohászt. Az udvar lassankint elszéledt. Csak ketten 
maradtak térdelve. Ruggiero és Caraffa asszony. 

A magiszter fölvetette, a dáma pedig lebocsátotta 
pilláit. Buzgón imádkozott a Madonnához, az elhunyt 
lelki üdvéért. 

III. 

Lamberg nem tartozott az uralkodóház belső kö
telékébe. Mégis, az udvar talán jobban meggyászolta, 
mint egy vérbeli főherceget. Ezt a gyászt nem a fő-
fourrier rendelte, hanem a szív törvénye. 

Most tűnt ki csak, hogy mennyien szerették az 
elhunytat! Míg élt, meg-megirigyeitek kiváltságaiért. 
Hogy elment, mindenki hiányolta és mindenki siratta, 
— az egy császár kivételével. 

Mert József nem tudott sírni. Sokkal váratlanabb 
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volt a sebe, semhogy enyhülő könnyekbe oldódhatott 
volna. Csupán a tagjai reszketésén, arca vonaglásán és 
nagyra fölszakadt, üres tekintetű szemén látszott, hogy 
milyen mélyen, milyen határtalanul szenved. 

Parancsba adta azt a kivételes szándékát, hogy 
a beszentelésen résztvesz. De a kitűzött órában olyan 
szaggató csuklás fogta el, melyet semmi szerrel se le
hetett elállítani. Letett hát szándékáról és összetörten, 
egész elgyengülve, bezárkózott legbelső szobáiba. 

Hosszú napokat töltött így, komor tépelődésekbe 
merülve, hol az elköltözött emlékét idézgetve, hol meg 
olyan kérdéseket adva föl, valami sohase felelő, rejtel
mes hatalomnak, amiktől maga is megrémült. 

Míg egyszercsak nem bírta tovább. Ügy érezte, 
hogy mindjárt megfullad, rettenetes egyedülvalóságá
ban. Vagy megtébolyodik a csendtől, tétlenségtől. 

Felszökött és ingadozó léptekkel járkálni kez
dett. Aztán megint megállt ablaka előtt s órákon át 
bámulta, nem-látó szemmel, az alant keringő nyüzs
gést. Majd meg a falon függő képekre meredt. Meg
megemelt, arréb tolt egy-egy tárgyat, anélkül, hogy tu
domásával bírt volna annak, amit tesz. 

Végül dolgozó-asztalához vitték lábai. Az aszta
lon ottfeküdt, nyitva, a krakói kalendárium. Eleintén 
nem vette észre. De valami mégis oda ingerelte a sze
mét. 

Piros aláhúzás volt a kalendáriumban. A másnap. 
— Március harmincegy.. ! — mondta ki, a 

csöndben valószínűtlenül iható hangon. 
És elismételte, gépileg: 
— Március harmincegy . . . 
Aztán ráötlött, hogy a nap mellett titokzatos je

lek is vannak és megismerte Lamberg kezevonását. Ez 
úgy megrázta, hogy valahára kibuggyant belőle a föl
engesztelő sírás. Leborult a könyvre és zokogott, mint 
egy gyermek. Egész átáztatta könnyeivel a kalendá
rium laza matériájú lapjait. 

— Leopoldus! Kedves jó hívünk .. ! 
Soká eltartott a lélek kiömlése. De enyhet adott. 
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Elvitte a tűrhetetlen, belső feszülést. Fölszikkasztotta 
az értelem ködét. 

Mire szemeit megtörülte, már tudott gondolkozni. 
Igaz, hogy csak tipegtek-topogtak a gondolatai, mint 
a járni-tanuló gyermekek. De mégis gondolatok voltak 
azok! Ész nyilatkozott bennük, mely világosságra 
törekedett. 

Hogy hát: mi is . . ? Hogy is . . ? Mit jelent ez az 
aláhúzás? Mire ez a na,gy, hangos, piros szín ebben az 
égig érő feketeségben? Mire is figyelmeztetnek onnan 
átról, azok a lehanyatlott, drága kezek? 

Mert József nem bírt beletörődni barátjának ke
gyetlen, végleges elmúlásába. Anélkül, hogy bevallotta 
volna, csak a megfogható, külső formák szerint való 
távollétének tényét fogadta el. De lelkük megszakítás
nélküli közösségébe görcsösen kapaszkodott. Szentül 
hitte, hogy Lamberg csupán elrejtezett az ő testi sze
mei elől. Am azért most is látja őt, valami titokzatos 
módon, — hogy hang nélkül is tovább társalog vele. 
Igazgatja lépteit és testének kénytelen, nagy tehetet
lenségében, különféle gyöngéd, lelki jeleket ad neki. 
Éppen ezért mindent, ami vele összefüggött, a tovább
folytatódó élet tulajdonságaival ruházott fel és semmi 
tüneményt nem volt hajlandó a véletlen játékának 
betudni. 

Mohón tapadt tekintetével az aláhúzott sorra. Az
tán egyszerre átton át járta a megvilágosodás, hogy 
mit is jelent az a március harmincegy . . ! 

Annak születése napja ez, aki tizenhét esztendő 
harmatos virágcsokrát hozta ide, hat év előtt, az ő 
aranybilincsekkel megláncolt, fényes börtönébe. S aki 
szűzi ártatlanságában, maga volt minden virágok leg
szebbik virága . . . 

— Mária! — rezdült rajta végig a név. 
És elámult, hogy mostanáig nem gondolt rá. De 

nem bántotta, sőt inkább megnyugtatta és fölemelte 
ez a szent feledékenység. Baráti érzésének tökéletes
ségét, kegyeletének hiánytalan szépségét, látta benne. 

Nem panaszkodhatott hát megrövidülésről a ked-
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ves halott! A végzetes napokban birtokába vette és 
egész betöltötte Öt. Még szerelme se tudta háttérbe 
szorítani, ami pedig több, mint ő maga! 

És most ezt az önzetlenséget viszonozza az el
költözött! Saját kezének vonásaival figyelmezteti az 
élet törvényeire . . ! 

Büszkeség és hála ömölte el. Gondolatai, ha szen
vedőn is, de már tisztultan és egészségesen kezdtek 
működni. 

Visszaemlékezett, hogy milyen izguló fejtöréssel 
tervezgették ők ezt a napot. . ! Hogy vetélkedtek egy
mással, az ötletekben! 

Rásóhajtott, mély sóhajtással és megfordult. Szek-
reterjéhöz ment, kinyitott egy rejtett fiókot. Na
gyocska dobozzal tért vissza. Leült elébe s fölpattan
totta fedelét. 

Aztán csak elszomorodott, megint. 
A dobozban ékszerek feküdtek. Arany foglalatuk 

harsányan ragyogott. Ez sértette most a sírás-gyul-
ladt szemét. Bántotta a kövek hideg hivalkodása is. 

Visszacsukta a doboz födelét s a fejét ingatta. 
— Nem, ez nem .. . 
Nem találta többé alkalmasnak az ajándékot. Se 

az ő gyászához nem illett az, se ahoz, aki az egyetlen 
jóbarát elmúltával, ezentúl már igazán mindene, életé
nek egyedüli célja, tartalma lesz. 

Csak most tűnt föl neki, hogy az elrendelt gálán 
kívül, alig látott a lányon ékszert. Két kis igazgyöngy-
szemecske a rózsás fülekben, ez volt minden. Bizo
nyosan nem is szereti az ilyen csillogó hiábavalósá
gokat. 

Nem ékszert kell adni annak, ha akkora örömet 
akar szerezni neki, mint amekkora az ő egész ráruhá
zott, gazdátlan szeretete! De hát mit adjon akkor? Mit 
tegyen? Mivel találhatná kedvét? Mivel? 

Higgadtságot parancsolt magára s elkezdett fon
tolgatni. Sorba vette emlékeit. Mikor látta földerülni 
azt az édes arcot? Mikor, mire csillantak meg azok a 
kékvirágú szemek? Hol, mikor, miben érte örömön 
a lányt? 



Egyszerre, mintha homlokon ütötték volna. Lob
banó lángot vetett a szeme és úgy maradt, tágra nyílva, 
mintha nem lenne elég nagy: befogadni azt, amit lá
tott. A rázuhant igézetben egy ideig mozdulni se bírt. 
Csak az ajkai morzsoltak, hangtalanul. 

Aztán fölpattant. Az ékszertokot a fiókba dobta. 
Bibliotékájához ment, egy csomó összefűzött okmányt 
szórt szét az asztalán. Majd ismét leült. Szaggató siet
séggel papirost vett elő, tollat ragadott. És immár biz
tos, kemény kézvonásokkal, leírta a töretlen árkus fel-
zétére: 

— ,,A confederal t rendek s a birodalom közt leg
sürgősebben megkötendő béke tervezete . . . " 

A toll most már szinte repült: 
— „Követendő irányeszmék . . . " 

* 

Az eldobott papirosok halomba gyűltek és világos 
reggel lett, mire kitette kezéből a tollat. 

Akkor, félhangon mormogva, s ujjával le-ledob-
bantva az egyes pontokat, olvasni kezdett: 

—„ . . . Rákóczi Ferencnek gratia vitae mellett 
összes ingó és ingatlan vagyona biztosítandó, Magyar 
országunkban éppúgy, mint Erdélyben és a Partium-
ban. Neki, cselédeinek és udvari népének barátságos 
lakhatás . . . Ha kész a kiengesztelődésre, de a hűség
eskü letételét még, bármi oknál fogva, halasztani kí
vánja, arra neki három-heti idő engedhető . . . A ka
tonaságot természetesen ki kell vonnia és elbocsátania, 
összes váraiból. Ám, hogy ez a jövedelmeiben kárt ne 

m okozzon, neki szavunkra megígérhető . . . A korábbi 
őrségeket császári zsoldon fogjuk tar tani . . . Ha Rá
kóczi nem kívánna megmaradni az ország területén, 
ezt a szabadságot is biztosítjuk számára, letett hűség
esküje után, hogy hadainkat, külföldről, hátba ne tá
madhassa. A kívánalmak teljesítése esetén gondolko
zunk arról, hogy fiait részére kiadjuk . . ." 

A mormolás megszűnt. József megmártotta a 
tollat. „Gondolkozzunk arról" helyett, beírta: „nem vo
nakodunk." 
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És folytatta az olvasást: 
— „A magyar és erdélyországi főrendeknek, pre-

látusoknak és főtiszteknek, teljes gratia vitae-t enge
dünk, még akkor is, ha birtokaik jelenleg más kezek
ben vannak. A komissióktól senki se tartson, sem pe
dig a fegyver-átadást úgy ne értelmezze, mintha a jö
vőben senki se viselhetne fegyvert. Csak ellenséges 
szándékból tilos annak használata . . !" 

A hosszú, vékony ujjak átfordították a lapot. Jó
zsef olvasott, tovább: 

— „Nemcsupán egyes vezető személyekre, a tö
megre is kiterjedt gondunk. Teljes amenesztiában ré
szesítjük a közkatonákat is. Tiltjuk, hogy szolgálatuk
ból kilépve, bárki zsoldunkba kényszerítse őket! Tér
jenek haza, gazdálkodjanak békében és felejtsenek. 
Ne nevezze őket lázadóknak senki . . . Vonuljanak el 
szabadon a külföldről hozott katonák is. Azok pedig, 
akik birodalmunk lakói és — bárha ebben a szeren
csétlen háborúban is — előmenetelre váltak érde
mesekké, megmaradhatnak libertinusokként." 

Rábólintott, aztán emelt hangján: 
— „Az ország törvényeit meg fogjuk tartani s a 

vallás gyakorlatát biztosítjuk. Az esetleg szenvedett 
sérelmek orvoslására, országgyűlést hívunk egybe. . ." 

Ezt a mondatot újból elolvasta, lassan, szótagon-
kint. Majd aláhúzta: 

— „Az özvegyeknek és árváknak adassék vissza 
minden birtokuk, ha nincs idegen kezekben. Ha pedig 
igen: kárpótlásukról az országgyűlés gondoskodjék. 
Akik az ország területét elhagyták és hűségesküre 
kellő időben meg nem jelennének, de késedelmüket 
igazolják, részesüljenek szintén amnesztiában. Éppúgy 
azok is, akik régebbi lázadásokba voltak belekeverve. 
Remélhetik, hogy birtokaikat nemkülönben vissza
adjuk . . . " 

József megint törölt. „Lázadásokba" helyett, oda
írta: „mozgalmakba . . . " 

És ismét fordított: 
— „A magyar és erdélyországi főnemeseknek, ne

meseknek, háború előtt viselt méltóságait, folyamo-
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dásuk esetén, támogatjuk, mert nem lehet kétségbe
vonni, hogy az összes jogokat és szabadságokat meg
tartani kívánjuk .,. ." 

Az olvasás abbamaradt. 
Most fölnézett és büszkén, kigyulladt arccal, el

mosolyodott. Aztán mégegyszer megmártotta tollát s 
pótlólag hozzátette: 

— „Vonatkozik természetesen ez az amnesztia, 
minden magyar hadifogolyra is. A bizalmatlanság el
oszlatása végett pedig, kegyelmünk ünnepélyes formá
ban bocsáttassék ki és országunk vármegyéinek kül
dessék meg. Nem szabad megengedni, hogy bárkit to
vább zaklassanak . . . " 

A toll kihullt fáradt kezéből. Fölkelt és hosszan 
kinyujtózott. Majd összefogta a papírokat és félre
lökve az alabárdost, ügyet se vetve az elhültében só
bálvánnyá dermedt ceremónia-mesterre, kamarásokra, 
palotaszolgákra, kilépett az ajtón s eltűnt az udvar
hölgyek folyosóján. 

Mit törődött az egész világgal? Az ő világa más 
volt, más lett. Az, aki ma, ezen a sugárzó tavaszi na
pon bontakozott ki a nemlét homályából, hogy örö
mével megvigasztalja az ő szomorú szemeit. Befor
rassza elmagánosult ember-leikének megontott sebét. 

— Március harmincegy . . ! 
Mária úgy maradt ott, az ajándékozó eiőtt, meg

roskadva, mint egy édes fürtéi terhétől elhajolt sző-
lőág. 

— Felség . . ! — hebegte. 
És a férfi csak fürösztötte sóvár szemeit ebben 

a mindennel fölérő, mindenért megfizető gyönyörűsé
ges látványban. 

— Meg van ön elégedve? 
A leány megcsókolta a lefüggő kezét. Aztán fe

hér nyaka is előre csuklott. 
— Rákóczi fejedelmi széke . . ! — suttogta, halk 

esdekléssel. 
De József mégis meghallotta. Megmámorosította, 

hogy kérnek tőle és ő újból adhat. 
— Császár vagyunk és király s egy nyir t háború 
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ura, — mondta. — Szövetségeseink szeme, e pillanat
ban, rajtunk. Rákóczit azonban, amint lehet, föl fog
juk hívni magunkhoz és türelemre bírjuk, míg az ál
talános európai béke létrejön és szövetségeseink 
figyelme elterelődik a birodalom belső dolgairól. Ak
kor nem lesz nehéz őt fejedelmi székébe visszaültet
nünk. Reméljük, hogy csak nem halunk meg addig? 

Mária leemelte az asztalán pompázó virágcsokrot. 
Hangtalanul az uralkodó lábaihoz hintette. Fehéren 
tündökölt és átszellemülten, mint egy túlvilági jelenés. 

Sokkal megrázóbb volt a perc, semhogy nyújtani 
lehetett volna. József indult. 

— Utasítjuk Löchert, az irányelvek betartására. 
Önt pedig, hogy naponta jelentkezzék nálunk. Lam-
berg herceg naplóját fogja nekünk felolvasni. . . 

A leány nem felelt. Föl se kelt, hogy tisztelegjen 
az ő döbbenetes-hatalmú, érthetetlenül ideszakadt ven
dégének. Homlokkal borult előre a padlón. 

IV. 

De nagy épület volt a Burg! Egyik szárnya messzi 
esett a másiktól. Egyik lakójának öröme, a másikétól! 

Mialatt Mária a boldogság súlyától roskadozott, 
a császári hitves sokat sírt. Legutóbbi összezördülésük 
óta, József nem mutatkozott többé. Pedig a gyermekek 
már rég folyékonyan tudták bocsánatkérő versikéjü
ket, Guitana a mentegetőzését, ő meg azokat a ben-
sőségteljes szókat, melyeket bizalmas kettesben fog el
susogni, hogy az imádott férfi meginduljon, ennyi oda
adás láttára és visszatérjen hozzá. 

A napok egymásután múltak. A holdjárások sze
szélyes lovagja, Április is betörtetett. A császár ré
széről azonban csak nem történt közeledés. De Amá
lia azért nem adta föl a reményt. Lehetetlennek tar
totta, hogy férje tovább folytathassa ezt az ég és föld 
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közt lebegő viszonyt. Utasítást adott Caraffa asszony
nak, hogy legelőnyösebb ruháiba öltöztesse. Bármikor 
toppan be a fölség, készen akarta várni. 

A dáma szorgosan járt kelt. Egymás után hozta 
elő a megparancsolt holmikat. Közben pedig mind
untalan elhullajtott egy-egy szót. 

— Ezt a nyakbodrot tesszük! így viseli a ma
gyar komtesz is . . ! 

Majd meg édesre csücsörített szájjal: 
— A hajat így . . ! Ez teszi olyan elragadóvá a 

kedves gyermek arcá t . . . 
Amália elhallgatta egy darabig, szórakozottan. 

Végül mégis észbe kapott. 
De hát mért kell neki azt a hálátlan perszónát 

utánoznia, akinek a felség egész duzzogását köszön
heti? 

— Hogy tetszést arasson, asszonyom! — szaladt 
ki Carafï'ané száján. 

Meg is bánta! Szítta volna vissza! Hanem a csá
szárné már nagyra-nyitotta szemét. 

— Mit akarsz mondani ezzel? Csak nem, hogy 
őfelsége ? 

A főudvarmesternő még az etikettről is megfeled
kezett. A felség szavába vágott, úgy tiltakozott. 

Teremtő Isten . . ! Gondolni se merne effélékre! 
Hiszen a felség csak apáskodik, a kis komtesszel! Meg
dicséri szép ruhácskáját, jó ízlését, kecses mozgását, 
előkelő tartását és — nincs tovább. Néha egy-egy bo
hóságot, kis ékszert — mit juttat neki, mint ezt álta
lában szokta és mint ahogy ez a birodalom első ga
vallérjához illik is . . . 

Most aztán visszakapta a kölcsönt. 
Amália reccsent a szavába, mint egy nagypénteki 

kereplő: ; ., | • ! : ^;| j-gj 
— Gavallér? Míg én itt gyötrődve várom? És hol 

gavallérkodhat? Hol, hogy van rá alkalma? 
Caraffa asszony kotyogott, mint egy aggodalmas 

kotló, hogy csak lenyugtassa az ő magasztos, nagy 
gyermekét, aki íme, tüstént felizgul minden kicsiségen! 
Kérlelte, hogy ne rontsa el az ő gondos munka-
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ját. Ülne vissza, nyugton! Ezt a tapaszkát szeretné 
még szépen elhelyezni. . . Hiszen ugyan mire is he
veskednének? Nem történt itt semmi szörnyűség! 
Hogy őfelsége olykor elszórakozik a lánykával? Csak 
mint egy pamutgombolyagot görgető kis cicával! 
Persze! És nem is holmi tilalmas helyen! A saját ka
binetjében! 

Amália egy mozdulattal kintvolt a babráló kezek
ből. Megkapta hölgye vállát. 

— Catherine! Te tudsz valamit! 
— Semmit, fölség. Az élő Istenre esküszöm! 
— Az nekem nem elég! Kedvemért megcsalnád 

az élő Istent is. Csak engem soha! Az én életemre 
esküdj! 

Nem jött válasz. Caraffa asszony két kezébe te
mette arcát. 

Akkor a császárné eleresztette. 
— No, l á s d . . ! — mondta, kifulladva. — Nem 

bírsz, nem mersz rám esküdni, te hűséges lélek! Hát 
valóban titkot rejtegetsz! Beszélj, hadd essek utána! 

— Felséged parancsolja? 
— Követelem! 
A dáma megadólag tette szívére a kezét. 
— Akkor nem szegülhetek ellen . . . Nem lehelek 

szentségtörő. Bár fölséged téved, ha azt hiszi, hogy 
valami egetverő bűnt fogok itt föltárni! Mindössze ag
gódom, hogy azok a délutáni fölolvasások 

— . . . melyekre mi nem kaptunk meghívót! 
Az udvarmesternő lecsüggesztette fejét. 
— . . . túlságosan ki ne fárasszák a fölséget. — le

helte, szemlesütve. — A kis komtesz egy csacska gyer
mek, aki elfelejti, hogy kíséret nélkül, nem illik soká 
tartózkodnia őfelségénél . . . 

— Mit beszélsz? — zihált föl Amália. — Egyedül? 
— Azt mondtam? Oh, én ügyetlen teremtés . . ! 
Szépítgethetett és magyarázkodhatott azonban 

most már! A másik oda se hallgatott. Fölkapta uszá
lyát s az ajtó felé rohant. 

Caraffáné futott egy darabig úrnője mellett. Kö
nyörgött neki: 
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— Oh felség, esedezem, gondolja meg! Mit fog 
szólni a császár? Még azt hihetné, hogy én vetemed
tem ! Pedig fölséged a tanúm, hogy egyebet 
se tettem, mint védtem Urunkat! 

De a hosszú lábszárakkal nem tarthatott lépést. 
Lemaradt hát s visszafordult. Végigsimított tü

zelő homlokán. 
— Nehéz élet! Örökös intrikák, harcok. . ! Pfui! 

— sóhajtott és sírvafakadt. 

V. 

— „őfelsége ma Fehér Lizinek nevezte Carolus jö
vendő spanyol király úr fenkölt menyasszonyát s nagy 
súlyt látszik helyezni erre a házasságra. Örül, hogy 
fenséges öccse beleegyezik a kötendő frigybe s ezt az 
örömet én is osztom. Semmi se képes olyan boldoggá 
Itenni engem, mint ha a magas Ház ügyei rendén foly
nak . . . " 

Mária szünetet tartott a felolvasásban, mint ezt 
neki a császár előre meghagyta. József mélyen emlé
kezetébe akarta vésni elhunyt jóbarátjának minden 
szavát. 

Majd intett. 
— „Anna főhercegnő" — folytatta hát az udvar

hölgy — „szintén elégedett a felség választásával..." 
De nem jutott tovább. Valami csattant. A küszö

bön ottállt a császárné. Arcvonásai dúltak voltak. Ke
zeivel a levegőbe kapott, mintha abban akarna meg-
fogódzni. Egy riadt pillantást vetett körül, aztán be
tántorgott és lezökkent egy székre. 

Olyan gyorsan történt mindez, hogy Máriának 
fölkelni se maradt ideje. Mikorra pedig felocsúdott, a 
császár szögezte helyére, egy parancsoló kézmozdu
lattal. 

Akkor feleségéhez fordult. 
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Egy tekintet annak arcába, egyszerre világossá 
tett előtte mindent. 

— Nagyon szép felségedtől, hogy kéretlenül ré
szesít minket ebben a nemremélt szerencsében, — 
mondta hideg dühhel. — Mint látja, a grófnő épp sze
gény Lambergünk naplóját olvassa föl nekünk. Kér
jük, áldozzék hát velünk kissé, az elhunyt emlékeze
tének! 

Ε szókkal viszadűlt hátasszékében s fölemelte 
jobbját: 

— Folytassa, kisasszony! 
Mintha amaz ott se lett volna. 
Mária engedelmeskedett. 
Idők multán József végül megelégelte a leckét. 

Átvette a könyvet. 
— Mára elég. A következő részt magunk akarjuk 

olvasni. Vagy talán felséged ? 
Vágott a szava. 
Mária sietve visszavonult. Érezte a vihar feszült

ségét. Vajon nem éppen körötte kavarog? 
Vállatvont haladtában, ő parancsra engedelmes

kedett s egy kegyeletes kötelesség teljesítésében vett 
részt. Nem vádolhatta magát. Amália pedig — a go
nosz házasítási komédia óta — legjobb esetben is osak 
közömbös volt előtte. 

* 

Sejtette, hogy nem egymásnak kölcsönösen szé
peket mondani maradtak mögötte a házasok. De hogy 
annyira mennek, mint ameddig jutottak, azt talán még 
ők maguk se gondolták. 

Hogy az udvarhölgy távozott, a császárné gya
nújában megszégyenülten és megfélemledve, a napló 
után nyúlt. Legjobb kibújónak látszott számára, ha 
szó szerint veszi férje fölkínálását. 

József azonban félretolta a könyvet. 
— Felséged hát valóban azt gondolja, hogy mi 

itt a történtek után jámbor olvasgatásba merülhe
tünk? — kérdezte, tompa hangon. 

Amália ujra-éledő gyanúval villant rá vissza. 
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— Nekem ne lenne szabad, ami az udvar egy alá
rendeltjének? Vagy olyan vallomásokat tartalmaznak 
a följegyzések, melyekről csak a rossznyelvek bír
hatnak tudomással? 

A császár összefonta mellén karjait s egy dara
big némán nézte feleségét. Nem haragudott már. Indu
lata elszállt. Inkább valami sajátságos, nagy csudálko-
zást érzett fölfakadni bensejében, a támadásnak erre 
az éles hangjára. Az eltávozott után, akivel még teli
volt minden érzéke, aki élete lett az élete fölött, ez az 
acsarkodó arc most idegenebbnek tűnt föl előtte, 
mint bármi más alkalomkor. 

Mély megdöbbenéssel csudálkozott rá, hogy ő ez
zel az asszonnyal itt, három gyermeket nemzett a vi
lágra! Hogy engedte ennyire belehatolni a sorsába és 
szenvedett tőle éveken át, mint akit élve parázson 
sütnek. Szenvedett hatalmaskodásaitól, legártatlanabb 
örömeit is megrontó irigységétől, mérhetetlen önzésé
től, mellyel magának követelte volna minden percét. 
Szenvedett, szenvedett, nyomorultul, mintha nem is a 
Gondviseléstől kapta, hanem tőle lopta volna az életét, 
amivel rabszolga-sorban tartozik nekil 

Ki hát ez az asszony és micsoda hatalom jogán 
teszi mindezt vele? S meddig szándékozik még tenni? 
És ő meddig tűrje? 

Erezte, hogy megroppant benne valami. Elszakadt 
egy belső fonál. Szája kimondta már egyszer a külön-
utakra válást. Most a szíve mondta ki. Áthidalhatatlan 
ürt érzett tárulni kettejük közt és abból a mélység
ből fagyos fuvallat áramlott elő. 

Fölemelte a fejét s megszólalt: 
— Engedje el a választ, asszonyom és engedjük 

el egymásnak a nagy jeleneteket. Nem tehetnek jóvá 
semmit. 

— Nem tehetik meg azt a mirákulumot, hogy fel
séged szeressen engem, mint nőt és feleségét! — igye
kezett Amália, szokott módján, fölülkerekedni. 

De a dacos visszapattanás elmaradt. József csak 
állt, csöndesen. 
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— Nem, — bólintott. — Azt a mirákulumot, va
lóban, semmi se teheti. Nem rajtunk áll. 

— Josep'hus .. ! 
A császárné férjére hökkent. 
Csak most tűnt föl neki, hogy az milyen nyugodt. 

Csak most riadt rá, végtelen rémülettel, hogy ez a 
nyugalom nem véletlen. Ez a szelídség nem az ő győ
zelme. Hogy ez más szembenállás itt, mint ahogy ők 
egymással szemben állni szoktak. Csak most látta meg 
azt a hideg határozottságot a férfi arcán, amitől egy
szerre megdermedt s melyből egyszerre megértette azt 
a halálos veszedelmet is, amiben forog. 

Mint a nyilalás, termett férje oldalán s eszelős ije
delmében, megragadta vállát. 

— Josephus! Mit beszél ön? — rivait. — Jose
ph us . . ! 

És megrázta. 
— Ébredjen! Eszméljen! Vonja vissza nyomban, 

amit mondott! Haragjában mondta! 
— Nem haragszunk. 
— Keserűségében mondta és képtelenséget mon

dott! Nem igaz! Nem lehet igaz! Josephus . . ! Hát 
szóljon? 

S rázta és újból rázta. Aztán hirtelen eleresztette. 
Neki hátrált egy széknek. 

— Mi. . . mi álltunk már egy kis koporsónál, 
együtt. . . — mormolt. 

— Az volt az egyetlen közösségünk és nem is lesz 
több. — zsongott mély zengéssel a férfi hangja. — ön 
nem tudta beletalálni magát helyzetébe. Egy parányi 
elnézést, irgalmat nem ismert irántunk. Elfelejtette, 
hogy — • 

— Hogy idősebb vagyok felségednél..? 
Amália vizenyős szemei lecsukódtak. Gyöngeség

gel küzdött. De a válság kockázata összeszedette vele 
minden maradék erejét. Megint fölnézett. 

— Nem felejtettem el, Josephus, Isten a tanúm! 
Mért próbáltam volna különben kínzó mesterkedések
kel visszavarázsolni arcom üdeséget, méhem termé
kenységét? Mért kerestem a tetszését? 
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Méltóság és fölény talán többet értek volna. 
A természetet nem lehet meghazudtolni. 

•— És az nem a természet törvénye-e, hogy az 
apa vonzódjék gyermekei anyjához? 

József elhárító mozdulatot tett. 
— Már mindegy, hogy mit felelnék, asszonyom. A 

lényegen nem módosít. 
— S a lényeg az, úgy-e, hogy ön elhagy engem? 
— A lényeg az, — válaszolt József, maga is elhal

ványodva attól a fájdalomtól, melyet okozni készült 
— hogy mi most, átértve helyzetünket, kölcsönösen 
visszaadjuk egymás emberi szabadságát. A császár to
vábbra is a császárné oldalán fog élni, részesíti őt min
den reverenciában. De a császárné megszűnik benne 
férjét, a férfit keresni s utaira bocsátja őt. A császár 
megmarad, de az ember meghalt az ön számára, felség. 

Amália úgy nézett az előtte-állóra, mint valami 
rémre. Szembogarai szinte félelemesen megnagyob
bodtak. Néhányszor összerándult, mint akit láthatat
lan ostor csapásai sujtolnak. Aztán téveteg mozdula
tokkal, megindult az ajtó felé. 

Ott mégegyszer megállt. Rettenetes kiáltás tört ki 
a torkán: 

— Mégis az enyém lesz, egyszer! 
Nem felelt senki. József már nem volt a szobá

ban. 

VI. 
Amália környezete aznap nem ismert ágyat. A 

dámák, frájjok, lótottak-futottak. A doktorok egymás 
kezébe adták a kilincset. 

A császárnét a háborodástól lehetett félteni. Hol 
jajveszélkelt, hol a fejét öklözve tombolt, hol meg 
olyan görcsös sírások fogták el, hogy talán leharapja 
a nyelvét, ha Garelli professzornak eszébe nem jut: 
kanál véget ékelni a fogai közé. 
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Másnap alkonyattájt aztán, valahára lemúlt a krí
zis. A könnyek forrása elapadt. Amália végső kísérletre 
határozta magát. Főudvarmesternőjére támaszkodva, 
átvánszorgott az anyacsászárnéhoz. 

Türelmezniök kellett, mert a buzgó kis öreg épp 
Dávid király verses zsoltárát őrölte. De hogy az el
fogyott, személyesen sietett ritka vendége elé. Beve
zette szegényes kamrácskájába a hölgyeket s nem nyu
godott, míg meg nem engedték neki, hogy ő maga 
hozzon három lógobelű széket, mindhármójuknak. 

Mikor végezetül elfészkelődött, Amália a ráncos 
kis mókus-arcra emelte sírás-részeg szemét. 

— Anyám, — szólt elomolva saját terhétől — 
ezért jöttem, hogy megmondjam önnek: a császár el
hagyott engem . . . 

És beteg hangon előadta a férje s közte történ
teket. Majd megtörölte csapzott pilláit és fölnézett. 
Várta az elszörnyedést, mely szavait követni fogja. S 
várta szomjan, mohón, a sajnálat elégtételét attól, aki 
anyja volt az ő szerencsétlensége okozójának. 

Eleonóra fonnyadt kis arca azonban zárkózott 
maradt. Egyet fordított a titkon ölébe rejtett rózsa
fűzéren, aztán nyugodt-fásultan felelt: 

— Krisztust is elhagyták, lányom. Elhagyta min
denki. 

Amália csak nézte. Vélte, hogy rosszul hallott. 
Erősebben megnyomta hát a szót: 

— De engem elűztek, anyám! 
— Üldözi őt bűneivel az egész világ. 
— Jó! — csuklott el a császárné hangja, meg

értve, hogy a vágyott részvét melegére nem számíthat 
itt. — De gyermekeim, az ön unokái, apa nélkül ma
radnak! 

— „Ki ruházza a mezők liliomát?" 
Ez a szent konokság már túlment Amália meg

próbált türelmén. Csalódottsága fölháborodásba csa
pott. Fölrivalt, fájdalomdühödten: 

— önben hát nincs irgalom? Kegyetlen áhíta-
tosságának nincs füle a földi bajokra? 
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— Oh, igen! — bólintott a mókus-arc. — Van, 
leányom, van! 

És Eleonóra elősorolta azokat, akik sohase tud
hatják meg, mi az: újjászületni az eredendő bűnből, 
néhány csepp víztől, a kereszt jegyében . . . Akik nem 
ismerhetik meg az igazság útját, vagy pedig, botorul, 
letértek arról s az Anyaszentegyházon kívül, minden
féle eretnekségekben veszélyeztetik árva lelküket. . . 

— Fölséged, menyem, ezeknek a boldogtalanok
nak egyik osztályába se tartozik, — tette hozzá vége
zetül. — ön nem pogány, se szakadár, hanem római 
katholikus és egyházunk gyermeke. Nincs hát mért 
nyugtalankodjak felségedért. 

— És aki társamul adatott az oltár előtt? 
— Azt a kötést nem is lehet eltépni. 
— Eltépte az ön fia! Eltépte ő maga! 
— Csák látszat szerint. — volt a megingathatat

lan békességű válasz. — És csak időben, felség. Odaát 
felel érte a bűnös lelke. 

Amália megdidergett, mint a hideglelős. A féle
lem, hogy ez a szív is csukva marad előtte, hogy ettől 
az asztaltól is elküldheti éhező Lázár-leikét, egy pa
rányi enyhülés nélkül — megtöltötte borzadállyal. 

— S az én lelkem? — jajdult. — Az én lelkem, 
ami az övé nélkül meg nem lehet? 

Most már megmozdult az anyacsászárnő áthatol
hatatlan nyugalma. Összevonta szemöldökét. 

— „Faragott képet ne csinálj magadnak, hogy azt 
imádjad!" — felelt szigorúan. — Felséged férje csak 
ember, rajta kívül pedig van egy Istene! Az Egyisten, 
Jehova, aki semmiféle bálványokat nem tűr meg szen
télyében. Biztos-e ön, leányom, abban, hogy szereteté
vel nem ment túl azon a határon, ameddig elmehe
tünk? 

De választ se várva, folytatta tovább, egyre erős
bödő hangon: 

— Biztos-e abban, hogy csupán az örökkévaló 
képét és hasonlatosságát szerette férjében s nem azt, 
ami porból lett és porrá lészen? Ön nem felel — 
billegett az öreg fej vékony kis indáján. — Lássa 
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lássa . . ! ítélkezni, ugyan ki vagyok én? Félek azon
ban, hogy felséged hibában lehet. . . 

Amália szeméből kibuggyantak a könnyek. 
Vigasztalás és segítség helyett még korholást ka

pott! Mikor pedig olyan tikkasztóan sóvárgott, nagy 
elhagyatottságában, legalább egy dédelgető, anyai 
szóra .. ! 

— Én nem bírom az ön szent bölcsességét, — 
rázta a fejét. — Engem ha megvág a kés: fájlalom. 
Ha megbántanak és megvetnek, még érzem a földi 
szenvedést. 

Az anyacsászárnő összecsapta sebhelyes kezeit. 
Szemének fénye, pókos homályosságán is keresztül 
tört. 

— ön szenved? 
— Végtelenül. 
— És még panaszkodik? 
— Mi mást tehetnék? 
— Mit! — szörnyedt a mennyezetre Eleonóra. — 

De hát jóságos egek . . ! Azt, hogy boruljon térdre és 
adjon hálát ezért a kegyelemért! 

Oh, hogy cserélt volna most sorsot a másikkal a 
jámbor kis asszony! Talán meg is irigyelte. Szenved
hetni s hozzá igaztalanul. . ! Kész, kövezett út volt ez, 
oda, ahová az ő lelke röpösöít! Korlátlan lehetősége 
az érdemgyüjtésnek! 

Amália csak ámult, a szeme ködfátyolán át, arra 
a csudálatos átalakulásra, melyen anyósa átment. 
Hogy megélénkült! Szinte megifjodott! Nézte s úgy 
érezte, mintha áthatolhatatlan sziklafal zuhant volna 
közéjük. 

Megértette, hogy hiába jött ide. Hasztalan kopog
tatott, itt is. Ennek az asszonynak nincs semmi közös
sége a való élettel. Hasznavehetetlen az élet gyakor
lati dolgai s az élők szempontjából. Elvész, az ő és 
mindenki számára, aki nem kő-piedesztálon áll, maga 
is kőből, templomoltáron . . . 

Egyedülvalóságának vad félelme újból erőtvett 
rajta. Iszonyatában kiabálni és sikoltozni szereteti 
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volna. Szólítani, hívni, csak egy valakit legalább, ebben 
a rengeteg nagy házban, aki vele legyen, hozzásimul-, 
jon, befogja rémlátó szemét s résztvevő gyöngédség
gel altatgassa a szíve kínját. 

De nem jött ki hang a torkán. Különös módon, 
hirtelen belátott ennek a pompázó és színleg fenkölt 
nyugalmú palotának egész őrült, belső zűrzavarába. 

Mit keresne itt érzést? Hiszen itt csak érdekek 
vannak! Itt mindenki valami eszelős ábránd lidérc-
fénye után lót-fut. Itt nincsenek lelkek, csak selyembe 
göngyölt és toronysarkakon hajszolódó, lázbeteg pá
rák. Mardosó becsvágy, vonszolva ikerszülötteit: a 
kielégületlenséget és fájdalmat. Fájdalom vonaglik 
minden kendőzött arc mögött, minden bíborgöngyö
legben. Fájdalom lakik minden zugban, minden 
címer-veretes küszöb előtt s mindenütt, a bársonykár
pitok mögött. Mérhetetlen, önző mód elhatárolt, lefoj
tott szenvedés. Az elevenen kárhozottak háza ez, nem 
az enyhületé. 

Tudta, hogy nem remélhet. Ha itt, ennél az egy 
kivételes teremtésnél se ért célt, nincs mentség többé. 
Sorsa megpecsételtetett, fejedelmi sorsok módján. 

Fölkelt és elvánszorgott. Azzal se törődött, hogy 
kísérője nem követi. Nem érdekelte többé, ő maga 
se. De sajátságosképpen a gyötrelme is hirtelen meg
szűnt. Nem ériette az okát, csak érezte, hogy így 
van. Már akár orgiát is ülhetett volna előtte az, akiért 
az előbb még úgy vonaglott, mint egy megtiport 
féreg. Lelke elvesztette azt a képességét, hogy tovább
szenvedni tudjon. Elmúlt, gyász, virágok, virrasztás 
és siratás nélkül. Meghalt élő testben. 

* 

Caraffa asszony azonban annál lüktetőbben élt! 
Az a veszedelem, mely a magyar udvarhölgy mind-
nagyobb térhódításával fenyegette, segített a vérének 
pezsegni s az esze kerekeinek: járni. 

Azért maradt vissza, hogy Mária mindennapos 
foglalatosságának, a császár körött, végét vesse. Rósz-
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szül kezdte azonban s az első kísérlete nem is 
sikerült. A szent asszony nem akart gyanúsítást, vagy 
éppen vádaskodást hallani. Akkor hangnemet változ
tatott. Azokról a kelepcékről kezdett beszélni, melye
ket az ördög a tapasztalatlan és romlatlan lelkek szá
mára állítani szokott. S elérte célját. Eleonóra meg
ígérte, hogy eltiltja a felolvasásokat és szolgálatába 
vonja vissza a fenyegetett, szegény gyermeket. 

Egyedül maradva, hívatta is, azonnal. 
Mária — zárdai gyengélkedése óta — császári 

meghagyásra, amolyan fél-szabadság félét élvezett. 
Imitt-amott, apróbb szolgálatokra, ha kötelezték. Majd 
egy pártfogolt Ínségest kellett fölkeresnie, majd va
lamelyik kolostornak ajándékot vinnie. Azt gondolta, 
hogy megint ilyesvalamiért szólítják s jött gyanút
lanul. Nagyotnézett, hogy a császárné Lucifer hatalmát 
kezdte fejtegetni. A botránkoztatókra tért át, akiknek 
jaj lesz, odafönt! Végül elérkezett közlendőinek vele
jéhez: 

— Be kell szüntetnie látogatásait őfelségénél, 
lánykám. 

Ha váratlanul csakugyan a megidézett ördög top
pan Mária elé, az se ijeszthette volna meg jobban, 
mint ez a közlés. Hát már kikezdték a gonosz nyel
vek . . ! De ez a gondolata elködlött a másik, nagyob
bik rémületében, hogy épp omost akarják eltávolítani 
a császár közeléből, mikor céljának küszöbén áll! 
Mikor egy kellemetlen hangulat, egy más-oldalról utat
nyert rossz befolyás: egész népének békességébe ke
rülhet! 

Nem, ebbe nem egyezhetett bele. Ezt nem enged
hette megtörténni. 

Nyomban fölfogta tennivalóját. 
— Madeleine asszony, — válaszolt — én felsőbb 

parancsra cselekedtem. Kérem, kegyeskedjék szá
momra őfelségétől feloldozást nyerni. 

Tudta, hogy olyasmit kíván, amit a császár, ön-
szániából, sohase fog megtenni. És azt is, hogy életé
ben először, nem volt hiánytalanul őszinte, úrnőjéhez. 
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De a cél érdekében, melyet maga előtt látott,, nem so
kat válogathatott most az eszközök közt. És nem is 
csalódott abban, amelyikhez kényszerűségből nyúlt. 

József, minden magyarázat nélkül, megtagadta a 
kérelem teljesítését. 

* 
Balsikerű követsége után, Eleonóra lelkileg igye

kezett tovább-munkálkodni a jónak ismert ügyért és 
búcsújárásra indult. A császár Lamberg naplójába 
temetkezett, Amália pedig odaomlott annak az élő 
halálnak, mely kimondatott rá. Eltávolított környeze
téből mindenkit, még főudvarmesternőjét is. így 
Caraffa asszony jóformán teljes szabadságot nyert. 

Nagy ráérős idejében, rászánakozott hát arra a 
foglalkozásra, amit ugyan szívből gyűlölt, de melynek 
hasznosságát nem vitathatta. Előszedte magyarországi 
birtok-számadásait. 

Nem voltak bizony valami szívderítőéit a jószág
kormányzó jelentései! A szorongatott ember egyéb
ből se állt ki, mint jajveszékelésből. Hogy az úrnő hor
ribilis kiadásai nemcsak a forgatható tőkét emésztik 
föl, hanem az adósságok nyögesztő súlyával is terhelik 
a jószágkormányzóságot. A hivatalnokokat, cselédsé
get, nincs miből fizetni. Az épületek roskadoznak, tata
rozás híjján. Maholnap a kovács se akar többé hitelbe 
patkolni. Hozzá a termést is, elemi csapások tizedelik. 
Az állatok közt vész dühöng. A szőlőt megvette a fagy, 
a gyümölcsöt pedig mind kilopták a tárházakból a be
szállásolt, lődörgő katonák. 

Nem elég a baj! Még ezeken felül is állt valami a 
jelentésben. Egy olyan hír, melytől Caraffa asszony 
puha, fehér kacsói ökölbe szorultak. 

Záradékképpen azt újságolta az adminisztrátor, 
hogy odaát, a Lajtán túl, furcsa szelek kezdenek 
j á rn i . . . Mindenki Pálffy tábornagy uramat dicsőíti 
és a közelesen megkötendő békéről beszél. Sőt akad
nak, akik azt is tudni vélik, hogy béke esetén, az udvari 
méltóságok közt szétosztott birtokok nem okvetlenül 
maradnak mostani haszon-élvezőik kezén . . , Hogy 
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azok régi gazdáiknak, netalán visszaadatnak... Akkor 
pedig bizonyos Zimmermann Zsigáné, árva Keczer 
Zsuzsanna, alighanem előtérbe tolakszik majd az ő 
igényeivel, amiket hogy a grófnő miképp vitat el tőle, 
ám lássa ő maga! 

— Árva Keczer Zsuzsa . . ! 
Az úrasszony kiszalajtott egy szitkot. 
— Sia maledetta la tua generazione . . / Hogy 

nem tudták ezt is az ura után meneszteni, gyorspos
tával! Akkor legalább nem lenne «árva»! 

Minthogy azonban ezzel az óhajtással már le
késte magyarországi kiskirályságának napjait a szép 
hölgy, más megoldásról kellett, hogy gondoskodjék. 

Neki is dűlt a fejtörésnek, mikor váratlanul ven
dége érkezett. És még hozzá milyen vendég . . ! 

A fehér kacsok egy mozdulattal összekapták a 
kellemetlen iratokat. Begyűrték a fiókba, a többi 
számlák, adóslevelek, sürgetések közé. 

A dáma repült. 
— A jószerencse hozta excellenciádat. . ! 
— Vagy én a jószerencsét! 
Prechorowsky fontoskodva dörzsölgette kezeit. 

Lekiabált róla valami nagy, belső gyönyör. De nem 
lehetett addig «okosan» beszélni vele, míg az úrnő a 
Kvadrupel Alliansz másik két tagját is elő nem te
remtette s míg a dámák be nem számoltak az udvar
nál történt eseményekről. Akkor is Ruggierohoz for
dult: 

— Hátra van, magister! 
Az olasz főbólintással jelezte, hogy valóban, hí

reket tartogat. Igaz ugyan, hogy azok elsősorban őt 
érintették. De utóvégre, ő is számot tesz talán a baráti 
szövetségben . . ? 

— Még pedig súlyos számot! — kacsintott a 
helytartó. — Hát csak ki vele, maestro! Mi szúrja a 
begyét, hogy ilyen savanyú képeket vág, mint aki 
vackorba harapott? Talán gyérebben látogatták ma a 
kliensei? 

Ellenkezőleg! Az derült ki, hogy túlságosan is 
sokan jöttek-mentek a laboratóriumban. Épp hogy — 
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nem jóslatért. Különféle kancellisták s a polfcia tin
tásfülűi tisztelegtek az olasznál. Az egyik előállt s azt 
kérdezte: „Don Dominico Manuel Caëtano, Comte de 
Ruggiero, Napolitano, — hány éve is került ön ide, az 
udvarhoz?» Megkapta a választ s elhordta az irháját. 
De ki se hűlt a helye, jön a következő. «Don Domi
nico Manuel Caëtano, Comte de Ruggireo Napolitano, 
— nem világosítana föl engem arról, hogy milyen 
oknál fogva és milyen körülmények közt került ön 
ide, az udvarhoz?» Ez se elégi Érkezik a harmadik! 
«Igaz az messere, hogy ön a bajor választófejedelem
ség marsallja és államtanácsosa volt, mielőtt Bécsbe 
jött?» No, ennek a fölvilágosításához talán már hozzá 
is tett valamicskét a mester.. . Utóvégre a délvidéki 
vér nem cibere! Erre aztán csak odatüszköli a lubá-
kot a beamter: «Hallja uram! Jó lesz halkabban! Ne 
kívánja, hogy megmagyarázzam: miért . . !» És be
vágta az ajtót. 

— Hogy egy negyediknek adja a kilincset! — 
leleményeskedett Prechorowsky. 

S az olasz rálógatta a fejét. 
— Űgyvan. Ez meg azt kérdi: «Don Dominico 

Manuel Caëtano, Comte de Ruggiero Napolitano, — 
járt ön Brüsszelben? Járt ön Poroszországban?» 

Itt is, ott is. 
— De hát ön járt-e már a pokolban, barátom? 

Mert ha nem, én odasegítem. 
A mester elhallgatott. A dámák nevettek. Precho

rowsky a körme rágcsálásából villant föl, sandán. 
— No? És? Mi következik ebből? 
Nem más, mint hogy, a magiszter szerint, a ko

pók alighanem megorrontották ezt a szép négyes 
szövetséget! Az udvarnál ma se valami bizalmas 
szemmel néznek Csehországra, a tartomány leigá
zása óta. Se a cseh urakra, se a cseh barátkozásokra. 

— Még egy-két ilyen hivatalos jövés-menés s 
nekem felkophat az állam. Ha csak ? 

Az olasz sejtelmesen dörzsölgette össze a három 
ujját. 

A helytartó úrnál azonban rossz talajra lelt ma 
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ez a célozgatás. Elöntötte a pulykaméreg s odacsapott 
az asztalra: 

— Hát ez már mégis sok! Nem leszek fejős
tehene! Érti messere? Nem tűröm, az Atyaistennek se, 
ezt az archimedesi csavart! Még mit . . ! Hogy én tart
sam el! — pöfögött dühében, mint a fortyogó kása.— 
Hát tudja mint mondok, messere? Én nem tartom 
el! Inkább felelek azokra a kérdésekre, amikre, úgy 
látszik, mintha erős fáradságába került volna vála
szolni! Megmondom először is, hogy az ön három 
nyelvből összetákolt nevét sohase viselte az ön tisztelt 
atyja! Megmondom továbbá, hogy ön hat éve nem 
más ok miatt jött Bajorországból Bécsbe, mint hogy 
megszökjék a tömlöc elől, melyet Miksa Emánuel vá
lasztófejedelem mért a fejére, ön tudja, hogy miért. 
Kell még több? Ugyanilyen jelesül vizsgázhatott le ön 
a porosz király előtt is, mert — ha jól emlékszem — 
már két éve fölakasztva tartja az ön becses képe má
sát, egyelőre ugyan csak szimbólice. Folytassam? 
Szolgálhatok hírekkel, jutányosán! Oh, minálunk, a 
helytartóság ügynökei, nem mérik olyan drágán a 
szót, mint Don . . . Don Ördög tudja, hogy is 
hívják önt, azon az átkozott hosszú nevén! Hát erre 
mit mond, Don Zsebrák? Mi? 

Nem mondott bizony Don „Zsebrák" egy mukkot 
se. Nagyon leszottyant a beszédes kedve. A hölgyeket 
is elnémította a rőkönyödés, míg Caraffa asszony meg 
nem taláta a nyelvét. 

Mire ez a nagy tüszkölés, fújás? Megértik ők 
egymást! Afelől, hogy némi kis titkokat őrizget a ma
giszter, még lehet igen hasznavehető jós és szövetsé
ges! Édes Istenem.. ! Kinek ne lenne holmi csínján-
ügyecskéje, amit nem szívesen kürtöltetne ki a piac 
közepén? 

Utoljára elfakadt nevetve. 
— Áprilisi tréfa az egész! Ne töltsük vele az időt! 
Ne ám, főképp akkor ne, mikor az öregágyú még 

hátravan! Az excellenc nagy híreket igért. 
Dagadozott is a büszkeségtől, ahogy hallgatósá

gán körülpillantott. 
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— Kibeszélték magukat, mind? Ön is, asszonyom? 
Ön is, szépem? Kegyed is, messere? Jó. Hát akkor kö
vetkezek most én. 

Zsebébe nyúlt s egy szelet papirost halászott elő. 
Körülményesen az orra elé illesztette lorgnonját. 

Csönd volt már, hogy a lélekzetvételt is meg lehe
tett hallani. Akkor megszólalt: 

— Báró Haller Gábor, — született ezerhatszáz
nyolcvanötben, — jelenleg huszonhat éves, — nőtlen, 
— rendkívül előnyös külsejű lovag, — a Rákóczi-féle 
lázadó seregben szolgál, mint a nemes úrfiak Gavallér 
Csapatának őrnagya . . . 

Két sikoltás hallatszott egyszerre. 
A helytartó úr diadalmasan köszörülte meg tor

kát és folytatta: 
— Ugyané férfiú, az Úrnak ezerhétszázhatodik 

éve, május havában, annak harmadik napján, a ma
gyar tartomány Sempte nevű falujában tartózkodott. 
Majd Kistapolcsányban, Nyitrán, Érsekújváron . . . 

— Gyorsabban! Gyorsabban! 
Ezt Guitana mondta. Tüzelt a vére, pompás, arany

barna bőre alatt. A szeme csillagokat hányt. 
Prechorowsky rágyönyörködve folytatta: 
— Ugyanez időben udvarunk ékessége, a szép 

magyar grófnő is ugyané helyeken rezideált, Rákóczi 
feleségének kíséretében . . . 

— Találkoztak? 
— Mit gondol, kisasszony? 
— Azt, hogy igen. 
— Hát nem! — csapott le a helytartó. —. Nem 

találkoztak, hanem együtt voltak, sülve-főve! Nos, mit 
szólnak éhez? 

A két asszony a nyakába szökött. Sőt, Guitana 
még egy hálacsókra is elszánta magát. A feleletet pe
dig az úrnő adta meg: 

— Azt szóljuk uram, hogy egy ilyen politikai 
baklövés után, a szép hajadonnak távoznia kell az ud
vartól. Kénytelen a legsürgősebben egy dinasztia-hű 
név mögé rejtőzni. Eh, mért kerteljünk? ön ért en-
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gem. . . Az a véleményem, hogy az ön választottja 
meg se állhat a prágai Hradsin kapujáig! 

— És hogy a lázadó barbár metressze voltl — 
lobbant oda Guitana, vigyázatlanul. 

A helytartó összeráncolta szemöldökét. De aztán 
fölvonta vállát. 

— Lehet, lehet... Hiszen, jobban visszagondolva, 
Stepney lordról is hírlett valami. . . — motyogta. — 
Ügylátszik, a kis komtessz szenvedélyes gyűjtő . . . 
Mindegy! Hatvankét év . . ! Vállalom. Vállalom, ha 
kell, hatvankettőig, a gyűjteményt. így legalább egyen
súlyba kerülünk. Mi Prechorowskyak, nem szoktunk 
féiútban meghátrálni. És a bájos gyermek 

— Még az esetben is, valóságos kincs! — vetett az 
úrnő egy szemrehányó pillantást húgára. 

Nem maradt más hátra, mint ezt a nagyszerű 
hírt most már őfelségének tudomására adni s úgy ka
matoztatni, hogy a helytartó még szívességet is tegyen 
az udvarnak, a saját szíve-vágya teljesülésével. 

De nem volt könnyű eldönteni, hogy ki tartsa 
őfelsége elé a lámpást! Caraffa asszony nem vállalko
zott. Guitana a magistert ajánlta. Az aztán kimondta 
az ítéletet: 

— Döntsön a bűvös edényI 
Persze, hogy Prechorowsky mellett döntött! 
A boldog ember már azt se bánta. Sőt, közel

integető reménye úgy megszélesítette, hogy kéretlenül 
nyúlt a zsebébe: 

— A tálcát maestro! 
Hanem az olasz csak fejét ingatta. 
— Semmivel se tartozik, uram. 
— És a kísérlet.. ? 
— Barátságból. 
Furcsa barátság lehetett, mert Ruggiero megrázta 

öklét a helytartó után. 
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VII. 

Még rendes időben se volt könnyű dolog a csá
szár színe elé, kihallgatásra jutni. Mostanában meg — 
a felség gyásza óta — éppenséggel nehezen ment. De 
Prechorowsky áldhatta szerencséjét, mert benne ma
radt a rostában. Az uralkodó keresztet jegyzett neve 
mellé, az előterjesztett audienciás könyvben. 

Délutánra szólt az engedély. 
A helytartó úr parádéban várta az időt, harmad

magával, a szolgálatos főkamaráson kívül, ő állt utol
jára a sorrendben. Ráért gondolkozni. Eleintén viszol-
gatta egy kicsit az aggodalom, hogy hátha zokon veszi 
tőle a felség, amikor kitálal elé? Mentől tovább fontol
gatott azonban, annál inkább oszlott ez a nyugtalan
sága. 

Mit. . ! Az ilyen császári szerelmek nem szoktak 
komoly, szívbeli ügyek lenni! Csak unaloműző csipe-
getései a paradicsomi gyümölcsnek! Rendszerint a 
szeszélyes magasságok örülnek legjobban, ha valaki 
elég látszatos okot ad nekik, hogy szépszerével meg
szabadulhassanak megelégelt hölgyeiktől. A császár s 
a bájos magyar dáma közt meg, éppen elég ideje ne
szel valamit ahoz, hogy kelletlen vendég helyett, mint 
a felség hálára-kötelezője vonuljon el innen . . . 

Míg ennyire jutott a fontolgatással, szinte örült 
is, hogy őrá esett a követség. Ki-ki a saját szerencséjé
nek kovácsa . . ! 

Bár már szólítanák! 
Valahára ütött a pillanat. A főkamarás bekiál

totta az ajtón. Egy darabig fülelt még utána, hogy 
ugyan mi nagy ügy hozhatta ide ezt a hájgombócot, 
amitől úgy sugárzott? De hamarosan beleunt a kíván-
csiskodásba és odébbállt. Hiszen odabent úgyis hang
fogóval társalognak . . ! 

Egydarabig! Hanem aztán, mintha erősbödött 
volna a beszéd... Sőt! Olykor felkiáltások szakít
ják meg! 
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— Ej ha . . ? 
A főkamarás szemöldökéről potyogott a púder. 
Vajon mivel tudta így fölvillanyozni ez a sün-

disznó-szemű firma, a bebúslakodott császárt? Mert 
hogy a kabinetben a legkellemesebb csevegés folyik, 
abban egy percig se kételkedett az udvaronc. 

Kezdett bosszankodni magára. Patvarba is . . ! 
Csak nem volt ő itt létratartója valakinek? Még a vé
gén kiderül, hogy egy új Lamberget ültetett a nya
kába, ahelyett, hogy egy kis kenyérbéllel, szép óvato
san, kisegítette volna azt a kereszt jelet, abból a 
k ö n y v b ő l . . ! 

ördög és p o k o l . . ! Ennek fele se tréfa! 
Újból a függönyhöz pipíszkedett. 
— Gondom lesz rá, hogy a fák az egekbe ne nő

jenek . . ! — dünnyögte, az inge bodráig sárgultan. 
Pedig bizony, okosabb lett volna, ha a saját testi 

egyensúlyára gondol inkább. Mert alig cepperlizett az 
ajtóig, mikor az hirtelen fölcsapódott s valami úgy 
hengeredett rá, mint egy elomlott, mázsás liszteszsák. 

A megirigyelt jelentkező volt az, fakult-sárgán, 
mint az érett túró. Gyors hátráltában a saját lábaiba 
gabalyodot t . . . 

No, precedens nélküli eset, az udvar történetében! 
És még hallatlanabb dolog, ami a dísztelen vissza

vonulást befejezte. Az ajtó megtárulásában maga az 
uralkodó is látható lett! Szikár ujjal a falnak futott 
emberre mutatott. 

— További utasításunkig, internálják a palo
tában! 

Mégse ártott, benthagyni azt a jelt az audienciás 
könyvben . . ! 
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VIII. 

Józsefet legsebezhetőbb pontján érintették Pre-
chorowsky mézes alázatba burkolt vádaskodásai. De 
szokott hevessége ezegyszer mégse lobbantotta tűzbe. 

Haragudhat-e ugyan valaki, egy lába elé cuppant, 
ocsmány békára, amiért az undok nedveket fröcsköl 
ki magából? — gondolta. 

Nem, a békának természete ez. Éppúgy, mint az 
embernél is természetes, hogy félre veti útjából a för
telmes állatot. 

— Nos, bámulhatnak odakint, a főkamarással 
együtt! 

Elképzelte a kettőt, ahogy egymásra merednek, az 
ő megvető, császári elvonulása után és önkéntelenül 
fölkacagott. 

Mióta utoljára bohóskodtak Lamberggel, meghitt, 
baráti évödésben, nem tortént meg vele ez, hogy ne
vessen. Egész neki-örült váratlanul megtalált életked
vének és kétszeresen örült, amiért az éppen most, eb
ben a kritikus órában fakadt ki belőle. 

Hát megváltozott, egész! Nem a régi, éretlen, szer-
telen-indulatú ember többé. A fiatalság vad tajtékja 
lemúlt róla. Megtanult sajátmaga fölött is uralkodni. 
Régente bezzeg . . ? Azóta tombolna már! 

„Báró Haller?" 
Talán ott helyt megfojtja a gaz Prechorowskyt! 
Jól esett ez a hasonlítgatás a két énje közt. Nö

velte elégedettségét, önbizalmát. Nem kételkedett 
benne, hogy még egy évvel előbb is, képtelen lett 
volna ilyen kevély rövidséggel elnémítani az alávaló 
árulkodót. Végig akarta volna szürcsölni a szerelem
féltés utolsó csöppjét is. Hallani mindent, a legapróbb 
részletig. Aztán, — oh, ártatlan csengőzsinór! — az 
lakolt volna elsőnek: 

— „Hé, valaki! Hozzák csak elő a titkos kamara 
könyveit, aktáitl Nem a Kruna Cseszkúról szólókat! 
Ott már minden csöndes. Hanem a másikat!" 

Azt, amelyikbe szép, betűrend szerint, egy halom 
recsegő-ropogó név van bevezetve . . . Azok nevei, aki-
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ket ott találni, nemzedékről nemzedékre, élén minden 
olyan mozgolódásnak, mely a trónnal dacol! 

— „A magyarországiakat?" 
— „Hát persze!" 
No, lett volna keresgélés, lapozgatás . . ! 
— „Haller . . . Báró Haller . . !" 
Félhangon morzsolta a nevet, hogy kipróbálja a 

ropo.gását. De a név nem ropogott. Egész könnyen ki 
tudta ejteni. Talán még tetszetős is lehet, ha e?v szép 
száj gyöngéden idomul hozzá. így, hogy: „Báró Hal
l e r . . . Gabriel Haller . . . " 

— Vajon, hogy kicsinyítik ezt a nevet, magyarul? 
Gyorsan elvágta a gondolat fonalát. 
O h ó . . ! Itt leselkedik az öreg! Ni, hogy inge

relné! Vinné veszedelmes mellék ösvényekre! Csak
hogy abból semmi se lesz. Nem megy utána! Nem 
adja a nyugalmát! Mi köze is neki ahoz a névhez? 
„Azok" az ajkak sohase dédelgethettek egy lázadó 
barbárt! Pálffy főhad vezér lánya? 

— Ostobaság! — vonta fel vállát és hanyag lép
tekkel bibliotékájához sétálgatott. Kivont egy könyvet, 
találomra. Braun Ágoston: „Austriaci Imperatores et 
Principes Conseil de la Sagesse"-e volt az. 

— Majd elpárolognak ettől a mindenféle incsel-
kedések! — hunyorított kárörvendően. S elkezdte for
gatni a lapokat. 

De a bölcsesség tanácsai nem kötötték le. Csak a 
szemei olvastak. Erre új kötetet húzott ki. Ám ked
vence, Querera is hasonló sorsra jutott. Annak meg 
kívülről ismerte minden betűjét. Weberrel próbálko
zott hát. A „Jus Principalis''-aival. Utóbb Caussinus 
életbölcsészetébe, a „Vita Pulchra-ba." kapott. Ettől se 
lett azonban okosabb. Legtovább még az Ehrenspiegel-
nél időzött, bár a császárok viselkedésének szabályait 
s életük történetét, nemkevésbé tudta, már gyermek
kora óta. De a könyvet képek ékítették. Elődeinek 
képmásai. 

Elnézegette őket. Rudolphust csúfnak találta, de 
a szemei szép, nyílt, férfinézésű szemek voltak. Miksá
nak meg a szája körül lelt valami érzékeny, tetszetős 
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vonást. Mátyáson a homloka nyugodt simasága tetszett 
meg neki, IT. Ferdinándon pedig a merész-szabású 
orra. 

— Ha ezek a külön-külön megkapó vonások, úgy 
mind, egy-arcban találkoznának ? 

Hirtelen összecsapta a könyvet. 
Arra eszmélt, hogy nem az ősök fiziognómiáját 

tanulmányozgatja ő itt, hanem valami — hasonlatos
ságot . . . Egy bizonyos valakihez, akit soha nem is lá
tott, akiről mai napig nem is hallott. 

— De akiről a Kabinet iVotírnak bizonyára van
nak pontos adatai! — énekelt föl, valahol a bensőjé
ben, egy váratlan, kaján hang. 

Erre fölemelte és a sarokba is vágta az Ehren
spiegelt. 

— Hát nem! — toppantott, bosszúsan. — Nem 
haladunk a régi nyomokon! Nincsenek kételkedések 
s nem lesznek sértő gyanusítgatások. Az a lány maga 
az égbőlszállt angyal. 

Eszébe jutott a karmelita-kolostor és hajdani, nagy 
megszégyenülése. Nem akart több pirulást. 

— „Haller . . ." 
Csak nem fogja magát, a császárt, végezetül még 

egy inci-finci bárócskához méregetni? És az a világos
látású, okos leány se vak, hogy föl, ne fogja kettejük 
közt a különbséget . . ? 

Először örült meg fejedelmi magaslatának s pró
bált horgonyt vetni ebben a gondolatban. 

Nem tehetett-e vajon mélyebb hatást szerelme 
tárgyára? 

— Miért ne? 
Emlékezetébe ötlött az a levél, melyet Stepney 

lord útján kapott tőle, Érsekújvárból . . . Teli volt az 
gyöngéd buzdításokkal, kímélettel. Hogy egyengette 
az a fehér kis kéz az ő útját, a népe fe l é . . ! Vajon 
nem érette is sóvárogta-e a lány azt a döntő kiegyenlítő
dést? És nem keresi-e, kivált az utóbbi időkben, az ő 
folytonos közelségét? Nem kiveszi-e részét az ő gyá
szából, mint senki az udvarnál? Tenné-e mindezt, ha 
nem viseltetnék iránta hajlandósággal? 
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De az a bensejében kötözködő, gúnyos hang, nem 
engedte örülni. 

Rákiáltott gonoszul: 
— Ha mindez igaz, mért taszította el mégis ma

gától, olyan riadtan, az első közeledéseket? Puszta lá
nyos tartózkodás volt ez? Nem több? Nem iszonyat? 
Nem egy már megszállott szív tiltakozása, egy terhes, 
új ostromoltatás ellen? 

Fölvillant előtte Lambergnek egy régi, paradox 
mondása. Hogy semmi se védi meg biztosabban az 
asszonyt a szerelemtől, mint — egy másik szerelem. 
Az az érzés, melyet e,gy másik férfi iránt érez . . . 

„Haller . . !" 
Már rá is taposott az Ehrenspiegelre, mintha az 

lenne oka, amiért észrevétlenül ilyen messzi-futott a 
töprengéseivel. Mikor pedig, alig egy kevés ideje még, 
nevetni is t udo t t . . ! 

Nem, nem adja oda ezt az újból föllelt nevetést. 
A jó, szilárd biztosságát! Nem kutatja, hogy mi az, 
amit bálványa őiránta érez. Csak örül annak, hogy itt, 
a közelében él, az ő éber felügyelete alatt és ha ő 
nem, senki más se férhet hozzá. Ezt biztosítani is 
fogja, minden áron. Egyebekben pedig, el kell foglalnia 
magát valamivel, hogy a gondolatai ne csaponghassa
nak szerte. 

Vajon mit tanácsolna most az elhunyt segítőtárs? 
Sorbavette szokásos lelki orvosságait. Akkor 

egyszerre fülébe csendült a saját nevetése. Az a csúf 
nevetés, mikor a zárdába indulása előtt, lent a Burg 
kertjében, zenét javasolt szegény Leopoldus . . . 

Hogy kigúnyolta! S később aztán, sohase nyílt 
alkalma többé, teljesíteni a bántóan elutasított kíván
ságot . . . 

Készen állt az elhatározással. Nyomban kiadta a 
parancsot: 

— Keressék össze a kórust! 
Ügy megörült ennek a jóvátevő ötletének, mint 

egy felülről kapott ajándéknak. 
Igen, ki fogja engesztelni Lamberg emlékét! A 

finom lélek beleköltözik majd az ő instrumentumába 
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és társalogni fognak. A lelkek üzengetésének ez az 
éteri módja, egész meg fogja nyugtatni. Megszilárdítja 
önuralmát, biztosságát. 

Percről-percre növekvő türelmetlenséget érzett. 
— Lám, a termékeny izgalom .. ! Alkotó izga

lom! — mondogatta magának és elömlötte a sejtelem, 
hogy valami örökbecsű, csudálatos harmóniát fog ma 
szerezni. Valamit, ami a lélek hallelujás felszárnyalá
sát, a hit és bizalom ujongó győzelmét fejezze ki. 

* 

Alig várta, hogy egybe gyűjtsék a kart. 
De ez nem tartozott a kis feladatok közé. 
Az énekesek, akiknek ilyenkor rendszerint nem 

volt dolguk, szerte széledtek a városban. Órák órák. 
után múltak, estebéd ideje is beköszöntött s a kórust 
még mindég nem sikerült összeszedni. Már az asztal
nál felszolgáló napos kamarások is készenlétben áll
tak, mikor végül a szólamvezető fő-eunuch meg
érkezett. 

De addigra elkéstek már. A főkamarás elképedve 
tért vissza a dolgozó szobából. A császárt egy nagy 
könyvbe temetkezve találta. 

— Valami művészeti tanulmány? 
— Eh, urak . . ! A Kabinet Noár főkönyvei 
— Mit mondott a felség? 
— Csak ennyit: „Később!" 
Később se járt azonban több eredménnyel a fő-

kamarás. A császárt mármeg akták közt lelte. A Rá
kóczi féle lázadás iratai köz t . . . 

A végre valahára megkezdett vacsora alatt, őfel
sége csupán jelképileg érintette a fogásokat. Majd fel
szökött és klavikordiumához ült. Nehéz, zuhogó han
gok keltek s haltak el az ujjai nyomán. 

Az udvar összenézett. 
Jól hallottak? 
A császár — gyászindulót intonált. 
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IX. 

Hogy mi történt aztán, arról δ ma,ga se tudott 
volna számot adni. Egyszercsak ott állt Mária előtt, a 
Mária szobájában. Elsiketült füle nem hallotta most a 
lány ijedt tiltakozását, se az ész, se az illem, se a ha
gyományok parancsait. 

Odavetette elé az asztalra azt a két kibontott ár
kust, melyet dolgozó szobájából hozott el. 

— Olvassál 
Két kitöltött, halálos ítélet volt a két írás. 
Hogy Mária eltántorodott tőlük, rábólintott. 
— Igen. A kurír virradattal indul Magyaror

szágba, hogy vagy megerősítse, vagy visszavonja a 
békepontokat. Emitt pedig Hiszen látja.. ! 
Két emberélet, ön fogja eldönteni, hogy melyik pusz
tuljon. Prechorowsky, ha rágalmazott, vagy Haller, ha 
közelebb állt önhöz, mint ezt eltűrhetjük. 

A császár zihálva beszélt. Feje, az arca, rőt-vörös. 
Szeme vérködösült, mint az ittasnak. Rekedt hangjá
ban is volt valami nem-szokott, valami nem is emberi. 

Elvágta a lány szavát. 
— Ne engedjen utat semmi hiú reménynek, — 

mondta, vékonyra összeszorított ajkai közül. — Ne 
mondja magában, hogy Haller báró olyan helyütt van, 
ahol nem éri utol a mi kezünk! Mert utói fogja érni, 
bárhova rejtőznék is! Erre császári szavunkat adjuk. 
Holnap szétrepülnek a rendeletek a birodalom s a 
szélrózsa minden irányába. A tízezer forint fejpénzt 
kidobolják a báróra, kifüggesztik. Titkos ügynökeink 
is szétmennek és Gabriel Haller, a legrövidebb időn 
belül, fogoly. Ibi-ubi! Holnap fogoly, holnapután pe
dig talán már halott. Ha száz lelke lenne is! Megér
tett ön? 

Mária száján nem jött ki hang. Csak a feje bu
kott előre, igenlőleg. Szemét mélyen becsukta. Homlo
kán valami bágyadt fény gyulladt ki, mint a templomi 
viasz-szenteknek. 

A többi gyorsan pergett. 
A császár halk, szakadozott hangon beszélt: 
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— Két emberélet. . . Jól megfontolja és feleljen : 
igazat szólt-e Prechorowsky? Kedvese volt önnek az 
a báró? 

— Nem. 
— De ismeri! 
— Ismerem. 
— Szereti? 
Az inkvizítor nem nézett föl. Csak a szembogarait 

úsztatta oldalt. Dűlt belőle a sötétség, mint egy feltárt 
sírveremből. 

— Azt kérdeztük, hogy szereti-e ön a bárót? 
— Nincs amiért gyűlöljem. 
— És az a báró? 
— Felség, a lelkekben nem olvashatok. 
A császár orr-öblei nagyot tágultak. 
Megrázta az asztalt. 
— Tovább, tovább, tovább! Hol találkoztak 

önök? 
— Magyarországi útaimon, mint a többi magyar 

urakkal, — lehelt a válasz. 
József keze lecsapott. 
— Nem elég! Nem elég! Magyarország nagy! A 

részleteket! 
— Sempte, Kistapolcsány, Érsekújvár . . . 
— Valami kimaradt! 
— Radvány. Károlyi Sándor báró házánál . . . 
Mária tétován végigsimított a homlokán. Valami 

nyiladozott mögötte. Egy gondolat, mely talán mene
külés lehet, ebből a rettenetes kockázatú vallatásból, 
ahol minden kérdés hurok és minden elvétett szó: 
halál. Maga-halálánál nagyobb. Mindnyájuk veszte, 
akiket szeret. 

Belefogódzott a gondolatba, mint hajótörött a li
begő deszka-szálba. 

— Károlyiaknál, — ismételte. — Ahol alkalmam 
volt meggyőződni a ház kisasszonyának hajlandósá
gáról, a kérdéses Haller i rán t . . . 

„Kérdéses." ' 
Utána bámult a saját szavának, sötét csudálattal. 
„Kérdéses . . . " 
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Hogy bírta ezt így kimondani? 
Ki sugalmaz a vértanuknak? 
„Kérdéses . . !" 
Ráfagyott már a kőlárva. Eltakarta azt a fájdal

mat, amit ez a rideg, közömbös szó a lelkébe hasított. 
Hozzátette: 
— A Károlyi szülők is szívesen vennék ezt a 

frigyet. . . 
— Igaz ez? 
— Legjobb tudomásom szerint. 
— Kész rá megesküdni? 
— Esküszöm. 
Most meg a császár csukta le a szemét. De csak 

egy pillanatra. Aztán megfordult és merev, kemé
nyen lezökkenő léptekkel az ajtó felé indult. Kinyi
totta. 

Kikiáltott: 
— Trautson herceg! Trautson! 
Egy magasra gyűrt köpenygallérú férfi lépett be. 

Térdet hajtott. 
Erre József fölemelte az egyik írást. 
— Készen tartotta ön, amit elrendeltünk? 
— Felséged parancsa szerint. 
— Helyes, ön tehát azonnal érintkezésbe lép a 

rendőrminiszterrel. 
— Igen, Uram. 
— Meghagyja neki, hogy még ez órában, itt, a 

Burgban, helyezze szigorú zár alá a cseh helytartót. 
— Pre . . . Prechorowskyt? 
— Tudtunkkal csupán egy cseh helytartó van! 
— De mögötte Csehország, felség! 
— Az csak volt! — toppantott le József és döly

fös, zsarnoki kifejezést öltött az arca. — Mi pedig a 
birodalom abszolút uralkodója . . . Egy-egy akadékos 
premiert se nehéz pótolnunk . . . Megértett? 

Már mindent! 
És Trautson fejet hajtott. 
— Fölség, a rendőrminiszter még ez órában le 

fogja tartóztattatni a volt Csehország 
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— Volt kormányzóját! — bólintott a császár. — 
Ügy van. Ez az! 

A herceg átvette az iratot, térdet hajtott és ment. 
A kettő meg összebámult, az ezüst kandeláberek 
kormozó lángja mellett. Alvadozhattak a gyertyák, 
senki se törődött a koppantóval. A kettő egymást 
nézte, mintha egymás lelke legmélyéből akarnának 
olvasni. 

Aztán Mária fölvetette a fejét. Odanyújtotta a 
második írást. 

— Ezt pedig, most azonnal, tépje össze felséged! 
— mondta fojtott, parancsoló hangon. 

De József csak a fejét rázta. Komor eltökéltség 
villant a szemében. 

— Még nem . . . Még egy föltétel... Máriai 
S egy ledöbbenő gépmozdulattal magához rán

totta a lányt. 
Mária iszonyodva bontakozott. 
— Egy pillanat, fölség és végig harsogni fognak 

itt a folyosók . . ! Itt lesznek a teremőrök, az egész 
udvar és itt lesz a császárné! 

— A futár pedig indul Magyarországba! 
— Fölséged képes volna erre a galád-

ságra? 
— Már mindenre. — válaszolt egy szenvedő, le

hulló hang. És hozzátette: 
— Mindenre, a — bizonyosságért... 
Az egyik gyertya kilobbant. A világosság felé

nyire csökkent utána. 
József a csengőre emelte kezét. 
— Visszahívjam Trautsont? Határozzon! Nem 

lesz több szavam. 
Valaki sikoltott, metszőn, élesen. 
Mária elrántotta a császár kezét a csengőről. 
Olyan volt az érintése, mint egy halotté 



ÖSSZETÖRT BÁLVÁNYOK. 

ι. 
A főkomiszár vállat vont és bevárta a roham vé

gét. Majd, amikor Prechorowsky már kifogyott a 
hörgő jajveszékelésből, némileg enyhültebben toldta 
gyászos híréhez: 

— Ha valami óhaja volna excellenciádnak, felha
talmazásom van, teljesíteni. 

Persze, hogy megint az élni-akarásával hozako
dott elő, a nyomorult! Csak nagynehezen sikerült meg
értetni vele, hogy a lehetőségek korlátai közt kell ma
radnia. Vigasztalásul elárulta a komiszár, hogy az 
ítélet-végrehajtás időpontját, szerencsére, elfelejtette a 
parancsra rávezetni a fölség . . . 

— Nyilván talált valamit, ami jobban lekötötte a 
figyelmét... Hm . . . — dünnyögte a zubbonyába. 

Ezt a feledékenységet tudja be hát jó jelnek a 
fogoly s kívánjon olyasmit, ami teljesíthető. 

Végre megtört a boldogtalan. Beérte annyival is, 
ha megkapja naponta friss váltó öltözeteit és paró
káit. Igen megszokta ezt. Istenem, már hatvankét 
éve . . ! őfelsége a császárnő főudvarmesternője, majd 
lesz kegyes a holmik beszállításáról gondoskodni... 
Már ameddig szükségesek . . . 

A komiszár megígérte közbenjárását. Langyosan 
köszönt és ment. 

Csak mikor a kulcs megfordult utána a zárban, 
értette meg Prochorowsky, egész rettentő helyzetét. 
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Senki sem akadályozhatta meg abban, hogy ott ne 
kezdje, ahol félbehagyta. Szinte tombolt kétségbeesésé
ben, míg torka kiszáradt, nyelve olyan lett, mint egy 
darab fa. Akkor, megverten és összezúzottan, fel
gubbasztott ágya szögletébe. Kivörösödött, apró szemei 
előtt, lepergett egész élete. Látta magát gyermeknek, 
ifjúnak. Végigvette dolgait, hivatalos és emberi csele
kedeteit, eddig a fényes tömlöcig, ahol maholnap 
minden földi ügyei befejeződnek. 

Hogy a nagy ítélet után, melyet egy rajta kívül és 
fölül álló hatalom olvasott a fejére, mit szólt mind e 
sáfárkodásaihoz a bensőjében hordott b í r ó . . ? Ki 
tudhatná! Vastagak voltak a kéretlen, új otthon falai s 
mélységesen titoktartóak. De annyi bizonyos, hogy 
könnyei fogytán, aligha ismertek volna rá egykori ba
rátai a tegnap még kevély udvaroncra. Mint ahogy ő 
maga se foglalkozott, rég tovatűnt gyermekkora óta, 
azzal a valamivel, amihez most k e z d e t t . . . 

II. 

Caraffa asszony csakugyan beváltotta a szeren
csétlenül járt szövetséges hozzá fűzött reményeit. Egy 
barnaképű, mogorva olasz legény, már másnap reggel 
megjelent a ruhákkal, parókával, a börtönben. A fog-
lyár gondosan átvizsgált minden ráncot, minden zse
bet. Minthogy nem talált semmi gyanúsat, Precho-
rowsky birtokába vehette friss öltözetét. Egyedül a 
paróka maradt ott, ahová a szolga akasztotta, a foga
son, illetetlenül. Űgylátszik, frissen-fodorított fürtjei
nek köszönhette, hogy megmenekült a goromba gyö-
möszöléstől. Bár az is lehet, hogy elkerülte a porkoláb 
figyelmét. 

Pedig ez a paróka megérdemelte volna, hogy 
ügyet vessenek rá! Kiderült ez akkor, mikor a rab, 
nagybúsan, öltözni kezdett. Az új fejdísz sehogyse 
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akart megülni a fején. Vagyis, hogy a féloldala na
gyobb, mint a másik . . . 

A fogoly nézi, tapogatja. Egyszercsak valami ke
mény tárgyba ütődik. Kis híjján felkiáltott. Egy da
rab író ónrudacska és egy szeletke papíros volt a duz
zadt hajgöngyölegben! És a cédulkán írás: 

— „Ne féljen, barátai virrasztanak, mindent el
követnek érdekében. Üzenetre használja ön a papiros 
túlsó oldalát." 

Nem több. De a rabnak, mégis, majd kiszakadt a 
szíve, örömében. Reszkető kezébe vette az ónrudacs-
kát s azonnal fölrótta a cédula hátsó lapjára: 

— „Ha érdemes, mentsenek meg. Bármi áldo
zatra kész vagyok." 

Az óndarabka a párnába került, a papiros pedig 
vissza, a hajfürtbe. És másnap megint kivándorolt, 
ugyanazon az úton, amelyiken jött. 

III. 

Az írás nem hazudott. Csak nem volt egész pon
tos. A két dáma, valóban, nem sokat fogyasztott az 
álom korsójából, az emlékezetes éjszakán. De ami a 
magisztert illeti, ő egyáltalán nem vett részt ebben a 
baráti önfeláldozásban. Mérgesen jött-ment laborató
riumában, ahova másnap a hölgyek is leszálltak, taná
csot tartani. 

— Nem értem! — sziszegte. — Megőrültek önök? 
Szembe helyezkednek a császárral, ezért a semmire
kellő, vén fickóért? Aki rajtavesztett, viselje a követ
kezményeket! 

— Sőt, ön talán még örülne is, ha ezek a követ
kezmények mentől csiklandósabbak volnának! Nem? 
Szegyei je magát! Ilyen önzés! 

Caraffa asszony megvetőleg méregette honfi
társát. 
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— Persze! — mondta. — A Ruggiero-beli gróf
ság . . 1 Holmi kis szennyesek . . 1 

— Eltalálta! — bólintott cinikusan az olasz. — 
Pártfogoltjuk többet tud a kelleténél... 

— Eh! Ez az ön dolga! 
— Szép! Engem szóval cserbenhagynának? 
— Egy hűtlen s egy hű szövetséges közt nem ne

héz választani. 
A magiszter nem maradt adós a gúnnyal. 
— Kolosszális! —villant ki, egy kékes gőzzel for

tyogó lombik mögül. — Ennyi magasztos baráti he
vület . . ! Kár, hogy pontosan ki lehet számítani a kez-
dődése idejét! 

Ha jól vélte Ruggiero, akkor az első csipke
szállítmánynál volt az . . . 

— Folytatódott 
De nem. Nem folytatódott. 
Az úrnő közbetoppant. 
— ön orcátlan! Ha nem is utasítottam vissza, os

tobán, a helytartó kádóit, viszont az érdekeit is igye
keztem kiszolgálni. 

— Újabb prezentek reményében! 
— Oh, ennyivel most nem fogja megúszni! 
— Háti Talán a bőrét. . ? Cipellőcskének? 
Lehet, hogy még tovább mérkőzik a kettő, de 

Guitana se néma szemlélőnek bocsátkozott alá a labo
ratóriumba. 

Odafröccsent keserűen: 
— Mind a kettejüknek igazuk van! Mind a ket

ten önzők! Sajátmagukra gondolnak, csak velem 
senki! 

— Neked talán nem érdeked, hogy Prechorowskyt 
kihúzzuk a csávából és nyakába varrjuk a vetélytár
sadat? — fordult Caraffa asszony váratlan táma
dója felé. 

Guitanát azonban már nem volt olyan könnyű el
hallgattatni, mint régen. A megpróbáltatásokkal teljes, 
eredménytelen évek, ingerlékennyé tették. 

Visszapattant. 
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— Távolítsák el az udvartól! Vigyék az utamból 
azt az átkozottatI 

— Ha éppen ezen fordul meg ? 
Ruggiero elunta az asszonyok veszekedését. Áll

ványához lépett s leemelt róla egy ibolyaszínű kis 
flakont. Meglötykölte az elégedetlen lány előtt. 

— . . . azon egyszerűbben is segíthetek, mint 
hogy Prechorowskyval vesződjünk! Pár csöpp egy 
viaszgyertyába, vagy bármi tárgyra és — a ma
gyar kreatúra nem lábatlankodik többé .. . 

Az úrnő egyszerűen kifordította a mester kezéből 
az üveget. 

— Most meg én mondom, hogy megőrült, hogy 
nem számol a császárral! Vagy nem gondolja, hogy a 
dámáját jobban firtatná, mint Prechorowskyt? Ha 
úgy sikerülne, szépen kereket oldatnunk vele? 

— Firtathatná, asszonyom! Ennek a tinktúrának 
nyomára nem jöhet, soha, senki. 

— Egy szerelmes ember.. ? Mindennek! Oh, — 
sóhajtott fel az úrnő, futó szomorúsággal, mialatt az 
üveget a polcra visszaállította — ön már nagyonis el
felejtette a multat, Don Don Dominico-
Caëtano.. ! 

Az olasz vállatvont, mosolygott. A dáma tűnődve 
lóbálta a fejét. Egyikőjük se figyelt rá, hogy Guitana 
le nem veszi szemét a flakonról. Ügy bámult utána, 
hosszan, mintha delejes vonzás áradna az üvegből. 
Míg végül le kellett csuknia pilláit, hogy megtörje a 
sajátságos igézetet. Azon túl aztán csöndesen viselke
dett. Meg se mukkant többé. Csak a kendőjét húzta 
össze a mellén, fázékonyan. 

Caraffa asszony se folytatta a csatározást. A 
barnaképű legény jött, Prechorowsky levetett köntö
seivel. 

Fölélénkülve rebbent rá. 
— Nos Giacomo! Baj nélkül jártál, piccolo mio? 
— Mint mindég! — vigyorgott vissza a fickó, 

szemtelenül. — Hiszen Lamberg hercegnél is 
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— Pszt! Arról meg, álmodni is felejts el! 
A dáma a parókáért nyúlt. 
— Mutasd! 
Ott volt az üzenet. El lehetett az inast küldeni. 
— Holnap reggel, a szokott időben, Giacomo. . I 
Λ legény távozott, az úrnő pedig egyet gondolt 

és hadakozás helyett az olasz nyaka köré fonta karját. 
— Car ο mio . . / Látod, mi van ebben az írásban? 

„Bármi áldozatra kész . . !" Légy hát okos! Ne makacs
kodjál. Segíts nekünk. 

— Hagyjon! 
— De nem hagylak, favorito mio! És sohase is 

foglak elhagyni, bármiféle... izé van a multadban 
Csak most az egyszer légy az én ügyes, jó Caëtanom! 

— Eh!—bontakozott a magiszter, türelmetlenül. 
— Felkötnek! Nem érti? 

— Ugyan . . ! Ki merészelné? 
— Nos, éppen az ön védence! Hogy bár rég a po

kol fenekére süllyedt volna! 
— Nem fog beszélni! Míg fogoly: nincs neki ki

vel. Ha megszabadítjuk, nem lesz miért. Ellenkezőleg! 
Most már 'másik karját is a duzzogó nyaka köré 

fonta, a szép hölgy. Azzal se törődött, hogy tanúja van 
az enyelgésüknek. 

— Hiszen, — muzsikált a hangja, lágy, gyerme
kes énekléssel — ha éppen olyan nagyon kényelmet
len neked szegény Prechorovvsky . . . későbben is .. 
lerázhatod! 

— Majd, amikor önnek már leolvasta a sápot! 
Ugy-e? 

— Majd, ha meghozta azt a „bármi" áldozatot, 
amiből te is részesülni fogsz, hálátlan carissimo . .. 
Aztmondom, udvarképesebb kifejezéseket is használ
hatnál! 

— Én meg azt mondom, — csattan föl hirtelen 
a férfi — hogy engem ugyan nem fog ön befonni! 
A terzattoi szűzre .. ! Képes lenne még az én bőrömet 
is vásárra vinni ez, néhány selyemrongyértI 
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Lerántotta a fogasról százrétű adeptus-gallérját. 
félre rúgta a küszöbön gubbasztó majmát és két lé
péssel kinttermett. Bevágta az ajtót. A cserbenhagyott 
szövetséges pedig, beérhette azokkal a szitkokkal, me
lyeket utána küldött, míg csak a Burg labirintusa el 
nem nyelte a magisztert. 

IV. 

Egyedül maradván húgával, az úrnő a mennye
zetre emelte szemét. 

— Oh! — szólt, kissé még mindég pihegősen — ez 
a Caëtano igazán egy közönséges himpellér! Egy 
gyáva kukac! Ki hitte volna, hogy így csalódhassunk 
benne? Hiszen, — lágyult sóhajtásba a haragja — 
sikerüljön csak kiszabadítanunk Prechorowskyt.. ! 
Eligazítom én, helyette is, a maestro dolgát.. ! Ilyen 
cudar ság! 

Elhallgatott. Csak most vette észre, hogy önmagá
val társalog. A másik némán, gúnyosan nézi. 

Ráripakodott. 
De rosszkor. A lány kezdett már torkig lenni ezek

kel az örökös jelenetekkel, melyekből neki semmi 
haszna. 

— Még hogy semmi.. I 
CaraíTa asszony összecsudálkozta a két párnás 

tenyerét. 
— Elhallgass, adta békája! Hát a hintó, amiben 

grasszálsz? A Csillagkereszt? Az ékszeres ládád, amit 
alig tudsz bezárni? A nagy gála-ruhák? Az opera
kosztümök? A Toison-dísz? Ez neked mind semmi? 

A kisasszony az adósságokat vetette vissza. 
Egyéb se hiányzott, ebben a fölpaprikázott han

gulatban! 
— Adósság! — rivait rá az úrnő. — Hát nem én 

viselem-e mindet? És minden áldozatot? 
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— Hja, az eszközt megfelelő formába kell buj
tatni, néném, ha azt kívánjuk, hogy hasson! 

Különben: mit adósság! Mit: áldozat! Hiszen 
a méltóságos nagynéne eddig még egy huncut pfenni
get se törlesztett, az egész garmaz adósságból! 

De most már aztán igazán megelégelte a dáma, 
a hálátlanságot is, meg az időfeesérlést is. Ha azt 
akarja a kisasszony, hogy a hitelezőket lecsendesít
hessék s amellett ő is elérje célját: ám járjon utána! 
Ne várja ölhetett kézzel a szerencsét, mikor pedig 
éppen a dolgok melege érlelődik! 

Nyomatékos főbólintás fejezte be a beszédet. 
— A császárra, Prechorowsky érdekében, ez idő

szerűit csupán egyvalaki tudna befolyást gyakorolni, 
ha ügyesen megkörnyékeznéd .. . 

— Hogyan! ön a magyar perszónához küldene 
engem? — sivított fel Guitana, elszörnyedésében. 

CaraíTa asszony elsöprő és igen méltóságteljes 
kézmozdulattal válaszolt. Oh . . ! Csak nem kell pat
togni! Nézze meg az ember a haszontalan frus
káját! Hát nem elég, hogy mindőjük helyett 
neki kell törnie a fejét? Hohó.. ! Van agy és 
vannak kezek-lábak. Az ötleteket meg is kell 
ám valósítani! Megdolgozni értük, mint ő dolgozott, 
világ életében! Áldozatokat hozni, mint ő hozott! Mo
solyogni, mikor harapni szeretnénk és kérni, mikor 
parancsolni a célunk! Bókokat csöpögtetni, mikor leg
szívesebben kést mártogatnánk! Ügy bizony! 

Guitana rémülten bámult mesternőjére. Ismerte 
azt az óriási hatalmat, amit az fölötte gyakorolt és 
aminek — mint soha — úgy bizonyára most se lesz 
képes ellenállni. Mert ez az asszony, még mindég, ke
zében tartja az ő szenvedélyes reményének egy kurta 
kis szálát.. ! 

De ha nem tévedett is, ha az a félelmes szí-
vósságú másik akarat valóban megint fölébe került 
is az ő szilaj tiltakozásának: nem sokra mentek a kí
sérlettel. Mária egy teljes napja elzárkózott. 

— Talán remete-nőnek készül! A császár meg ba
rátnak! Mert az meg a kolostorokat bújja! Kívül is 
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marad, estigi — szorongatta az öklét Guitana és várta, 
hogy a nagynéne most majd veleremeg az ő remegé
sével s együtt toporzékol az ő toporzékolásával. 

De mindebből semmi se lett. Caraffia asszony, el
lenkezőleg, egész megcsitult a hírre és igen nyugodtan 
íróasztalához ült. 

— Add ide a parókát! — szólt. 
S szántani kezdett a papiroson. Szép, szívformájú 

ajkai halkan morzsolták a szöveget: 
— „Mai nap veszélytelen, császár kolostorban..." 
Már éppen sodorgatni kezdte a levelet, mikor 

odalent, a Burg udvarában, megharsant a réz-tuba. 
Erre fölneszelt s az ablakhoz futott. 

Csakugyan, jól hallotta. A generálmarsot fújták. 
Az udvari hintó kanyarodott be, a város felől. A ko
csiajtó kinyílt. 

De uramfia .. ! A császár nem a maga 
lábán lép ki! Két lakáj emeli le a hágóról. . . Az 
uralkodó — imbolyog! 

— Ejha .. ? 
Ennél többet nem mondott az úrnő. Egy szem

pillantás alatt rajta volt a köpeny s ő kint a szobából. 
Néhány perc múlva, lihegett is már, vissza. Tárva 
röpködtek a karjai. 

— Guitana! — kiáltott. — Ilyen nemremélt hala
dék! A császár beteg! Forró-hideg töri! Most hívatják 
az orvosokat! Ide, a szívemre, lánykám! 

A cédula kirepült a parókából. Sietős kézzel má
sikat rótt helyette a dáma. 

— „Császár beteg, ügy pihen . . " 
És ráborította a porzót. 
— A Madonna meghallgatott, — mormolta, el

érzékenyülten. — Carissima, ha sikerül kiszabadíta
nunk ezt a vén pénzeszsákot, Istenemre, első dolgom 
lesz, kifizetni az adósságokat. Ne legyen Catherine a 
nevem ! 
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V. 

Caraffa asszony értesülései, mint mindég, ezúttal 
is megálltak helyüket. Őfelsége csakugyan rossz bőr
ben került haza. Nyomban ágyba fektették. De a baj 
oka, egyelőre, rejtély maradt. Alkonyatig se daganat, 
se egyéb elváltozás nem mutatkozott az uralkodón, 
aki, egy kis főfájáson és émelygésen kívül, nem is pa
naszkodott szenvedésről. 

Akkor a császári család három belső professzora, 
Beckers, limer és Garelli, tanácskozásra ültek össze. 

Beckers rákbetegséget gyanított s minthogy a 
Cancert a tudomány külön élő állatnak tartotta, na
ponkint háromszor, nyershús borogatást ajánlott, hogy 
a gonosz bestia ne a fölséges testből szíjjon életerőt. 

Ilmer azonban lehurrogta kartársát, ő gugavészt 
sejtett és friss viperából főzött levest, fekete-galamb
sültet javasolt, azzal, hogy a beteg kizárólag szentelt
vizet igyék hozzá. . . 

Gerelli egyik álláspontot se tette magáévá. Emlé
kezni vélt rá, hogy a császárt, legutóbbi vadászatakor, 
egy hitvány eb fölségsértő módon megharapta s erő
sen kardoskodott, hogy a gonosz düh netaláni elhatal
masodása ellen, a beteg fejének bőre egy darabka he
lyen megnyittassák és a szentelt stóla egy foszlánya a 
nyílásba, preventive, behelyeztessék . . . 

Ott pirkadt rá a hajnal a tudósokra. De hogy az 
eszmecsere nem ment egész simán, tanúsította egy 
törött lorgnon, egy hajporos paróka leszakadt farkin
cája s egy földön búslakodó krágli . . . Mielőtt egyéb 
apróságokra kerülhetett volna sor, végezetül is bepat
tant az ajtó és befutott rajta a császári kabinet — al 
kályhafűtője. 

— Jöjjenek az urak! őfelsége himlős! 
Ezt akkor már a vak is látta. 
— Megállapításunk helyes volt, felség! — bólin

tott Beckers, az üres lorgnon-keret mögül. 
— És bámulatosan egybehangzó! — tódították 

Garelli, Ilmer. 
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A receptet is, közakarattal rendelték. Elzárni a 
beteget minden káros friss levegőtől és húsz könyék-
nyi vörös, angliai flanelbe göngyölni! 

— De azért egy Szentháromság-képecskét éhomra 
elnyelni, semmikép se árt, — mondta távozóban li
mer. 

A kartársak pedig rábólintottak, helybenhagyólag. 

VI. 

Eltelt egy nap, CarafFa asszony április tizen
negyedikére fordította át a kalendárium levelét, Pre-
chorowsky ügyében azonban nem történt semmi elő-
haladás. A főudvarmesternő egyre nyugtalanabb lett. 
Igaz, hogy a császárt ez idő szerint ágyhoz szegezte be
tegsége, ám a baj csak jámbor bárányhimlőnek bizo
nyult. Maholnap a fölség felkél s akkor mi lesz az ő 
aranybányájával? A helytartóval? 

Súlyos gondok gyötörték. Már előre tartott a reg
geltől s a parókába rejtett sürgetéstől. Legnagyobb 
meglepetésére, a hajfürt nem tartalmazott levelet, ami 
mégjóbban megdöbbentette. 

— Akármilyen hitvány féreg is ez a Ruggiero, — 
fordult húgához — meg kell békítenünk. Szükségünk 
van az eszére. 

— Vallja be néném, hogy nem bírja el a duzzo-
gását! — fordultak ki Guitana pirosbélésű ajkai, gú
nyosan. 

— Nos és ha úgy lenne .. ? Én is asszony vagyok 
talán még? 

Nem is késedelmeskedett, hogy az asszony-szíve 
sugallatát kövesse. 

— Várj, itt leszek, hamar! 
De milyen hamar! Gyorsabban, mint hitte és meg-
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veszekedettebben, mint amilyennek húga valaha is 
látta. 

— Nyomorult! Oh, a nyomorult.. ! 
Ezt hajtogatta egyre, tajtékzó szájjal, a fejét dú-

colva, míg Guitana le nem fogta a kezét. 
— Mi történt? 
Biz ott nem kisebb dolog, mint hogy az érdemes 

magiszter — meglépett. A törpék sehol, az olvasztó
kemence lerontva. Lombikok, fiolák, szublimáló sisak, 
szilánkokban. Hűtők, szedők, kupellák, az üvegmozsár 
cserepei köz t . . . Az asztal közepén a háromláb, azon 
egy — levél. Szép jó mulatást kívánt benne a meg
ugrott szövetséges a dámáknak, a felséges bécsi udvar
nál. Ugyanezt fogja keresni ő is, csak másutt. Kevésbé 
meleg helyen. . . Érthető, lia az ilyen bizonytalan 
utakra a pénzt magával viszi az ember . . . No, de se
baj . . ! Kárpótlásul, a hölgyekre testált a maestro egy 
szimbolikus pelikán-képet, egy hordócska „animâ"-t, 
egy üveg-kukurbitára tellő finom kénesőt, saját, titkos 
jegyekkel szerkesztett naplóját, a Rózsakeresztes lo
vag-jelvényeket és ráadásul a Frigy szekrényt ábrázoló 
szőnyeget a hét titkos ponttal. Egy hiánytalan demono-
logiát, meg a mágikus tükrét s néhány kitűnő recep
tet, az aranycsináláshoz. A hölgyek tudják legjobban, 
hogy mindez mennyit ér . . ! 

— Elvitt az ön Ruggieroja, néném, mindent, az 
adósságokon kívül! — volt Guitana összefoglaló vé
leménye. 

És hogy Caraffa asszony olyan baziliszkus-sze-
meket meresztett, úgy rájött megint a bolondóra: ta
nácsosabbnak ítélte, nem is folytatni az eszmecserét, 
hanem kereket oldani. 

— Végem! Tönkretett! — hallotta a vad kiáltozást, 
még akkor is, mikor pedig már a harmadik szobában 
járt. 
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VII. 

De nem olyan fából faragták a szép olasz asz-
szonyt, hogy tartósan elhagyja magát! Másnap friss 
lendülettel s az egyre növekvő veszedelmektől meg-
acélozottan, kétszeres erővel forgatta ismét tovább a 
sorsuk kerekét. 

Guitanát újból a „remete-dámához" küldte. És a 
lány nem is ellenkezett. Ráért meggondolni, hogy ha a 
hitelezők lármát csapnak, nekik okvetlenül távozniok 
kell a presztízsét féltő udvartól. Ez a császártól való 
végleges szakadást is jelentené. 

Ezt nem akarhatta. Minthogy nagynénje gondo
san eltitkolta előle Józsefnek a magyar hölgynél tett 
látogatását, még mindég hihette és hitte is görcsösen, 
hogy a császár egyszer végre is kigyógyul ostoba, új 
hóbortjából és visszatér hozzá. 

Ezzel biztatta magát, míg sietve végig haladt a fo
lyosón. Aztán elszántan nyitott be vetélytársnőjének 
előszobájába. 

Valahára a siker jegyében járt! Mária nem tér
hetett ki az anyacsászárnőnél kötelező, reggeli ájtatos
ság elől s így, — míg a kápolnából vissza nem tért — 
nem lehetett az ajtaját elzárni se. 

Most már szinte örült is Guitana, hogy szemben 
fog állni vele. Jól megmustráliatja! Ki tudja? Talán 
olvashat is valamit a zárkózott, büszke vonásokból? 
Hogy szeretnek-e hát csakugyan, amögött a fehér 
márványhomlok mögött, mint ahogy Ő szeret? És ha 
igen: meddig győzik még a mérkőzést, vele? Meddig 
bírja az a holdkóros, plátói nyavalygás a versenyt, az ő 
élő és perzselő, csupa-valóság szerelmével? 

Ügy ült, hogy mindjárt belépése pillanatában 
szemügyre kaphassa jogainak bitorlóját. De, nagy 
bosszúságára, nem maradhatott egyedül. Kevés vártatva 
egy tinhal-képű, kopott, púpos kis gnóm hajlongott be 
az ajtón. És hozzá a beszédes fajhoz tartozott! Előbb 
azon jajveszékelt, hogy neki épp most kell itt alkal
matlankodnia. Majdmeg, hogy a szépséges és méltósá-
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gos kisasszony bizonyára haragszik rá! Pedig ő igazán 
nem tehet semmiről, őfelsége parancsa szent! 

— A császár..? 
Erre már fölfigyelt Guitana. Okosabbnak látta, 

hátforgatás helyett szóba ereszkedni az izgága kis em
berrel. Hogy hát: kicsoda is az? Az új udvari éksze
rész? No, derék! És őfelsége parancsára jár itt? Lám-
lám! A gáláns nagyúr.. ! Biztosan valami szép 
agraf! Nem? Egy medál? Szabadna is talán látni? 

Guitanát ingerelte a kíváncsiság, hogy vajon mi
lyen ékszereket kap az ő címzetes utóda. Fölérik-e ér
tékben azokat, melyeket ő hajdanában kapott? Vagy 
hogy ellenkezőleg, nem rendeznek-e túlságosan is he
ves ostromot a jégpáncél ellen . . ? 

Mohón vette át az etüit. Megforgatta tenyerén 
a csillogó holmit és — vállatvont. Kétségkívül, szép 
darab volt a medál. Kövei értékesek és nagyok. De 
egészbe véve . . . semmi különös .. ! 

Már éppen készült visszatenni az ékszert, mikor 
belülről hirtelen, mintha megrántották volna: 

— A medál belseje . . ! 
A zár engedett és fölpattant. Ugyanakkor ő is. És 

éleset sikoltott. Majd sóbálvánnyá ijesztette az ember
séges Oppenheimer Salamont. 

— Méltósága .. ! 
— Semmi. . . Csak.. . a zár közé csíptem az uj

jam, — hebegte, elszíntelenülve. 
Aztán elhátrált a dobozzal és nagy erőszakoltan, 

megpróbált mosolyogni. Hogy szeretné megmutatni... 
szakértőnek . . . A munka gyönyörű . . . Talán mások 
is rendelnének . . . 

— Beleegyezik? 
Sőt egyenesen odavolt a dicsőségtől Oppenhei-

mer! Azt se vette észre, hogy a szépséges és méltóságos 
dáma — mikor az ajtóhoz ért — egy kicsit meg
kapaszkodott. 
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VIII. 

Caraffa asszony nem tartózott a gyöngeszívü nők 
közé. Ám a visszatérő húgától, ez egyszer, megdöbbent. 
Guitana túltett, még rajta is. 

— De hát mi ütött önhöz? — adta vissza neki a 
minapi kérdését, egy székig támogatva a lányt. 

Guitana ledobbant. Vacogott hangtalanul. Míg 
egyszerre kihördült belőle a kiáltás: 

— Végem! A császár megcsalt! 
— Elment az eszed, hogy így rikácsolsz? 
— Itt a bizonyíték! 
A lány az asztalra vetette a dobozt. 
— Nyissa ki az érmet! 
Olyan parancsoló voit a hangja, hogy Caraffa 

asszony önkéntelenül engedelmeskedett. Megnyomta 
az ékszer kidomborodó kis rugóját. Némán olvasta az 
aranyba vésett jeligét. 

— Hangosan! — rivait rá akkor Guitana. — Han
gosan, hogy mégegyszer halljam! 

— „Devicta vinxit.. " Győzött, aki legyőzetett... 
A dáma nagyra nyitotta szemét. Egy percre úgy 

elámult, ő maga is, hogy nem jutott szóboz. Olyan ha
talmas bizonyítékot tartott a kezében, hogy egy-tekin
tetre föl se tudta mérni a következményeit. 

Aztán bepattantotta megint a dobozt és diadal
masan kiegyenesítette karcsú, acélos testét. 

— Nagyon helyes, hogy elhoztad az ékszert! — 
intett fensőbbséggel. — Lásd, most vagy a helyes nyo
mon! Csak valamivel több önfegyelmezés . . ! így min
dent le lehet olvasni rólad. El azzal az eszelős tekin
tettel! Szedd össze az erőd és a legártatlanabb öröm 
mosolyával járd sorba a hölgyeket. Dicsérd a felség 
ízlését! Senkit ki ne felejts! 

— Én? 
Guitana fölhahotázott. Üresen kongott a hangja. 
— Nem, asszonyom! Nekem elég volt, ez életre, 

amit láttam. 
Egy tapodtat se akart mozdulni. 
Az" úrnő félig szánon, félig lekicsinylőn méregette. 
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— Bolond! — dünnyögte. — Ilyen fegyvert fel
használatlanul hagyna .. i Ha én úgy itt nem vol
nék . . ? Mi? 

Fölvette az ékszert és ment. Egy félórán belül még 
a Burg kövei is lihegtek az izgalomtól. Csak épp ott 
nem akart lángot vetni a csóva, ahol legjobban számí
tott rá a főudvarmesternő! 

Amália meredt ki, tovább, az ablakon, messze 
ívelő tekintettel': 

— Nem érdekel. . . 
Az anyacsászárnő is, mindössze annyit ígért, hbgy 

a jövőben visszautasítja a megtévedt gyermek minden 
szolgálatát. És szent kilencedet kezd megtéréséért... 

* 
Caraffa asszony tehetetlenségében befelé szitkozó

dott. Föl volt háborodva, a lelke mélyéig. 
Ez legyen a jutalma a fáradhatatlan szorgalo

mért! Ilyen gyönge eredménnyel végződjék, ami olyan 
szépen indult! Ennyi legyen mindössze, amit az ő ha
talmas bizonyítékával kiharcolt! 

Pedig — ez idő szerint legalább — nem maradt 
hátra számára egyéb, mint visszatérni aranyhálójába 
és bevonni azokat a szálakat, melyeket kibocsátott. 
Várni, jobb időt, kedvezőbb közhangulatot. 

Guitanát most is ott lelte, ugyanegy helyen ülve. 
Arcán ónos szürkeség terjengett. Tekintete botorkálva 
járt körül. Meg kellett ráznia, hogy a jelenlétéről tu
domást vegyen. Akkor megszólalt, mint aki mély bó
dulat pincéjéből bukkan ki: 

— A császár ? 
Elh, törődött is most Caraffa asszony a császárral, 

aki olyan szép békességesen fekszik a hátán! Előbbre 
való dolgai voltak neki! Ezeket akarta megérttetni a 
lánnyal. De az csak egyet értett. Hogy a férfi, a szere
tett, a szerető, már a valóságban is megszegte Érosz 
kötését.. . Máshoz tartozott. A vetélytársnőjéhez. Na 
pok kérdése, hogy fölkeljen s akkor folytatódik tovább 
minden, ami félbemaradt... 

Nem, ő nem ért rá többé, lassú és tekervényes ki-
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bontakozásokat keresni! Végsőkig próbált türelme 
azonnali és biztos megoldást követelt. És szentül hitte, 
hogy nénje, akinek leleményességét annyiszor meg
csudálta, találna is ilyet, ha valahára az ő ügyére össz
pontosítaná figyelmét. 

Az úrnőnél azonban, süket fülekre talált. Az csak 
a hitelezők félelmes tömegét, a fiskus zaklató leveleit 
és főleg Prechorowsky váltságdíját emlegette, mint 
egyedül kivezető utat abból a fenyegető helyzetből, 
amibe került. 

A lány nézte a beszélő ajkakat nem-látón, nem
tudón. Míg egyszerre rádöbbent, hogy ők ketten itt 
tulajdonkép két egész külön malomban taposnak. 

A megrettenés szilajságával szökött talpra és vil
lant szembe nagynénjével. 

— Mit nekem az ön pénze! — kiáltott. — Mit 
nekem az uzsorásai! Mit nekem az egész világ! Nekem 
azt adja ön vissza, akit évek óta ígér! Értse meg hát 
valahára: nekem a császár kell! 

- Ü g y ? 
CaraíFa asszony félkört fordult. Es e percben ő 

is rálátott arra a kettejük közt tátongó örvényre, amire 
előbb a húga. 

Teremtő ég . . ! Hiszen ő egy idegennel élt együtt 
eddig! Hiába közös a családi nevük, a céljaik, érde
keik, természetük közt nincs, nincs, egy parányi kö
zösség sincs! ő a megtestesült céltudatosság, józan és 
értelmes gyakorlatiasság. Amaz ábrándokat kerget. 
ő az asszonyszívét is el bírta némítani, mikor az élet 
kegyetlen parancsa így kívánta, emez pedig íme, még 
őt is prédájául dobná annak az önző hóbortnak, amit 
a fejébe vett s azoknak a gondoknak, melyekben nem-
kevés része van! 

— A császár ? 
Megénekelte a szót és hideg tekintettel söpört 

végig a vérétől elfajzott ostoba teremtésen, akiben va
laha önmagát akarta továbbfolytatni s akiben ekko
rát csalódott.. ! 

— Attól pedig letörülheted a szádat, ma mig
nonne! — mártotta belé a bosszúját. 
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— Mit. . . mit mond ön? 
— Csak azt, hogy halott szerelemből nem lesz 

többé élő, soha! A játszma elveszett, kisasszony. Ó, nem 
most, nem! Már reges rég. Az ön helyében a vak is 
látta volna! Köszönje, hogy meghagytam eddig a kép-
zelődésében és aztán tessék ott az igényekkel lejebb-
szállni! Ha nincs császár, jó lesz egy kamarás is! Fő, 
hogy az erszénye könnyen oldódjék. Mert ilyen költ
séges passziókat, mint ez az ön császárvadászata, én 
nem győzök tovább. Tessék egyszer hozni is, ne min
dég csak vinni! Tessék másfelé kereskedni! 

— Hát ez 
Guitana egy pillanatra a száját is nyitva hagyta. 
— Hát így. . ! — mormolta aztán, botladozó 

nyelvvel. — Így hurcolt ön engem, évek során keresz
tül, az orromnál fogva! Ezt tudva. így élt vissza a hi
székeny ségemmel, a nyomorúságommal! Bábja vol
tam. Pénzfelhajtó kopója, amíg reménykedett! Csalé
tek . . . Puszta eszköz . . . 

Az úrnő félvállán át mosolygott. Cipőcskéi hegyén 
ringatta magát. 

— Eszköz? — szisszent. — Te mondtad. Legyen! 
Megfizettelek és fölhasználtalak. 

— Jó. 
Guitana feje a mellére horgadt. Nem hadonászott 

és nem acsarkodott többé. 
— Jó, — ismételte mégegyszer és anélkül, hogy 

visszafordult volna, kiment a szobából. Az ajtót is 
nyitva hagyta. 

Az úrnő pedig kielégülten nyalta meg a száját. 
— Kellett neki ez a lecke! 
Legalább észretér. Nem untatja többé a császár

jával. 
* 

Ugyancsak csudálkozhatott ezalatt a derék Op-
penheimer Salamon! A szépséges és méltóságos kis
asszony nem tért vissza az ékszerrel... Ha legalább 
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a nevét tudná! De azt bizony, elmulasztotta megkér
dezni. 

Baj, baj. Hanem azért nem való lármát csinálni, 
ugye, ha valakinek „kedves Oppenheimer" és nem 
„te sárgafoltos zsidó" a neve az udvarnál? Legrosz-
szabb esetben, ha nem kerül elő a medál, az Oppen-
heimer újból elkészíti és — elteszi a tanulságot. 

IX. 

Otthonába érve, Guitana bezárkózott. Hogy mit 
művelt odabent? Ki tudhatná! Hiába kondították rá a 
delet, a vesperást is. Nem jött ki, csak mikor már le
sűrűsödött az éjszaka s a Burgban elült minden 
mozgás. 

Egy ezüst keresztes, csattos imakönyvecskét szo
rongatott kezében*De nem a kápolna, hanem Ruggiero 
laboratóriuma felé tartott. Mindenütt a fal mentén ha 
ladt, köpenyének selyemcsuklyáját mélyen az arcába 
húzva. 

A műhelyben tüzet gerjesztett. Meggyújtotta a 
lámpát és szétnézett. 

Nagy rendetlenség, mindenütt. A komisszió még 
csak másnap készült itt leltározni. A boszorkány
konyha egyedüli élő foltocskája, — egy emberképű 
kis selyemmajom — ott gubbasztott, elszontyolodva, 
az 'ablakdeszkán. Éhes lehetett, mert rámakogott, pa
naszosan, a késői vendégre és koldulva nyújtogatta 
felé meztelen kis tenyereit. 

Guitana lezavarta az alkalmatlan kis állatot és be
hajtotta az ablak vastábláit. Szükségtelen volt, őt itt 
most meglátnia, bárkinek. Nem is látta meg senki. A 
műhelyben ásított a magány. Mély csend merevedett 
a titokzatos falak közé. Az ijedt majmocska se mert 
mukkanni többé. 
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A leány a polchoz lépett. Figyelmesen sorba nézte 
az üvegeket. Egy ibolyaszínű, pergamennel lekötözött 
és lepecsételt flakonnál végre megállapodott. Leemelte 
s az asztalra tette. Kebléből csipkés kendőcskét vont 
elő és hosszában négyrét hajtogatva, átkötötte vele or-
rát-száját, úgy, hogy csak szemének mozdulatlan, fe
kete csillagai tündököltek elő. Aztán kinyitotta az 
imakönyvet. 

Magától fordult az el, egyik lapra. „Ima felső ke
gyelemért", állt a fölzetén. 

ónrudacskával aláhúzott két szót, az oldal külön
böző részein. Fönt: „Emlékezz". És valamivel lejjebb: 
„reám." 

— így. 
Rábólintott. Majd felhúzta keztyűjét. Fölbontotta 

az üveg pecsétjét, leszaggatta a pergament és a kötöző -
zsinórokat. Kinyitotta a dugót. Gyors kézzel, kis per
gamenfoszlányt mártott a folyadékba s ismét elzárta 
az üveg száját. A majomhoz lépett, mely reménykedve 
szökellt felé. Orra alá tartotta a pergamen-szeletkét és 
figyelt, feszülten. 

Az állat megnyalta a papírrongyot, örvendező 
makogása hirtelen elhalt. Egész kis testében össze 
rándulva, egy pillanatig végtelen szemrehányólag né
zett a lányra. Aztán felrikácsolt és lezuhant a földre. 

Guitana visszatért az asztalhoz. Az üveg szájára 
illesztette az imakönyv nyitott lapját. Megitatta azt 
is. Majd összekapcsolva a könyvet, gondosan beduga
szolva a flakont, magához vette mind a kettőt és el
hagyta a sivár szobát. Ment, amerről jött, nesztelen, 
surranó léptekkel. 

Igyekeznie kellett. Már rövidültek az éjszakák. 
Korán hajnalodott. 
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Χ. 

József — bár csak egy elkésett gyermekhimlö 
csúfolta meg — környezete iránt való tapintatból, 
mégis eltiltotta a látogatásokat. Az érdeklődők nem 
hatolhattak a külső antekamerán túl. Egy asztalt állí
tottak be oda, minden nap új vendégkönyvvel, 
melybe a résztvevők beírhatták nevüket. Egyben aján
dékaikat is lehelyezhették. 

Virág, virág és megint virág! Ezüst-csokréta, 
arany-füstölő, ékkövekkel kirakott, medicinás ka-
nálka.. ! 

A felség — aki fürge volt már, mint a potyka és 
ingerült, mint minden lábadozó — kezdte szörnyen 
unni ezt a sok ötlettelen holmit. Irigykedett a lelemé
nyes francia udvarra és durcás kifakadásaival, néha 
vérig keserítette az ágyánál őrködő, napos orvost. Sőt 
Franzin atyának se mindég sikerült, lecsöndesíteni. 

Egyebet nem hoztak? Nem. Jól megnézték? 
És mindenki beírta nevét a vendégkönyvbe, aki 
itt járt? 

Ugyan honnan tudhatta volna ezt a két szoronga
tott? Hiszen ők éppúgy nem hagyhatták el a betegszo 
bát, mint ahogy a vendégek nem léphettek be ide. (Épp 
a felség parancsára!) ők csak az ajtó forgatható szek
rényéből szedegették ki, amit a szolgák oda beraktak. 
Azokat meg, folyton cserélték. 

A nyűgölődő felség ökle úgy lecsapott, hogy a 
vastag flanel-göngyöleg — melyben feküdt — egész 
porfelhőt füstölt ki utána. 

Franzin páter, aki éppen most tért meg az ágy
hoz, az utolsó ajándék-rakománnyal, szelíd-rosszaló-
lag ingatta fejét. 

— Ej, ej . . ! így nehezíteni a Gondviselés mun
káját . . ! 

És jelentőségteljesen forgatott egy ezüst keresztes 
imakönyvecskét. 

József szeme meg is akadt rajta. S ime, az égi ke
gyelem! Mindjárt a haragja is elszállt. 

— Mi az' ott? 
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— Valami jámbor lélek hozhatta . .. 
— Páter, adjátok ide nekünk azt a könyvet! 
És nagyot fénylett a tekintete. 
Az atya is sugárzott. A Szentlélekről dünnyögött 

valamit, kinek — lám! — ilyen egyszerű kis eszköz is 
elég ahoz, hogy a szívünkben munkálkodjék . . . 

Bizonyára mondott volna még többet is, de Jó
zsef félbeszakította. Egyszerre sürgősen ájtatoskodni 
kívánt. És — egyedülmaradni. . . Bele lapozni abba a 
gyöngéd formájú kis könyvecskébe, melynek küldője 
felől nem kételkedett... Majd csenget ő, ha valamit 
óhajt! 

Csöngetett? Nem. Pár perc multán valósággal 
megdördült a harang. 

llmer fejet csóvált. A pap meg vissza neki. 
— Hát eddig tartott a békesség? 
Csak elmeredtek odabent. 
A császár viaszsárgán feküdt az ágyon. Szemei 

le voltak zárva, szája összeszorult, kezei ökölbe zsugo
rodva. Körmeinek félholdas háza, szederjesen kék . . . 

Ilmer doktor a fejéhez, Franzin a csengőhöz ka
pott. Megrántota a vészjelt: 

— A bécsi püspököt! 
— A kollégákat! 
Akkor megszólalt a császár is, fénytelen hangon: 
— És . . . anyunkat.. . 
Fölpattant a szeme. 
— Különös, különös . . . — mormolta. — Az az 

érzésünk, hogy mindennek vége . . . 
És meg vonaglott a szája: 
— Ha újból csöngetnének ! 
De szükségtelen volt. A vészharang első hívása 

már, összeijesztette az udvart. Jött a klérus, jöttek ki
kelten a szabad idős orvosok, a miniszterek és az 
anyacsászárnő is. Rémültükben rangsort se ügyelve 
gomolyogtak be. Némán gyülekeztek le, az ágy köré. 

József csak nézett rájuk, mintha rohamos gyorsa
sággal, megfoghatatlanul kicsi és távoli jelenségekké 
zsugorodtak volna. Tekintete fénylett, mint két üveg
gomb tükrözése. Arca, állának rágóizmai, keményre 
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csomósodva ütköztek elő, sárga bőre alul. Szemgöd
rében állt a veríték. Egyedül nyelve dacolt még, azzal 
a láthatatlan rémmel, melynek közellétében azonban 
senki se kételkedhetett többé. 

Ajkát szaggatott lihegés hagyta el: 
— Anyám, — nincs idő. Rendelkezni aka

runk . . . Mindenki hátrább! 
Elomlott testén ütésszerű, villámgyors vonaglás 

futott keresztül. 
— Míg Carolus öcsénk . . . megjöhet Barceloná

ból, ön lesz a régens . . . Megértette? Nem vitatkozni! 
Annyi, mintha esküdnék! ön . . . megkoronázott ma
gyar királynő is! Parancsoljuk! És 

Egy pillanatra kifulladt. 
Aztán viaskodó erőfeszítéssel folytatta: 
— . . . és PálfFy... azonnal kösse meg a békét! 

Locher tudja . . . És Rákóczi... Rákóczinak mi kü
lön . . . későbbre későbbre — 

Nem fejezte be a mondatot. Arca áttetsző lett, 
mint a Mária-kőből faragott kép. Tekintete, az össze
rántott szemöldök alul, a szoba egyik pontjára látszott 
merően figyelni, ahol a professzorok álltak. 

— A himlő bizonyosan befelé terjedt! — tördelte 
kezét Beckers. 

Akkor váratlanul és harsány kiáltással, mégegy-
szer fölhasadt a császár hangja: 

— Tudjuk, hogy beszéltek, ti urak, de mi nem 
értünk semmit! Mért harangoznak a karmelita-zár
dában? 

Senkinek se mozdult a nyelve. És Josephus Rex 
nem is kérdezett többé. 

Álla leesett, szemei nyitva maradtak, Ügy kellett 
azokat a halottlátóknak lesímítaniok. 

* 

A szerencsétlenségnek ebben a leszakadó, gyászos 
órájában, ugyan ki gondolt volna arra a kis ima
könyvre, mely összecsukódott födéllel, otthevert az 
ágy alatt, ahová lehullt? 

Majd elégetik, a többi kézen-járó apróságokkal 
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együtt, mikor megkezdődik itt a rendezkezés. Akkor 
se kell félni, hogy kárt tenne valakiben. Csípővasakkal 
fognak itt meg minden tárgyatl Hiszen lám, alattomo
sabb gyilkos volt ez a szelíden mutatkozó himlő, még 
az ő nagy, fekete rokonánál is . . ! 

XI. 

Olyan váratlanul rontott le a fiatal császár halála, 
hogy az udvar egész fejét vesztette. Mindenki lótott
futott, de senki se tudta hogy hová, miért? Mindenki 
akart valamit, de senki se tudta, hogy mit. Órák teltek 
bele, míg az általános kavarodásban, valakinek eszébe -
jutott, hogy a császári hitvest is értesíteni kellene. Az 
urak azonban mind ismerték azt a bálványozó imáda
tot, mellyel Amália elhunyt férjén csüggött. Egyik se 
akarta vállalni a szörnyű hír közlését. 

Végül Franzin atyának estek s a páter nem tér
hetett ki. Éppen főudvarmesternőj ének társaságában 
lelte Amáliát, aki halvány sejtelmével sem bírt annak, 
hogy egyik óráról a másikra, özvegy lett. A pap hát, 
elővigyázatosan, a szék oldalához is állt, hogy felfogja 
a boldogtalan teremtést, majd mikor az elömlik. 

De Amália nem roskadt össze. Nem tört ki köny 
nyékben, nem visítozott. Ellenkezőleg — a páter leg
nagyobb meghökkenésére — egész nyugodtan fölkelt 
s mindössze ennyit mondott, szigorúra fagyott száj
jal: 

— Most már egyedül az enyém. 
Aztán követte a papot. 
Caraffa asszony ámulhatott utánuk! Ott hevertek 

körötte a padlón azok a holmik, melyeket a szek
rénybe akart rakni, mikor az esze megállt. Elkezdte 
őket gépiesen fölszedegetni. Csak mikor az utolsó da
rabot is elhelyezte, ébredt vissza egészen, az elképesztő 
valóságra. 
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Mert valóságnak kellett vennie, amit hallott! A 
papok nem tréfálódnak. Főképp nem, a császárnék
kal. Legkevésbé pedig a férjük halálával. 

Igen, igaznak kellett lennie annak, amit a páter 
mondott. Hogy ez az igazság mi következményekkel 
fog járni rájuk, azt persze hamarjában nem tudta el
dönteni. Még ködös volt az agya. A kerekek bomlot
tan csörömpöltek benne. 

De talán Guitana.. ! Két fej többet gondol. 
Csak most villant bele az emlékezés, hogy hiszen 

ők haraggal váltak el egymástól! Majd meg, hogy a 
lánnyal ma aligha lehet okos szót érteni! Közel állt 
hozzá az elhunyt. Túlságosan is . . ! 

Erre a gondolatra helyrezökkent megint a belső 
rendje. Megdöbbenésébe új szín keveredett. Éva örök
sége: a kíváncsiság. 

Vajon ugyan, hogy is veszi a hírt az a duzzogó 
fruska, aki íme, megállta, egy egész napon keresztül, 
hogy ajtót se nyisson rá? Toporzékol-e még mindég? 
Vagy talán örül? Vagy úgy fog tenni, mint előbb a 
Sárga Asszony? „Holtnak halott a barátja?" 

Már kötéllel se köthették volna egyhelybe. Ment, 
hogy le ne késsen a nagy pillanatról. 

De mi ez? 
Guitana ajtajában a teremőrök átkeresztezték 

előtte alabárdjaikat. 
— Tilos. 
— Megbolondultatok? 
— Parancsunk van, a járókelőket feltartóztatni, 

— mentegetőzött a két ember. 
Az úrasszony fölvetette fejét. 
— Caraffa grófnő vagyok, — mondta, lesújtó 

gőggel. — Akit pedig itt strázsáltok: a húgom. Vár 
reám. 

Az őr fölvonta vállát. 
— Ebben a szobában egy halott fekszik, méltó

sága. 
— A himlő .. ! — köhécselt a másik is. 
A főudvarmesternő hirtelen hátra lépett vagy 
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kettőt. Jeges hűvösség szállt le a szívére. Onnan me
gint vissza, a homlokába. És megint le és megint föl. 

Most már igazán szédült. Szétkapott a keze. Vak
tában épp a két alabárdot találta megmarkolni. Erre 
fölkiáltott és kijózanult. Megrohanták az elszállt gon
dolatai. 

Hogy is ? 
Himlő! Himlő ott fönn és himlő itt l en t . . . Na

gyon gyorsan ölő himlő . . . Nem egész huszonnégy 
óra alatt. . ! És éppen ezekkel s ugyanazon-egy napon 
végzett.. 1 

Egy pillanatra fölbukkant előtte Guitana arca, ott 
a laboratóriumban, ahogy a lilaszínű üvegcse után 
bámult . . . Megrázkódott, tetőtől talpig. Aztán egy 
mozdulással szétválasztotta a két alabárdot. 

— Én nem félek a himlőtől, — szólt és azzal 
bent is termett a szobában. 

Vas-akarattal fogta vissza magát, liogy elbírja 
azt a képet, mely elébe tárult. A lakásban teljes fel
fordulás. Az ágyon egy dermedt viasz-szobor. 

összehúzta a szemét, hogy lassabban szűrődjék 
bele ez a látvány. Nézte az elcsendesült lakót, apró
lékos figyelemmel. 

— Himlő . . ! — dünnyögte. 
És rábólintott. 
— Esztelen. Hát ez jobb? 
De mégse lehetett így folytatni. A térde megcsuk

lott. Szíve összerándult. Heves sírásra fakadt. 
— Guitana . . ! — zokogta. — Szegény, bolond 

gyermek! 
Hagyta folyni a könnyeit. Könnyebbült tőle az a 

tűrhetetlen feszültség, mely külön szaggatta minden 
izomszálát. Aztán lassan meglazult a torkát fojtogató 
acélgyűrű. Megcsillapodott és fölkelt. Mélyet sóhaj
tott. 

Istenem, hiszen mindenki maga tudja, hogy a 
legjobb neki . . ! Az ember ne akarjon úgy boldo
gítani másokat, ahogy ő gondolná! Törődjék elsősor
ban is, ki-ki magával. Ügy búnak ereszkedett itt. 
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mintha neki semmi gondja-baja se lenne! Pedig most 
szaporodtak csak meg egyszer igazán a dolgai! 

Nyugtalanul nézett körül. 
— Himlő . ; ! — ingatta a fejét, jelentőségtelje

sen. 
Az a legfontosabb egyelőre, hogy ami «himlő», 

maradjon is hát himlő. . . Nehogy tetejébe-rá az 
egészségesek is bajba kerüljenek! 

Ezt a nagy felfordulást például, egyáltalán nem 
helyeselte. Az efajta betegek nem szoktak így dula
kodni . . ! 

Még egy kis tétovázás, azzal már egész fölülkere
kedett benne a megszokott, serény természete. Elfo
gadta megváltozhatatlannak az eseményt, mellyel a 
sors szembeállította és igyekezett úgy helyezkedni az 
adott helyzetibe, ahogy legkevesebb súrlódás érheti. 

Cselekvésnek látott. Fürgén kezdett járni-kelni a 
lakásban, mint aki legalábbis vendégfogadásra készül. 
Az ágy mellett fölborult széket talpra állította. Lesimí
totta a spanyolfal lába alatt felgyűrődött szőnyeget. 
Majd megigazgatta az ablakfüggönyöket is és becsapta 
a nyitva tátongó kályhaajtót. 

— Most pedig, — sóhajtott — ha már így kellett 
ennek történnie, nézzük, hogy mi maradt. . ! 

Félretolta a ruhatár ellenzőjét. Ugyanakkor fáj
dalmas meglepődéssel felszisszent: 

— Maledetta.. / 
A drága ruhák, selymek, bársonyok, hermelinek: 

— cafatokba hasítva hevertek a ruhatár padozatán. 
— Ez nekem üzent! 
Az áhítatos búsongás egyszerében elfüstölgött. 

Az úrnő megfordult és odaütött szemével az ágyra. 
— Fúria! De legalább fölmentettél a további si

ránkozás kötelessége alól! 
Elkeseredetten rántotta vissza az ellenzőt s a 

szekreterhez szökött. Sorba kicibálta az ékszerfiók
jait. Ijedt gyanúja nem csalt. Ugyanaz a büntető kéz, 
mely a selyemrongyokat pocsékká marcangolta, elvé
gezte a maga romboló munkáját az ékszereken is. 
Törmelékké zúzva hevert a fiókokban, minden. 
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— Ez már igazán gyalázat! 
Caraffa asszony keserűsége kétségbeesett dühhé 

fokozódott. Hiszen ezekben az elpusztított, drága por
tékákban, az ő keserves pénze feküdt! Az övé? Mégha 
az övé lett volna! De egy darab se volt kifizetve! A csá
szártól kapott ajándékokkal se csinálhatott cserét. 
Mert azokat hagyta csak igazán helybe, a bosszúálló 
teremtés! 

Nem maradt itt bizony, néhány kis ékkőszilánkon 
és az összezúzott ékszerek puszta arany-értékén kívül, 
semmi hasznavehető. Az meg: egy csöpp a ten
gerbe . . ! 

Az űrnő szemeit ellepték a könnyek. És ezek 
most igazán a lelke mélyéből fakadtak. 

— Átkozott méregzacskói így feleltél hát! 
így» így ment el, már a második. Gondoknál és 

romoknál egyebet nem hagyva neki. Egyedül maradt, 
egész egyedül... 

Mérhetetlenül sajnálta magát. — Micsoda sors .. ! 
— gondolta. — Ennyi csapás, ennyi harc, csak hogy 
az ember megvethesse a lábát abban a pozícióban, 
amibe született.. ! Hogy eltakargathassa a szégyenle
tes, piszkos koldússágát! Hogy csorbíttatlan fényben 
tarthassa meg azt a nevet, melyet őseitől örökölt! 

Undorodott az élet gonoszságától és kaján gúny-
jától, mely megadja a hagyományok kötelességét, 
módot azonban elfelejt hozzá adni. 

De nem engedhette át magát egészen, még ezek
nek a szomorú gondolatoknak se. Kint, az ajtón kívül, 
várakozott súlyos kockázataival és nyaktörő felelős
ségeivel, a holnap. Ugyanaz a gonosz, igaztalan 
élet.. ! 

Ez észre térítette. Megszárogatta szemeit és foly
tatta a rendezkedést. Végezetül az ágyhoz lépett. 
Megmustrálta, ráncolt homlokkal, tüzetesen, azt is. 
Már nem rezdült a szíve a halottól. Eljátszotta az az ő 
rokoni érzésétől minden jogát. 

Elnézte, sötét bántódottan. Elnézte s egyre job
ban ráhökkent, hogy milyen sima és egyenletesen 
fakó színű is az az arc . . ! Pedig 
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— Hm . . . «Himlő» . . . 
Ügy találta, hogy nem ártana, sőt nagyonis he

lyénvaló lenne, ha látszanék azon valami.. ! 
Ebből a gondolatból hirtelen ötlete támadt. Egész 

íölvillanyozódott tőle. Búsongó vonások helyett, egy 
kis kárörvendő mosoly fanyalodott az ajkai köré. 
A patika-ládánál termett. Előszedte a pirosítót. 
Szilánkot tört egy darab tűzifáról s megmártva a 
szerben egy selyemfoszlányt, visszatért. Bepettyegette 
a halott arcát, keblét, kezeit. . . 

— így! — biccentett kurtán. — Ennek ugyan 
aligha örülnél. De: sajnálom, kisasszony . . ! 

Vállat vont és kiegyenesedett. Könnyebbülten úgy 
érezte, hogy a veszedelem nagyját sikerült elhárítania. 
Józanult fejjel, a további dolgok se látszottak olyan 
riasztóknak, mint eleintén. Hiszen a legfőbb akadály, 
a császár, elment az útból! Prechorowsky megszaba
dulását, egy kis ügyességgel, nem lesz nehéz most már 
a vakbuzgó Eleonórától kicsikarni. Elég, ha elébe tárja, 
hogy milyen bűnös indulat folytán került zár alá a 
helytartó . . . 

Igen, ezt kell tennie, ezt fogja mondani! A busás 
váltságdíjon pedig, senkivel se kell osztoznia többé. A 
leghangosabb hitelezőknek — legalább egyelőre — 
betömheti a száját. 

— Azaz.. . 
Eltűnődött egy kicsit, aztán megrázta fejét. 
Nem, sajna, ezzel még mindég várnia kell kissé! 

Hiszen a nagy fekete gála-ruhát azonnal meg kell 
csináltatnia! Csak nem farkaihat ötesztendős ron
gyokban, itt, az udvarnál? És a kisebb féldísz is nélkü
lözhetetlen. Nem hordhatja folyton a nagy-gálát? 
Gyász-ékszerekről, hintó és lakás-bevonatásról is 
gondoskodnia kell. Vagy tíz vég fekete brokát. . ! A 
frájjok és komornyikok teljes és fél-dísz, egész és fél
gyász köntösei.. ! Hol is állt a feje, hogy mindezekről 
megfeledkezett? 

Egyszerre sürgős lett a dolga. És örült, hogy a 
teremőrök tudomása szerint, az orvosi hivatal fog a 
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veszedelmes bajban kimúlt rokon elhantolásáról gon
doskodni . . . 

— Persze.. I — bólintott szórakozottan. — A 
himlő. . . 

És gondolatai már hétmérföldre jártak a halottas 
szobától. 

* 

Otthon a tükör elé állt, felöltöztette magát ko-
mornáival, majd keresztül törve az útjában kergülő 
udvari népségen, átment az anyacsászárnőhöz. 

A külső terem tömve volt. Eleonóra régensségének 
gyorsan híre futott a Burgban. A titkos tanácsosok, 
kamarások és egyéb méltóságok, akik eddig csak gú
nyolni tudták a vén Madeleine-t, most bezzeg siettek 
nála hajbókolni! A birodalom hatalmas gépezetének 
irányítói egymás kezébe melengették a kilincset. Gyü
lekeztek az udvari gyászkurírok is, akik majd szét
futnak a tartományokba, és a külországi követek is 
hozták részvétüket. 

Hogy a sorrend — a hivataloson kívül — vetél
kedést ne támaszthasson, a főkamarás jegyeket osz
togatott a jelentkezőknek. De Caraffa asszonynak nem 
kellett se számozott jegy, se főkamarás. Beérte azzal a 
foltos-csuhás franciskánus baráttal, aki a küszöbön 
térdelve morzsolgatta olvasóját. Míg körötte mindenki 
az állam érdekére hivatkozva bizonygatta a maga 
fontosságát, addig ő a barát fülébe súgta: 

— «Isten szolgálatában...» 
A páter megcsókolta olvasóját és eltűnt a függö

nyök közt. 
Rövidesen nyílt az ajtó. A főkamarás a sorost szó

lította: 
— Caraffa grófnő .. ! 
A dáma ellejtett, a kárvallottak mérges pillantá

sai közepett. 
— Jó várakozást, urak! — biggyesztette kaján 

mosolygásra szájacskáját. 
De odabent nagyon leszállt a hetykélkedő kedve. 
Hiába, rossz csillag járt ma rá! Mikor szépen ki-
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eszelt mese után, végre előhozakodott Prechorowsky 
kegyelem kérésével, az anyacsászárnő, fájdalmán ke
resztül derengő, kegyes mosolygással bólintott: 

— Asszonyom, a helytartó börtöne már egy órája 
kinyílt. Első dolgom volt, amnesztiát hirdetni. . . 

Ügy zuhant le ez a hír, mint egy fejszecsapás. 
A látogató hölggyel egyet fordult Isten szép vi

lága. 
Hát oda a summás váltságdíj! Nem játszhatja 

többé Prechorowsky előtt a szabadítót! Az udvari 
gyászpompa horribilis költségeit is, csak ujabb köl
csönből fedezheti! Teremtő egek, hova fog vezetni 
mindez? Mi lesz ennek a vége? 

Olyan rémületre dióztak a szemei, hogy Eleonóra 
végül is furcsáivá kezdte nézni. 

— Önt lesújtja a helytartó szabadulása? 
Ettől a kérdéstől ráocsudotl az esztelenségére. 
Oh, ő, a bátor, a mindég-óvatos és okos, majdnem 

kiadott magán! Pedig egyéb se hiányoznék, mint hogy 
ez a vakbuzgó asszony most belelásson.. ! 

Gyorsan szeméhez emelte csipkés kendőcskéjét. 
— Oh, Madeleine asszony — jajdult fel sirámo-

san — aki gyászol, annál az öröm is sírás! Nem tudja-e 
fölséged, hogy nekem is halottam van? Egyetlen ne
veltem, akivel gyermek helyett áldott meg az ég. Az 
én angyallelkű, forrón szerető húgom.. ! Oh, asszo
nyom, átok szállt erre a házra! Átok lebeg a Burg 
fölött és egymásután ragadja el tőlünk, akik legked
vesebbek nekünk. Nem érzi-e? 

Mikor elkezdte mentegetőzését, még maga se 
tudta, hogy hová is akar kijutni vele. De hogy a szók 
olyan önként és olyan meggyőző erővel buggyantak 
ki száján és hogy, szemmel láthatólag, Eleonórát is 
megfogták pátoszukkal, ez egy gondolatot gyújtott az 
agyába. 

Felsugárzott és most már céltudatosan fűzte to
vább cassandrai jóslatait, tisztán látva, hogy hová kell 
elérkeznie velük. 

Borzongató hangon föltette a kérdést, hogy nem 
az Űr büntető kezét nyögik-e vajon? S minthogy 
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Eleonórát elnémította a megdöbbenés, meg is felelt 
helyette, hogy: igen! Jehova haragja ez, mely ime> le
sújt rájuk, amiért gyöngék s habozok voltak! Amiért 
jobban szerették a kényelmes földi békességet, mint 
Isten igazságát! Amiért szégyenletes bűnöket és bűnö
söket tűrtek meg maguk közti 

Végezetül már szinte támadóvá harsant a szava. 
— Madeleine asszony — kiáltott, számonkérőleg 

lobbanva a friss gyászában és ijedelmében megzava
rodott kis öreg elé, — emlékeztetem rá, hogy jártam 
én itt már, üdvös intelmekkel, egyszer! Mi lett a vé
gük? Könnyezés és tétovázó fél-cselekedetek! A rossz-
i'itra tévedt teremtésből pedig, akire akkor felhívtam 
figyelmét: adultéra. Meddig akarja még veszélyeztetni 
fölséged a lelkét és a miénket? Meddig kelljen idegen 
bűnökben osztoznunk? Meddig, a sátánnak létrát tar
tanunk és tűrnünk, hogy fitogtassa hatalmát, anélkül, 
hogy csak a legcsekélyebb vezeklést rámértük volna 
a vétkesre? Be akarja-e várni fölséged, míg az Űr 
türelme egész elszakad és Sodoma-Gomorrha sanya-
rúságát bocsátja ránk? 

Nem hiába járt itt tanulságos kudarccal, egyszer! 
Jól eltalálta a hangot. Azt csinálta most már Eleonó
rával, ami éppen jól esett neki. Csupán annyit kötött 
ki a megfélemlített, gyámoltalan teremtés, hogy a 
büntetés módozatait — az apostolnőnek kell kezébe 
vennie . . . Hiszen δ maga olyan korlátolt, ügyefo
gyott! S azonkívül, a szent harag kegyelme se adatott 
meg neki. Esdve kérte a dámát, hogy vigyázzon rá és 
vegye pártul, ha a kísérő oktalan kíméletre akarná 
indítani, Jézus igazságszolgáltatása helyett.. . 

Akkor végül megenyhült a zord számonkérő. 
— Legyen nyugodt, Madeleine asszony, — 

mondta leereszkedőleg. — Mától kezdve legfőbb kö
telességemül szabom: őrködni az ön szegény, tétovázó 
lelke fölött és elégtételt szolgáltatni a megbántott Üd
vözítőnek, mulasztásainkért. 

Hogy pedig a «kiengesztelés» nagy műve késedel
met ne szenvedjen, azonnal Máriáért küldött. Előre 
örült a pillanatnak, hogy valahára szembeállhat gyű-
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lölt ellenfelével, aki esztendők során át, annyi fejtörést 
okozott neki, annyiszor hiúsította meg keservesen ki
eszelt terveit s aki tetejébe még fölényt is merészelt 
éreztetni vele. 

Most hát ütött a leszámolás órájal Megfizethetett 
egycsapással, Guitanáért, az apáca-leleplezésért, a 
száműzetésért és mindenekért! Odavághatta a büszke 
kisasszonynak, hogy nem több azoknál a szabadossá
godért, vezeklőinges, szalmakoszorúzott perszónák-
nál, akikkel a városi magisztrátus a Szent-István 
templom lépcsőit súroltatja, ország-világ előtt . . . Oda
vághatta neki, hogy a császár halálával, helyzete gyö
keresen megváltozott. Hogy elvesztette legfőbb oltal
mát, pozíciójának egyetlen támaszát s ezentúl az δ 
hatalmában lesz. Ha valami kegyet akar, tőle kell 
kérnie azt. Ha kap valamit, neki kell megköszönnie. 

De még a lány halálos megrendülésévei se érhette 
be. Nem ezt a kísérteties, kék-árnyékos halványságot 
akarta ő látni, valahára megkaparintott prédája arcán. 
Hanem könnyeket! Nem erre a szenvedő, vértelen 
mártíromságra volt ő éhes és szomjas, hanem kéztör
delő rimánkodásra, pirulásra, a fölényes, idegen leány 
szégyenére! A részletekre! A megforgatott tőr gyönyö
rűségére. 

Ebben a gyönyörűségben azonban nem részesült. 
Mária nem felelt az arcátlan kérdésekre. Csak állt, né
mán, ott, ahová a közlés első szava gyökereztette. Állt, 
mint egy falra-festett jelenés. Úgy nézett maga elé, 
mintha égő gyertyát tartana, templom-oltár előtt s 
arra figyelne. Mindössze egyszer szólalt meg, halk, de 
szilárd hangon. Mikor kínzója a császár ajándékaira 
tért át, mint az ő minden bűnös cselekedetének indító 
rugójára. 

— Az aranyborjú! Ezért tett ön, mindent! 
Akkor ráúsztatta nagy, csöndes pillantását: 
—• Egy olyan célért, asszonyom, melyet ön nem 

érhet föl soha. 
És semmi fenyegetéssel nem lehetett több be

szédre bírni. 
Végül is, ajánlatos volt a «vezeklés» kiszabására 
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gondolni, még mielőtt a befolyásolható anyacsászárnő 
meglágyulna s a penitencia-osztogató elesnék attól a 
reménytől, mely pedig olyan szépet csillant itt előtte ... 

Az ékszereknél kezdte a büntetést, a szigorú biró. 
Követelte, hogy szolgáltassa át neki a kisasszony, ha
ladék nélkül, mindazokat az értéktárgyakat, melyeket 
a «megrontott» szegény fölségtől kapott . . . 

— Én, az ön engedelmével, Madeleine asszony, 
pénzzé-teszem a bűnös holmit és a befolyt összeget 
szétosztom az alamizsnások közt . . . 

Eleonóra búsan bólogatott. Azt is helyénvalónak 
találta, hogy a «megtévelyedett» gyermek, tisztulásá
nak idejére, különöztessék el a többi, erényes hölgyek
től. Ne étkezhessék velük és külön-engedély nélkül 
ne hagyhassa el szobafogságát. Csak mikor a közös 
templomlátogatást is el akarta tiltani Caraffa asszony, 
emelte föl ijedten a kezét: 

— Nem, azt nem! — mondta. — A templom az 
irgalom és vigasztalás háza. 

— Felségednek igaza van, —· mosolygott befelé 
az úrnő, elégedetten, amiért a lealkudni-valóról se fe
lejtkezett meg. — Ezt a pontot hát visszavonom. A 
többiekre pedig bírom fölséged meghatalmazását. 

Az anyacsászárnő megindultan motyogott: 
— On áldott az áldottak köz t . . . Milyen égőn 

szeretheti Krisztust, hogy ilyen szigorú tud lenni 
érette.. ! 

— Biztosíthatom, Madeleine asszony, hogy min
dennél jobban szeretem. 

Nem is ösmert sürgősebb dolgot a buzgó terem
tés, mint hogy, a rendeletek végrehajtásával, nyomban 
megkezdje a megsértett erkölcsi rend orvoslását. 

— Ön elmehet! — intett kezefejével Máriának. 
S ő maga is elindult. 
Kint visszaegyenesítette jámborul meggörnyesz-

tett derekát. Meg volt elégedve a kiharcolt eredmény
nyel. Sőt még többet remélt. A tervek egész raja nyüzs-
dült meg agyában. Prechorowsky váltságától — igaz — 
elesett. De nem maradt-e meg, még mindég jelenté
keny tőkének, számára a vén legény lángot fogott szíve? 
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— Igen, — gyönyörködött el a gondolaton. — 
Ha így porhanyítom előtte az u ta t . . . Igen, — fűzte 
tovább — ha okosan élek azzal a hatalommal, melyet 
ez az ostoba vénasszony a kezembe ad .. ! Valóságos 
régensség, az ő ima-részeg botorkálása fölött! Az én 
abszolutizmusom . . ! Ki hitte volna, csak még egy órá
val ezelőtt is! Ohó . . ! 

Eszébe jutott valami, amitől feketén megtükrözött 
a szeme: 

— Pálffy! — mormolta, szinte meghökkenlén. — 
Alma után a fája . . ! 

Talán most már azt is megrázhatná egy kicsit, 
hogy meg ne érhessenek rajta azok a béke-gyümöl
csök, melyek észrevétlenül olyan nagyra nőttek? Ta
lán árva Keczer Zsuzsát is meg lehetne akadályozni 
abban, hogy egy szép napon elő ne toppanhasson, 
holmi birtok-igényekkel.. ? 

Egy pillanatra lecsukta szemét. Egész belekáprá
zott a saját hatalmába és abba a szédületes távlatba, 
mely megtárult előtte. De bölcs önmérsékletet pa
rancsolt magára. A messzi, nagy dolgok szemléleté
ben, az apró, közeli hasznok leszüreteléséről se volt 
szabad megfeledkeznie. 

Odakiáltott az előtte imbolygó lánynak, mielőtt 
az a folyosó kanyarulatában lefordult: 

— Az alamizsnások ékszereit azonnal várom, 
kisasszony! 

Nem jött felelet, csak egy néma intés. 
Az árnyék eltűnt a Szenvedések Házának többi 

élő és élettelen árnyéka közt. 
Erre υ is fölfelé indult a lépcsőn. 
Küszöbén egy lakájba botlott. Prechorowsky 

küldte — egy virágbokrétával... Mérgesen fogta a 
csokrot és már emelte is, hogy a sarokba vágja, mi
kor valami átcikázott az agyán. 

Hangosan, felszabadultan, fölnevetett. Letépte a 
helytartó virág-kísérő céduláját s másikat írt helyette: 

— «Madonna oltárára.» 
És átküldte a csokrot az anyacsászárnőnek. 

* 
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Hiába volt kétszeresen halottas ház a Burg. Ga-
raffa asszony kezdte megint egész jól érezni magát 
benne. Arra, hogy Amália körött buzogjon, holmi szol
gálatokkal, nem is gondolt többé. Mit neki Amália! 
Ott, a hatalom árnyékában van az ő helye! 

Nem is mulasztotta el, a nap folyamán újból és 
újból fölkeresni az anyacsászárnőt, akit már egész 
gyámsága alá helyezett. Járt-kelt, parancsolgatott, 
olyan fesztelenül, hogy ez a nagy otthonosság utóbb 
is, szemet szúrt Eleonóra dámáinak. 

A mellőzött hölgyek sértődötten néztek össze. 
Míg azonban a lágytermészetű Pucharmin beérte 
annyival, hogy egy hirtelen-támadt derékzsába ürügye 
alatt, kivonult birtokára, addig Bözin kisasszony ke
ményen eltökélte, hogy síkra száll jogaiért. 

A kölcsönös csipkelődéseknek összecsapás lett a 
végük. És ezúttal — hosszú életében először — Bözin 
maradt alul. Heveskedésével elrontotta a dolgát. Meg 
is fogadta a bitorló füle hallatára, hogy ott teszi lehe
tetlenné, ahol legközelebb éri! De a főudvarmesternő 
csak nevetett a vénkisasszony mérgelődésén: 

— Árt a szépségének, carissima! 
S a vérpezsdítő játékból egész földerülten tért 

haza. A magyar dárnától behajtott ékszereket kezdte 
osztályozni. Elnézegette őket, a műértő gyönyörűségé
vel és olyan szeretettel, mintha szíve alól szakadt, 
édes gyermekeit nézegetné. Pedig hát mostohái voltak 
azok. Ki kellett őket adnia a házból! 

Ez lelohasztotta egy kicsit a kivirult kedvét. 
— Milyen kár . . ! — tűnődött. 
És nagy-sóhajtozva, az udvar házi-zsidajáért, 

Oppenheimerért szalajtott. 
De Salamon mester mindössze hetvenezer forin

tot kínált a becses holmikért, egyre másra. Ezzel az 
összeggel még csak elő se állhatott hitelezőinek! 

— Eh, várjanak, ha eddig vártak! — rántotta föl 
a vállát. És elzavarta Oppenheimert. Megtartotta az 
ékszereket. Sőt, egy táblás gyémántokkal körülrakott, 
smaragd gyürűcskét, föl is húzott az ujjára. Hiszen, 
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mit ismert Eleonóra a magyar frájla ékszereiből. . ! 
Nem volt annak szeme ilyesmire, 

De Bözin, csúfos veresége óta, annál éberebben 
ügyeli minden oly dologra, ami akár a legcsekélyebb 
vonatkozásban is állt Caraffa assszonnyal. Le nem 
vette tekintetét a gyűrűről, míg a főudvarmesternő ki 
nem suhogott a teremből. 

—'Ej ha . . ! — mondta aztán. 
És nagyot szippantott Fels asszony tubákjából. 
— Attól tartok, kedvesem, hogy ez a mi büszke, 

kétfejű-sasos fészkünk, kezd közönséges szarka-fé
szekké hitvánj'odni. . . 

— Mit beszél? 
Egyelőre semmi többet. Bözin beérte annyival, 

hogy mégnagyobbat tüsszentett: 
— Hápczi. . ! Majd meglátjuk . .. 

* 

Az éjszaka leszállt, a Burgra csönd terült. A csá
szári lakosztályon kívül, ahol a temetési előkészületek 
nagy sürgés-forgással jártak, az épület többi részére 
homály borult. Csak itt-ott szakította meg a folyosók 
sötétjét egy-egy olajlámpás bágyadt glóriája. 

A sikátorok néptelenek voltak. Csak mikor az 
István-templom öreg harangja, öblös-mély hangon, 
elkongatta az éjfelet, nyílt meg odalent, az alsó renden, 
a- hölgyek appartementjába vezető ajtó. A kikopott 
padozatköveket elöntötte a vörös fény. Mindjárt rá 
különös csapat bukkant föl, a lépcsőgádorból. Elől li
mer doktor haladt, fáklyával a kezében. Az arcát bo
rító, fekete álca ellenére is, megsejtett csúcsos bársony-: 
süvegéről és bokáig hulló, fekete orvosi talárjáról. Ä 
kezén kesztyű. 

Megállt a folyosó torkolatánál, átható menthe és 
klór illatot sugározva ki, maga köré. 

Aztán két, fekete ponyvába kötött ember jött. 
Csak a szemüknek, meg a két karjuknak maradt nyí
lás, a ponyván. Oda igyekeztek, ahoz a gyászfüggö-
nyös ajtóhoz, ahol az alabárdosok álltak. 
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— Megvan a zsákod? — kérdezte egyik és szor
galmasan füstölt, egy hatalmas füstölőből. 

— Meg, — válaszolt fojlottan a másik, sűrűn 
hintve mészporral az utat. 

— Akkor gyerünk! 
Eltűntek a kárpitok közt. 
Kisvártatva jöttek is vissza, megint. Most már 

vállukon hozták a fekete posztó zsákot. Nem lehetett 
túlságosan nehéz, de hosszú volt és merev. Két viasz-
kosan sárga kis női láb dermedt ki belőle . . . 

A furcsa menet kilépett a Burg mellékudvarába. 
Ilmer doktor becsapta az ajtót. Pár perc múlva el
úszott a fáklya vörös fénye. A folyosóra visszaborult 
a csönd és félhomály. 

Az egyik alabárdos elnyújtózkodott. 
— Hallod-e, Brúder . . ? 
— Hallom. 
— Mit strázsáljuk itt tovább ezt az üres szobát? 
— Én is azt kérdem, Brúder! 
— Én meg azt felelem, hogy gyerünk aludni. Ez 

a kisasszony már úgyse szökik meg onnan, ahová vi
szik . . . 

— Igazad van, Brúder! 
A két legény lezárta az ajtót. Vállukra vetették 

alabárdjaikat és nagy ásítozva elballagtak. 

Meleg test, hideg test: olyan mindegy az, ha csak 
test volt és semmi több. Agyag az agyaggal gyorsan 
összeforr, seb nem sajdul, hiány nem marad utána. 



A NAGY SZÁMVETÉS. 

ι. 
Telt, múladozott az idő. A hónap huszadik napja 

óta, már a korán őseihez tért, fiatal császár is a kapu
cinusok sírboltjában aludta örök álmát, mikor egy 
napon, zord külsejű vendég érkezett a Burgba. A leg
főbb haditanács elnöke után tudakozódott. De mint
hogy savoyai Eugen herceget, még a császár életében, 
visszasürgelték a harctérre s mivelhogy a többi ta
nácstagokról tudtak is, nem is, az ímmel-ámmal fa
nyalgó szolgák, így a jövevény kénytelen volt Wra-
tiszlaw kancellárhoz fordulni. 

Azt is otthon kellett keresnie! A gróf, végre egy
szer, alaposan ki akarta pihenni magát, a temetéssel 
járó herce-hurcák után. Bosszankodott is, hogy láto
gatót jelentettek be neki. De mikor a vendéget megpil
lantotta, egyszerében elpárolgott a mérge. 

Nyitva-csodálkozta a száját. 
— Jól látok? Pálffy cornes? A magyarországi fő

parancsnokunk? 
— Míg el nem csaptatok! — ráncolta szemöldö

két a jövevény. 
És lecsatolta, jó keményen oda is koppantottá 

kardját, az asztalra. 
— Ittvan! Legszívesebben örökre itthagynám 

nektek, — mondta komoran. — Nekem ugyan nem 
méltóság és nem nagyobbodás. Csak gond, felelősség! 
De éppen, mert felelősség, nem hagyom ennyibe. Ezt 
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méltóztass tudomásul venni. Mi magyarok, hívek mara
dunk még a halott királyunk szándékához is, ha va
lami maszlag eszünket nem veszi. Én sohase tartóz
tam a lázfejűek közé. 

Repült a kesztyű is, a kard mellé. 
A haragos főúr tovább-zörgölődött. 
— Igazán ebség! Most vagyok legforrójában 

odaát a dolgoknak és éppen most állíttok nekem fej
tetőre mindent! Mikor már a megvalósulás állapotába 
kerülnének a tárgyalások! Hát mit akartok ti he
lyembe Cusanival? Honnan venné az azt a tájékozottsá
got, amit én nagynehezen szereztem, a hónapok óta 
folyó tárgyalásokkal? De ha ezt nem nézzük is . . ! Mit 
gondoltok, urak, hogy Károlyi, ez a sajátmagához is 
bizalmatlan ember, hajlandó lesz majd helyettem, ma
gyar ember helyett, egy udvartól megszalajtott, sült
némettel tovább tanakodni? Tévedtek! A báró mai-
napig se tette közhírré, embereik előtt, a hűségesküjét. 
Mi fog származni abból, kérdem, ha mégjobban meg
vadítjátok? 

Pattogtak a szavai, mint a kilőtt golyók. Végül 
aztán, nagysötéten, lebocsátkozott egy karosszékbe. 
Hagyta volna beszélni amazt. 

De Wratiszlaw mintha nem nagyon kapott volna 
az alkalmon. Zavar felhőzött a szemében. 

—' Jaa? — nyújtotta a kérdést. — Téged, szóval, 
a főparancsnoki kinevezésed visszavonása hozott? 

— Ja, bizony! 
—' Igazán kár a fáradságért. 
A kancellár igyekezett könnyed-fölényesre fogni 

a társalgást. Ez azonban nem valami fényesen sike
rült. Maradt egy kis dercés alja a hangjának: 

— Ugyan, Johannes . . ! Hiszen tudhatnád, hogy 
itt nálunk minden intézkedésnek szokott lenni egy 
ellen-intézkedése is! H á t . . . mit rontod magad? Mu 
tatkoztál a Burgban? 

— Eh — legyintett Pálffy, kelletlenül. — Fejet
lenek azok ott, még mindég. Szép, hogy találtam egy 
koncipistát, aki leereszkedett hozzám! Hozzám! — is
mételte, bántódott nyomatékkal. 
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De Wratiszlaw nem osztozott ebben a bántódott-
ságban. Inkább, mintha földerült volna. 

— Barátom, ha eddig nein mutatkoztál, jobb, ha 
egyáltalán nem mutatkozol. 

— Miért? 
— Hagyd te csak sétálni Cusanit! Ahogy elindult 

Magyarországba, ugyanúgy vissza is jöhet. Az egész 
egy elhamarkodott intézkedés volt. Holmi asszonyi 
értetlenség. Szeszély . . . Talán egy kis bosszú . . . 

— Micsoda? 
Wratiszlaw elvörösödött. Az ajkát szívogatta. 
— Igazán nem fontos . . . 
— Neked! Elhiszem! — esett meg a szón Pálffy. 

— Nekem annál fontosabb. Hanem — Nini! 
Mit is mondtál az előbb? Hogy bosszú . . ? 

A kancellár ötölt-ihatolt. Feszengett. Mármeg a 
szőnyeget borzolta, a cipője-orrával. Aztán egyszerre 
átnyúlt az asztalon. Megszorította a tábornagy kezét. 
Jóindulatú, kövérkés arcát egész elömölte a nyájasság. 

— Csak azt mondom, öregem, hogy fogadd el a 
vendéglátó barátságomat ma éjszakára, aludj egy jó 
nagyot és holnap eredj vissza, ahonnan jöttél. Hallgass 
rám, Johannes! Hiszen én még sohase adtam neked 
rossz tanácsol, ugy-e? Őszinte híved voltam, mindég. 

— Kölcsönbe esett, úgy tudom. 
—- Hízelgek vele magamnak és ismétlem, eredj 

vissza. 
— Persze! Eredj vissza, eredj vissza . . ! — do

hogott a vendég. — Űgynézem, ti összetéveszttek itt 
engem valami lődörgő hadnagyocskával, akit kedve
tek szerint rángathattok! 

— Az udvar nem Róma. — védekezett Wrati
szlaw. — Mi tévedhetünk. Azért nem kell, hogy mind
járt nekünk ronts! Amit hibáztunk, helyrehozzuk. 
Punktum. Te pedig mégy vissza, Magyarországba. 

A főparancsnok oszladozó haragját nyeldeste. 
— Szép, — bólintott. — Talán még a holnapot 

se várjam! Nem gondolod, WTenceslaus, hogy ha már 
egyszer itt vagyok, a lányom is eszembe juthat? 

Elmúlt a méltatlankodás. Elmúlt már, egészen. 
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Pálífy redőzött homloka kisimult. Dacos-büszke szája 
elmosolyodott. Két kemény, szürke szeme fényes acél
szikrát vetett. 

— Nagyszerű gyerek! Mi, Wenceslaus? 
— H á t . . . magas iskola . . . 
— És még vannak, akik azt vitatják, hogy nem 

való asszonyt a politikába engedni! Egyik része elejti 
a dolgát, a másik meg sajátmagát! 

— Ostoba előítélet! 
— Az. 
A főparancsnok rábólintott. Egy kis kérkedés 

bujkált a hangjában, ahogy hozzátette: 
— Neked megsúghatom, comes, hogy ebben a 

békében is, ha tető alá hozom, nem-kis része lesz . . . 
De úgy gondolta, hogy a bizalom viszonzása fe

jében, a kancellár úr is tehetne egy szívességet. Ide
hívhatná az ő szoknyás kis diplomatáját. Hadd látná, 
mielőtt visszafordul, ha már őt olyan küldve-marasz-
talják itt! 

Wratiszlaw úgy elkapta a fejét, mintha váratlanul 
parazsat tartottak volna elé. Jó, hogy a másik apai 
örömében ringatózott és nem ügyelt rá. így összeszed
hette megint magát. 

— Attól tartok, hogy bajos dolog lesz, Johan
nes . . . 

— Mért? 
— Valóságos börtön az a Burg . . ! 
— Nekem magyarázod? 
Magyarázta hát! Mert úgy vélte, hogy egy kis 

magyarázat még mindég fölfér a főparancsnok úrra! 
Az még mindég nem látta, egész valóságában, azt a fe
jetlenséget, mely az udvarnál uralkodik. Lót-fut ott 
most mindenki! A kis kom tesznek meg, éppen sok a 
dolga! Sok? Nem jól mondta. Tenger! A tengernél is 
több. Se éjjele, se nappala szegénykének! 

Nos, akkor meg annál méltányosabbnak ítélte a 
gyöngéd apa, hogy egy kis lélegzetet engedjenek neki. 

— Tsmétlem, nehéz dolog lesz . . . 
Pállfy elsöprő mozdulatot tett. 
—» Nehéz, nehéz . . ! Micsoda szavak ezek itteni 
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Hát vajon miért kancellár az ember? S a lány is, 
mért kedvence az egész felséges családnak? 

— Ne kötekedj, comes! És ha épp valami repre-; 
zentációs foglalatosságban érnéd a gyereket, gondos
kodj számára valaki helyettesről. Szép-szép a szere
tet. De azért a szeretetükkel se fojtsák meg a felséges 
asszonyok! 

Oh, hogy milyen keményfejű is volt ma ez a Wra-< 
tiszlaw! Milyen csökönyös! Minden indokolásra talált 
egy kontrát és minden rekontrára egy szubkontrát! 

A főparancsnok nem is állhatta egy kis fejcsóvá-: 
lás nélkül. 

— Harminckilenc év, Wenceslaus . . ! Korán 
kezded az öregedést. Nehézkesedsz. 

Nem vette észre, hogy házigazdája a színeit vál
togatja. Csak akkor ütődött meg, mikor Wratiszlaw 
alátörült csipkés kendőjével a parókájának és nagy 
elhatározással letámasztotta elébe két tenyerét, az asz-; 
tálra. 

— Nézd kérlek, ne kerteljünk tovább. Férfi vagy, 
én meg jóbarátod. Amit meg kell tudnod, jobb, ha tő
lem tudod meg, mint valami fúlánkos idegentől. Es
sünk át rajta, és —· Ne vedd túlságosan a szí
vedre . . . Hiszen van neked most ép elég gondod-ba-. 
jod . . ! Míg te azokkal elkészülsz, mi is rendbehozunk 
itt a leányoddal m i n d e n t . . . 

Az utolsó szóknál már akadozott. El is fordult. 
Mégse lehetett ezt, csak így . . ! Nézni, ahogy az az ed-; 
zett, büszke férfiarc elfakul, falnál fehérebben. Ahogy 
arról a gyanútlanul mosolygó szájról, hirtelen letör-; 
zul az élet elevensége. Ahogy elnyílik beszédre, de fél-
útján be is csukódik, hangtalanul, hogy a rémület ha= 
tártalan döbbenetével kiáltson föl végül: 

— M i . . . Mit akartok ti i t t . . . rendbehozni az 
én leányommal? 

Megpróbált hozzá kíméletesebb lenni. De férfiúi 
ügyetlenséggel, járatlanok módjára, sehogyse sikerült 
eltalálnia azt a hangot, mely ide illett volna. Szigorú
ság után mármeg a túlsó végletbe csapott. Mintha 
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nem is az épp előbb aposztrofált férfihoz, hanem egy 
beteg kis gyermekhez gügyögne: 

— A lányod, öregem . . ? Azt mi bizony férjhez 
fogjuk adni! Annak rendje és módja szerint férjhez -
adjuk. És . . . azon túl, kinek mi köze hozzá? Nincs 
mit firtasson utána, senki. Egy megfelelő házasság 
mindent helyrehoz . . . Mindent eltakar . . . 

Nem kellett tovább erőlködnie. 
Pállfy mindkét kezével a homlokához kapott. 

Ijesztően elváltozott az arca. 
— A nevét! — hördült el, mint a halálra sebzett. 

— A nevét, ember, a nevét! 
Arra azonban hiába várt. Wratiszlaw föllélegzett 

és meghajtotta fejét. 
— így, — szólott tompán. — Most hát tudsz 

annyit, amennyi szükséges. A nevet pedig, amit kí
vánsz, mondja meg a lányod maga. Nincs jogom az 
intim titkaiba mélyebben belehatolni. Kérlek comes, 
— tette hozzá megszilárdultabban — ne felejtsd el, 
hogy a tizennyolcadik századba fordultunk. A huma
nitárius eszmék napjait éljük. Viselkedj higgadtan és 
kíméletesen. Hozzád, gavallérhoz méltó módon. Én 
meg megyek és hozom. Most már el fogom h o z n i . . . 

Alapos oka volt Wratiszlawnak a sietésre. El 
tudta képzelni, hogy mi követheti az efajta közlése
ket az olyan embernél, mint Pálffy. Jobb ha az ilyes
minek nincs tanuja! Legalább a baráti szívet se ter
heli fölösleges fájdalom, meg aztán a másiknak se lesz 
oka előtte pirulni később, majd mikor «az» a seb már 
be fo r r t . . . 

De azt is tudta, hogy túlsoká egyedül hagyni se 
lenne okos a rettenetes csapást ért embert, kapott 
fájdalmával. Nagyon messzi a józan megfontolása 
most annak és nagyonis közel a — k a r d j a . . . Nem 
ajánlatos hosszan próbára tenni! A rosszán átesett. 
Jöjjön hát valahára enyhület is. Jöjjön maga a gyer
mek és diadalmaskodjék a mindkettejükben közös 
vér. 
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Fél órán belül megjárta a sok akadályú utat. Ki
nyitotta az ajtót és bebocsátotta a lányt, a várakozó
hoz. Gyöngéd tapintattal rájukhúzta a függönyt, hogy 
idegen fül el ne leshessen semmit, abból, ami egyedül 
a kettejük dolga. Még az övé se. Akaratlanul se. 

A főparancsnok ott ült, most is, ugyanazon a he
lyen, ahol a végzetes hír leszakadt rá. Az ajtónyitás 
zajára se mozdult. Máriának oda kellett mennie, egész 
közel hozzá és elébe állnia, hogy észrevétesse magát. 
Akkor aztán fölrettent, tompa révedezéséhől. Felné
zett. 

Oh, de az az arc . . ! Az a tekintet . . ! 
Mintha kést ütöttek volna át a lány szívén. Oda

kapott. 
Teremtő Isten, az ő apja volt ez? Az ő büszke, 

kemény katona-apja, akit ő haragjában forrongó 
Vulkánnak képzelt? Akinek sújtó karjára, ostorozó 
szavaira, a vértanuk eltökélt megadásával, eleve elké
szült? Ez? Ez a csüggedt-fejű, bágyadt ember, ez az 
árnyék-arcú árnyék lenne az ő életadó fája? Család
juk feje, aki — mindent tud? 

Erővel kellett fognia magát, hogy ezt a minden 
szenvedett sanyargatásnál keservesebb látványt is, 
olyan megingathatatlan szilárdan tudja viselni, mint 
az eddigi megpróbáltatásait. Hogy fel ne sikoltson, 
össze ne roppanjon végtelen gyermeki szánalmában, 
mikor az apja megszólal: 

— Mondja ön, hogy nem igaz . . . 
Mintha valami omladék alá temetett ember mel

léből jött volna ez a hang! 
Megrezdült tőle, mint a villámcsapás szelétől. De 

a szorosan összefagyott ajkai nem vállak szét. Nem 
bírtak szétválni. Képtelen volt kiejteni azt a tagadó 
szót, mely ezt a nehéz szenvedést megválthatta volna. 

Pálffy pedig újból nekilélegzett, küzdelmes un
szolással, szívet mardosón: 

— Mondja, hogy hazugság! Hogy galádul megrá
galmazták! Mondja és én keresztülmegyek a lelkén 
mindazoknak, akik a fölséges udvart félrevezették . . . 
Mondja és viszem haza az édesanyjához, akitől elsza-
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kítottam . . . felejteni az idegenek cudarságát. Csak 
egy szóval mondja és én . . . hinni fogok. Egyedül ön
nek. Ha kell, az egész világ ellenében is . . . A mi 
vérünk nem tud színt játszani, c s a l n i . . . 

Már szinte esdekelt. Tekintete halálos rettegéssel 
állt a lányán. De az hallgatott. 

Akkor hirtelen fölvetődött, egyhelyben, mint a 
vad, melyet gyilkos golyó talált. Szája rekedt, iszo
nyatos kiáltásra nyílt: 

— Hát igaz! A nevét, a nevét az átkozottnak, 
hogy vérével mossam tisztára a kardom! 

Mária mélyen lebocsátotta pilláit. Mintha két fe
kete, selymes félholdacska borult volna halovány ar
cára. És mintha ködfátyolok szűrőjén keresztül, nagy 
messziségből válaszolt volna: 

— A király. 
S hozzátette álom-rebegéssel: 
— H a l o t t . . . 
Valami sűrű, fojtó csend zuhant le közébük. A 

szerencsétlenség nagy órájának csöndje. Mintha meg
állt volna, néhány percre, élő körforgásában a világ. 

Pálffy fölemelt keze bénultan lehanyatlott. Feje 
elkezdte lassan előrehúzni a két vállát. Meggörnyedt 
az ólmos súly terhétől. 

— Hát í g y . . . — mormolta, meg-megvonagló 
szájjal. — Még az a jogom is elveszett, hogy leszámol
hassak. «A király személye s z e n t . . . Akarata tör
vény . . . Joga van áldozatul venni mindenünket . . .» 
Igen, én mondom ezt. Én oktattalak. Emlékezem. 

És a bólintással lezökkenve maradt a feje. 
— Nem ítélkezhetek fölötted. De haza se viheti 

lek többé. Testvéreid vannak és családunknak tradí
ciói . . . Azokat nem vethetjük zsákmányul. Azokat 
nem hagyhatod elégtétel nélkül. 

Egy pillanatra elakadt a botladozó nyelve. Nagy-
ranőtt szeme üres, szédült tekintetre nyílt. Aztán zör
gött a szava tovább, mint a lejáró gépezet. 

— Magad intézted eddig a sorsod. A családunk
nak t a r t ozo l . . . Mi lesz veled? Tudsz-e kibontakozást 
is, szerencsétlen? 
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Mária igent intett. Egy lepecsételt borítékot vont 
elő. Átnyújtotta. 

— íme, aki előmozdíthatja az egyetlen lehető és 
egyedül igazságos megoldást — szólt és szava először 
csengett határozott-biztosán, mióta ebbe a szobába 
lépett. 

— Idegenre nem bízhattam, — tette hozzá. 
A megrokkant ember két kézzel nyúlt a levél 

után. A reménységnek olyan mohosága indította ezt 
a mozdulatot, hogy a lány elfordult, szánakozásában. 
Tudta, hogy megint csalódást okoz, 

— „Adassék Károly Sándor báró úrnak" . . . — 
hallotta az apja betegül idegen hangját. 

És Pálffy fölnézett. 
— Károlyi. . . Egy rebellis! Nem értem, mit 

tehet itt . . . 
— Helyére juttathatja ezt az írást. Ez minden, amit 

mondhatok. Legföljebb még annyit, hogy . . . hogy. . , 
Mária imbolygott. Gyötrelmes tétovázás remeg

tette az ajkát. Majd váratlanul egyenesre rándult. Szi
laj, megkínzott kiáltás tört ki belőle: 

— Én nem védekezhetek, de nem vagyok az, aki
nek hisznek! 

És mint akiből ez a kiáltás kiszakított minden 
erőt, a falnak dűlt s elhallgatott. 

Megint csönd lett. Apa és leány némán bámultak 
egymásra. Hogy meddig tartott ez a zsibbadt állapot, 
egyikőjük se tudta. Elveszett az időben való érzékük. 

Nagysokára aztán, közeledő léptek hallatszottak. 
Kopogtatás. 

Wratiszlaw lépett be. Zsebóráját a kezében tar
totta. 

— Az idő eljárt, — szólt, figyelmeztetőleg. — Fel
hatalmazás nélkül jöttünk. 

S minthogy senki se mozdult, ő maga terítette 
Mária vállára lesiklott köpenyét. Odatolta az apja elé. 

— Búcsúzni! 
Majd Pálffyhoz: 

; — Johannes! 
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De az apai kéz, mely áldott és simogatott valaha, 
most ernyedten csüngött le, a szék oldaláról. 

Erre odalépett s megrázta gyöngéden, két vállánál, 
a férfit. 

— Térj hát magadhoz! Ember! 
Megfogta s a némán esdeklő lány nyaka köré 

fonta barátjának mind a két karját. 
— Johannes . . ! — mormolta, megindultan. — 

Johannes, a gyermeked . . ! Ne légy rideg. 
Pálffy tétován pillantott rá. Aztán egyszerre gör

csösen megvonaglott. Egy rándulással odaszakítotía 
mellére a lányt. Sötét, vérző hangra fakadt: 

— A szemem fénye! A büszkeségem .. ! 
S visszahullt a székbe. Elfödte a szemét. Azt se 

látta, mikor amazok kimentek. Azt se hallotta, mikor 
az ajtó becsukódott és egy hintó, gyors vágtában, meg-
megiramodott a kapu előtt. 

Olyan perc volt ez, mikor a test szemei, fülei, be
zárulnak. Csak a lélek sebe tárul. Olyan perc, mely 
égő apai könnyekkel fizetett, egy régi-régi, megtaga
dott, édesanya-csókért. 

* 

Nagysokára, Wratiszlaw hazatértekor, ébredt 
vissza Pálffy abból a feketén hömpölygő semmiségből, 
mely hullámaira vette. 

A kancellár jóságos-gyöngéden szorgoskodott ba
rátja körül. 

— így, öregem . . ! — motyogta, megthatódva. — 
így, lásd. Végeztünk mindennel, ami nehéz. 

Két kis pohárkát szedett elő. Színültig töltötte 
őket finom, égett malváziai borral. Az egyik poharat 
a megdermedt ember merev ujjai közé igazította. 

Közben egyre duruzsolt: 
— Igazán nem megoldhatatlan probléma! Nem 

is probléma. Bízd rám! Majd a kezembe veszem. Erigy 
te csak nyugodtan haza. Végezd a dolgod. Rámválla
lom a kérdés elrendezését. Mit húzzunk ujjat itt, egy 
csomó megbokrosodott asszonynéppel, ugye? Nem ka-
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tonának való mesterség . . . A te föladatod más. Na-
gyotb. Emelkedettebb. NézdI 

Az írószeres asztalhoz lépett. Tollat, tintát, pa
pirost tett a másik elé. 

— Ittvan minden, ami neked szükséges. Mártsd 
meg szépen azt a tollat, Johannes és írd meg a tiltako
zásod, Cusani küldetése ellen. Ugyanúgy, a'hogy nekem 
elpattogtad, öregem! Mert meggyőztél, Comes! Igazat 
adok neked. Nem játék a te munkád! A trón, a bi
rodalom és a te egész néped érdeke függ tőle. Az az 
érdek pedig nem változott meg, egy óra alatt! A faj
tád sorsa nem javult. Megköveteli, hogy tovább szol
gáld, tekintet nélkül a személyes bajaidra. Kötelessé
gét átérző férfiúhoz illően. Katona módjára! Mert csak 
az vagy talán? Nem valami hitvány viasz-figura, akit 
az első tűzpróba megolvaszt? Mi? 

Pálffy lassan a beszélőre emelte szemét. Még 
mindég repdesett az, mintha az elhullajtott szavak 
jelentőségét próbálná összeszedni. De már értelem 
derengett a pillantás mögött. 

— Férfi? — oldódott a fagyos szája is. — Ka
tona? Igen, Wenceslaus. *\z. Talán . . . 

— Eh, mit: talán! Egész bizonyosan! 
Örült a derék Wratiszlaw, hogy végre sikerült szót 

csiholnia a kővé vált fájdalomból. Még serényebben 
kezdett jönni-menni körötte. Mármeg a porhintőt rakta 
oda elé, az asztalra. 

— Hát megszíveled a propozíciómat? 
— Melyiket? 
— Hogy írsz a legfőbb haditanácsnak. 
— Ja igen . . ! 
Pálffy végigsimított a homlokán. Látszott, hogy 

nagy erőfeszítésébe kerül most, társának józan, gya
korlati esze-menetét követnie. Hanem azért meg akarta 
próbálni. Megpróbálta. Ne mondhassa senki, hogy pi
pogya fráter! Ne vethesse szemére senki, hogy csak 
addig ismert kötelességet, célokat, míg a saját dolgai 
rendjén mentek! 

Fölvette a kalamárist, olyan nehéz mozdulattal, 
mintha mázsás buzogányt emelintene. 
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— De hiszen — akadékoskodott még egyre, 
kusza emlékei közt botladozva — te magad intettél, 
hogy ne hozzuk köztudomásra a feljöttemet! Már pe
dig, ha én jelentést írok, az ebből nyilvánvaló lesz. 

— Ki mondja, hogy Bécsből datáld? 
— Hanem? 
— Kolumbusz tojása! — legyintett a kancellár. 

— Hát keltezd Debrecenből! Én majd aztán hivatalos 
keréknyomásba igazítom az aktát, mint amit küldönc 
hozott. 

— Vagy úgy . . ! 
A főparancsnok feje lehorgadt. Mélyet lélegzett. 

Ám az arcán, mintha egy fokkal már megint ésszel
élőbb kifejezés nyiladozott volna. 

Toll, tinta, papiros . . . Haditanács, jelentés, dá
tum, ügydarab . . ! Ezekben otthon volt. Tudta a járást. 
Nem úgy, mint abban a félelmetes rejtelmű labirintus
ban, melynek asszonyi lélek a neve! Ahol ütést kap 
az ember, azt se tudva: honnan! Ahol viaskodni kell, 
anélkül, hogy ellenfelet látna, az egy önmagán kívül, 
aki úgy áll ott, a sok zűrzavaros bonyodalom közepett, 
mint valami pókháló-szövedékben megfulladni készülő 
gladiátor. 

Wratiszlaw még egy papírvágó tőrt is hozott. Jó 
keményen odateremtette, az asztalra. 

— Ne veszítsd el a lelked! — mondta, beható 
hangon. — Nem őrlődhetsz fel holmi családi nyűgök
ben. Gondolj azokra az eredményekre, amiket máris 
elértél! 

Hogy annál nagyobb foganata legyen szavainak, 
be is mártotta a tollat s odanyomta Pálffy görcsös 
ujjai közé. 

— Fogjad, Johannes! 
Engedett az most történni magával, mindent. Olyan 

ernyedt volt még, mint egy lábadozó beteg. 
Papirosra tette az írószerszámot s megnyomta. 

Saját legnagyobb meglepetésére is, egyszercsak egy 
szétvetett lábú „A" meredezett előtte. 

A kancellár odahunyorított rá, járta-keltében. Ér
zékeny, szlávos arca földerült. 
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— Rendbejön már mindjárt, minden! — gondolta 
és megkönnyebbülten szippantott a tubákos szelencé
jéből. Előszörre, mióta ez a balsejtelmű vendég az aj
taján betoppant. Régidőktől való, legkedvesebb ba
rátja . . . 

* 

Jó lélekismerőnek bizonyult. 
Mentől tovább néztek farkasszemet egymással: a 

pecsétes papiros és Pálffy, a főparancsnok annál in
kább éledt. A betűk, melyek nagyokat percegve tán
torogtak ki eleintén a tollából, hirtelen megsokasod
tak és fürgén, kemény katonás rendben kezdtek egy
más mellé gyülekezni. 

Az első árkus aljába érkezve, elmúlt a kövült arc 
szürke sápadtsága. A második közepén, lobbot vetett 
az elszarúsodott tüzű szem. Aztán meg is tartotta fé
nyét. Fölsugározta a széles, nyílt homlokra. Végül re-
csegőt, erélyeset kanyarodott a manuprópria. 

Pálffy beszórta porzóval a friss írást és hátra tolta 
ültében a széket. Kemény mozdulat volt. A szattyán
bőr csizmák ezüst sarkantyúi, odaszögezték a szőnye
get a padló mozaikjához. 

— Ittvan, Wenceslaus! Olvasd, ha kellett! 
(Mintha nem is ugyanaz az ember beszélt volna, 

aki az előbb még görnyedezve gubbasztott itt!) 
Wratiszlaw se kínáltatta magát kétszer! Orra elé 

kapta a lorgnonját. Félhangon dünnyögött: 
— ,,. . . visszahívatásom egyértelmű lenne a be

fejezéséhez közeledő béke tárgyalásainak megszaka
dásával . . ." Nagyon helyes! 

És elismerőleg biccentett. 
— „ . . . figyelmeztetem nyomatékosan a legfőbb 

haditanácsot, hogy Cusani, a másik tárgyaló fél szem
pontjából, teljesen idegen . . . " 

Ezt megint meg kellett dicsérni. 
— „ . . . ettől eltekintve azonban, helytelen volna 

nem-számolni Károlyi báróval. . ." Pompás! 
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És most már vendégének is odatolta az ezüst
szelencét. 

— Parancsolj! „Mindezek alapján új rendelkezé
seket várok . . ." így is csak ti, nyakas magyarok, tud 
tóik beszélni! 

— Felrovod? 
— Sőt! Csudállak, comes! 
Páiffy arca gyöngén átszínesedett. Két ujjai, 

szórakozottan, belecsípett a csábító illatú burnótba. 
Felvonta fél szemöldökét. 

— Kérlek, a jog: jog! Én juratoriumokra támasz-
kódok. 

— Nem is titkolod, ami azt illeti! 
A kancellár ismét eltűnt az árkus mögött. Minden 

mondat után csettintett. 
— „A tanácskozásokat folytatni kívánom ..." 

Ejha? „Sőt, azok érdeikében, a felség halálát is titok
ban fogom tar tani . . ." Alapos dörgedelem! 

— De szükséges! 
Páiffy megroppantotta derekát és fölkelt. Le-le 

döbbenő, katonás léptekkel, mérni kezdte a szobát. 
Álla már magasra szegült, ahogy sorolni kezdte indo
kait. Hogy Magyarországon a király halálhíre fejte
tőre állíthat mindent. Hiszen, Rákóczi herceg hívei 
szerint, József császár elmúltával az „örökös király
ság" elve éppenséggel mindenképpen megszűnik. Még 
azt vethetnék ellen, hogy az ausztriai Házzal egyálta
lán nincs mért tárgyaljanak tovább! így aztán, mielőtt 
a spanyolországi háború véget érne, kiújulhatna isimét 
a magyarországi. 

— Márpedig, annak a szerencsétlen népnek, elég 
jutott abból. 

— És nekünk is! — hevült Wratiszlaw. — Tud 
valaki ia te idejöttödről, Magyarországban? 

— Csak Locher. 
— Az meg hallgatni fog, a tárgyalásoCk érdekében. 

Bölcs előrelátás! Gratulálok, Johannes! 
A főparancsnok sarkantyúja megpendült. A két 

jóbarát bensőségteljesen szorított kezet. 
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És Pálffy nem érzett többé viszásságot abban, 
hogy a másik szerencsét kívánt nek i . . . Elrohant mel
lette az élet, az asszonykönnyek vérrel festett patakja. 
Férfi volt, más plánétárói szakadt lélek, akit az az ő 
más-világa visszakövetelt és megvigasztalt. 

* 

Wratiszlaw állta a szavát. Pálffy távozása után, 
mindennapos látogatója lett pártfogoltjának és fűt-fát 
megmozgatott, hogy legalább valamit könnyítsen meg
alázott, nehéz helyzetén. 

Egy napon aztán tündöklő arccal lépett be. Ügy 
felfűtötte az öröm, hogy rnárom-oldalról nyomott, tol
las barettje után, a parókáját is szögre akasztotta. 

— örömhírt hozok! — bólogatott. 
Mária lassan feléje fordult. Ráemelte álmadozó 

szemét. 
— Magyarországból? — kérdezte. És egy csöp

pet megrezdült a két válla. 
De a kancellár tagadólag rázta a fejét. 
— Akkor hát, alighanem, be kell érnünk az ön 

örömével. 
A lány felsóhajtott s a reménykedés szépen kez

dődő rózsaszínje megint visszasápadt az orcáira. Alig 
hallható hangon adta magyarázatul: 

;— Mert jóhírt én egyedül onnan várhatok . . . 
Wratiszlaw azonban sötétlátónak és szűk-körzetű-

nek találta ezt a véleményt. 
— Hiszen a világ nem vak, az Isten szerelmére? 
Azok a testi-lelki kiválóságok, melyeket az ő vé

dence magában egyesít, nem olyan kicsinyek, hogy 
csak egy csekély provinciát világítsanak be! Hírül 
futottak biz' ott azok, az egész birodalomban. És hogy 
ezt az igazát megdönthetetlenné tegye, Wratiszlaw 
jobban megnyomta a szót: 

— Méltóságodnak a mai napon kérője jelentke
zett, az anyacsászárnőnél, aki készséggel adta bele
egyezését. 

Ünnepélyes pauzát tartott. Várta a felujongó 
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hatást. De az, legnagyobb megütközésére, elmaradt. 
Sőt, Mária még össze is ráncolta a homlokát. 

— Az én megkérdezésem nélkül? Az első akár
kinek? 

— Az égre, gyermek . . ! 
Azt ihitte, a jóember, hogy félreértették. Sietett hát 

kimagyarázkodni : 
— Talán csak nem képzeli kegyed, hogy holmi 

jött-ment előállni is merészelt volna? Ideának is ször
nyű! Grófi koronát visel az illető! Vagyoni körülmé
nyei fényesek, az udvarnál való pozíciója pedig, ma 
szilárdabb, mint valaha. Egyébként a neve 

— Preclhorowsky. — mosolyodott el a lány, ke
serű gúnnyal. — Ki más is lehetne! 

A kancellár megütközése, mostanig, egyenesen 
megdöbbenéssé fokozódott. Ijedten hőkölt hátra. 

Ne volna tisztában, ez a szerencsétlen tereimtés, 
azzal, hogy az ő esetében, a magára-haragított felsé
ges asszonyok s egy gyűlölködő udvar közepett — 

Végig se merte gondolni a gondolatát. 
— Méltóságod kikosarazza a kérőt? — hüledezett. 
— Nem lesz módomban, minthogy nem fogok ta

lálkozni a helytartóval. — hangzott keményen a 
válasz. 

És ez a keménység, a megrökkent pártfogó legbe
hatóbb kérlelésére se engesztelődött. 

Wratiszlaw bámult még egy darabig. Tágra meresz
tett szeme és a kikelt arca eléggé visszatükrözték azt 
a nagy nyugtalanságot, amit érzett. Most vette csak 
észre, hogy milyen kényes szerepet és mennyi gondot 
rótt rá ez a fölvállalt, gyám-atyai tisztség! 

Tanácstalanságában nem lelt szavakat. Fölkelt s 
izgatottan nyomta fejébe parókáját. 

— Nem erőszakoskodom, — köhécselt. — De 
meg kell engednie, hogy viszont ezzel a merev eluta
sítással se lépjek a felség meghatalmazottja, Caraffa 
asszony elé. Nem tekintem tehát véglegesnek az el
határozást. Időt hagyok . . . hm . . , újból mérlegelni 
a dolgokat... 
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— Ahoigy tetszik. — hajolt meg Mária. — Excel
lenciád jóindulatát, mindenesetre, köszönöm. 

A kancellár kihátrált az ajtón, ő pedig az ablak
hoz lépett. Ott szokott áldogálni az utóbbi időben, min
dég. Keletnek fordult arccal. Mint egy hivő, aki a nap 
feljöttére vár. Fürkészte az utat, melynek végénél Dé
vény kapuja tárul és torkolik az ő messzi hazájába. 
Mely oda, azokhoz vezet, akikért a saját szíve vérét 
ontotta, minthogy más módot, megváltásukra, nem 
adott neki a végzet. 

Mentől tovább nézett, annál szilárdabb és meg-
nyugodottabb lett. A szeme nagy csillaggá nőtt és föl
kéklett, mint a napsütött levendula. Ajka áldozatoi, 
szelíd mosolyra mozdult: 

— Gábor! Teéretted . . . 
Ügy suttogta el ezt a nevet, mint egy nagyon 

szent, nagyon áhítatos, hittel teli imádságot. 



FEKETE PILLANGÓ. 

ι. 
Április utolja rosszul búcsúzott. Korai zivatarokat 

hozott. Két napig verte a jég, Nagykárolytól Szatmárig, 
a határt. A tyú'ktojásnyi nagy elemi csapás, néhol 
egész feldúlta a szántatlan-vetetlen földeket. Leverte 
a vadon-burjánzott cserjék leveleit. Harmadnap az
tán — hogy a felhők eloszlottak — az olvadt jég, eső
víz, valóságos tavakat hagyott az úton. Károlyi Sándor 
uram húsz főből álló gavallér-kísérete alig győzte ke
rülgetni őket. Mégse vihették el szárazon! A lovak 
patája fel-felhányta a meszes talaj levét. Olyik úrfi 
kötésig csatakos volt már. Nézhette, hogy mivé csúfult 
a gálaruhája! De most ez se okozott kedvetlenséget. 
A nemes legénykék oda se ügyeltek a kárra. Olyan ví
gan leiedzettek, hogy az állapodottabbak nem is áll
hatták fejcsóválás nélkül. 

— Latszik, hogy elárendáltátok a bőrötöket! Nem 
fértek bele! 

— Ha el is, jó kézben marad! 
— Pálffy generális uram se rosszabb magyar, 

mint mink! 
— Ebergényi se! — tódították többen. 
— Nem sok időt adok neki és megüljük a trak-

tát, egyetértésben! Ráemlékezzenek kegyelmeitek! — 
csapott föl planétás csíznek az ifjú Joó János. 

Talán egy kis borral is járt a fölbokrétázott csa
pat. Erre vallott legalább, hogy Mikó úrfi, (hetykén, fél-
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izemére vágta a föveget. Piroslott az arc* a belső 
tűztől. 

Csak Károlyi fővezér úr és Gábor nem vettek 
részt az általános mókázásban. A bárónak borongott 
az arca, mint mostanában mindég. A fiatal őrnagy 
meg, illetlenségnek vélte hangoskodni, mikor a följebb-
valója morcos. De azért ő se kötött gyász-flórt a sü
vegére! 

— Igazán dicséretes volt Pálffytól, hogy mégis 
rákésztette Löchert a nemesség és katonaság vita et 
bonorumának megadására is! — vélekedett elisme
rőleg. 

És átpillantott a komor férfiúra. 
Az rálógatta a fejét. 
— Hagyján! — felelt. — Én elsősorban a feje

delemnek adott engedményekért áldom a Teremtőt, 
fiam! Mert az a három hét haladék, őnagysága hűség
esküjére: nagy szó! Ennyi idő alatt rá lehet venni a 
nyilatkozat megtételére. Rá is veszem, ha a lelkem ten
ném is ki érte! 

Gábor hátradűlt egy kicsit a nyeregben. Csudál-
kozva nézett át, fogadkozó főparancsnokára. 

— Hát a fejedelmet még kapacitálni kellene? — 
kérdezte. — Hiszen kegyelmed az ő nevében és meg
hatalmazásából tárgyal.. ? 

— Persze! — öntötte el Károlyit a hirtelen
pirosság. 

— Persze! — ismételte buzgón. — Az ő meghatal
mazásából! Nem is úgy értettem én, hogy ne tenné le 
a királynak kikötött esküt! Csak attól tartok, hogy ne 
halogassa! Ennyi engedmény után, amit nyertünk, 
nem illenék, hogy mind az egész három heti haladé
kot kivárjuk . . . Vagy ha éppen megbízott útján tenné 
le az esküt őnagysága, s nem saját személyében... 
így értettem, fiam! 

— Elvégre, ahoz is joga lenne a fejedelemnek, a 
paktum szerint! — biggyesztette le ajkait Gábor. 

— Igaz, igaz. A jog: jog. De az udvarias készséget 
se hagyhatjuk figyelmen kívül. — dörmögte a főve
zér s a bajuszát rágcsálta közben. 
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Aztán mogorván tette hozzá: 
— Nem értessz te ahoz, fiam, hogy anit neveznek a 

politikában szépséghibának. Elől jársz, ahol „kard ki 
kard" a kommandó, hanem már a finomabb diplo
mácia szivárványjátékához sohase lesz való a szemed. 
Buksi vagy hozzá. 

Ezt az őrnagy úr se tagadta. El is mosolyodott 
rajta, jólétekkel. 

— Nem értem, hát nem is csinálom. Csinálják 
olyanok, akik értik, őnagysága, meg kegyelmed! Va
kon igazodunk utánuk. Azám! — derült, egy kis esz
mélkedés során, ismét. — Űgynézem, hogy ezzel a be
széddel megint sikerült eltalálnom szarva közt a 
tőgyit! 

— Mennyiben? 
— Két külön személybe számítottam a fejedelem 

őnagyságát, meg kegyelmedet! Mintha nem egyek vol
nának, mint a hosszába hasított fatörzs! 

— Egyek leszünk . . . a végén.. . egészen bizo
nyosan . . ! 

Ezt azonban már csak úgy magának sóhajtotta 
Károlyi. És a feje horgadtan maradt a mellén, mint 
akit a gondok, felelősségek és kétkedések mázsás sú
lya nyom. 

Aki tüzetesebben figyelné, észreveheíné, hogy 
megderesedett a fővezér úr haja, rövid pár hónap 
alatt. Merőben ősz a tarkója körül. Orrától szájáig két 
mélyes-mély barázda. Homlokán is ölelkezve futnak 
a ráncok. Szeme fáradtan úszkáló, mint a bús-bete
geké. 

De Gábor nem ügyelt rá. Károlyi mellett szolgált, 
nem láthatott rá a napról-napra, lassan képződött 
változásaira. Meg aztán, a töibbiek vígsága is, mégis 
átragadt rá, hovatovább. Halk nótázással imbolygott 
a nyeregben: 

— „Levelet írok én a rózsámnak . . . " 
Erre a másik is feldöccent egyszerre, tűnődéséből. 
— Nini.. ! — hunyorgott, mint aki szemét sérti 

az alkonyodó nap bíbor-udvara. — Okosabb nótát 
nem is választhattál volna, hallod! 
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— Miért? 
— Mert a levélről jut eszembe, ez i t t . . ! Pálffy 

kötötte rám, a tanácskozás után, hogy okvetlen tüstént 
odadjam neked! Majd elfelejtettem. 

— Pálffy! 
Gábor nagyot nézett. 
— Pálffyt mondott kegyelmed? 
— Azt, azt, no! 
— A főparancsnokot? 
— Mit hüledezel rajta? Nem vagytok-e ismeret

ségben? 
— Azaz hogy 
Gábor a levélért kapott. A csuda járta keresztül. 

Alig tudott annyira emberedni, hogy egy kis vissza
maradásra engedelmet kérjen. 

— Ebben a csörömpölésben itt, saját szavamat se 
igen értem . . . — mentegetőzött. 

— Felőlem, erigy! 
Az őrnagy úr épp hogy a helyébe szöktető Mikó-

nak engedett utat. Azzal már el is húzott mellette a 
díszkíséret, ö meg oda, egy terebélyes, útmenti vad
körtefához. Hozzákötötte a lovát. Föltépte kisujjával 
a borítékot, villámfutásosan. 

— Pálffy . . ! — ámuldozott közben. — Nekem..! 
Ugyan mit akarhat? 

Hiszen, bizonyosan benne lesz a levélben! Nem 
kell más, mint leülni ide, a fa ernyője alá, az árok
menti gyöpre, melyet a sátorozó gallyaik, íme, szára
zon tartottaik. És — kiderül a rejtély. 

— Ni! 
A kíváncsiskodó nagyot mozdult. 
— Kettébe-hasított árkus! 
Hát ez mi a szösz! így levelezik az excellenc? De 

furcsa, de furcsa. Jó, hogy egyfolytába futnak a sorok! 
Egy kis fáradsággal összeigazíthatók. Megmondanak 
majd így, mindent. 

Hát, nagyot mondhattak, mindjárt a kezdetükön, 
mert Gábor a fának vetemedett háttal, ahogy beléjük 
kóstolt. 

Annak rendje-módja szerint való, halálos ítélet 
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volt a különös posta, amit a térdén szétterítve tartott! 
Kiállítva, az ő nevére . . I Írva és aláírva ugyianazon 
kéztől! Rex Josephus őfelsége kezétől.. ! 

— Ebanyád . . ? 
No, ez igazán nem mindennapi meglepetés. Azért 

is van kettérepesztve a papír. Azt akarja vele, bizo
nyára, értesül adni a főparancsnok úr, hogy a tartalma 
már nem érvényes. 

— Ejha? 
Gábor feltolta süvegét a feje búbjára. Megdörgöl-

gette egy cseppet alatta az üstökét. Melege lett, mi ta
gadás. A csatákban ugyan sohase kerülgette a halált, 
de más beszámítás alá esik is az, mint lenne így 
tőrbe jutni, bakóval farkasszemet nézve elhullani, va
lamelyik piactéren, egy bámész csőcselék mulattatá
sára! Éppen, amikor olyan közelről integet a boldog
ság! Szép álmainak megteljesedése.. ! Itt, a béke 
küszöbén! Egy unatkozó király rossz szeszélye miatt! 
Ugyan mi is üthetett hozzá, hogy így kipécézte? Ép
pen őtet, az egész seregből, mielynek minden főköri-
feusát nyakra-főre biztatgatják, életük után már-még 
a jószágaik, rangjuk visszaadásával is? És Pálfíy ura
mat is, vajon mi fakaszthatta erre a nagylelkűségre? 
Holott nem is álmodhatta, hogy saját jövendőbeli vejét 
menti? Vagy talán tudomást szerzett a dologról, azóta? 
Mária elérkezettnek ítélte volna az időt, a titok fölleb-
bentésére s a leendő após így akar a közeledésnek utat 
nyitni? ö t a nagy-szó kimondására fölbátorítani? 
Akkor meg mért nem zárt a levelébe legalább annyit, 
hogy eb, vagy kutya, jónapotkivánok? 

Megint csak felpisszent a töprengéséből. 
— Hiszen — úgy lőhet — üzen az excellenciás 

papa, ugyanezzel a furcsa postával. Két oldala van a 
papirosnak! 

Megforgatta hamar a széttépett két foszlányt. De 
ezzel aztán be is telt az utolsó bölcs ténykedése. 

Nem a generális úr hieroglifái álltak a papíron, 
hanem finom női betűk! Legdrágábbak ezen a vi
lágon. 

• — Mária! 
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Az őrnagy úr melle fölbúgott, mint a templomi or
gona. Szerencse, hogy senki se őgyelgett a közelben. 
Különöset gondolhatott volna a magában kiáltozó úr-
firól. Hogy az okos, ép eszétől válik. 

Hát: — nem sokáig szégyenkeznék (hazugságban. 
Mert alig habzsol az első sorokba a fiatalember öröm-
villogó szeme, úgy is marad tátva. A lovag pedig 
fejéhöz kap, két marokkal. 

— Mária!! 
Oh, de más a zenéje most ennek a felordító 

hangnak, mint az előbb! Ha akkor angyalt hívogatott, 
emez olyan, mint szakadó lélek kijajdulása a hirtelen
halott testből. 

Levél esik jobbra, az őrnagy úr balra s úgy 
vágja neki gondolatból kifogyott fejét a lópányvázó 
vadkörtefának, hogy kuruc koponya legyen, a javából, 
amelyik kiállja. 

II. 

Hanem a kuruc fej sokat kibírt ebben az időben. 
Eső, hó, zivatar, az anyaföld mezítelen röge, fegyver, 
ezer viszontagság: eléggé megedzették. Megtanították 
a harcost, hogy annak a hányt-vetett főnek mégis 
csak fönt, magosán a helye, akármi érné is. Eleresz
teni nem szabad. 

Gábor se ejtette el magát. Hogy a fekete köd el
tisztult a lelke ablakából, hogy a fülében zúgó nagy
pénteki kereplő elhalkult, szívének vad lükögése el
csitult, fölszedte megint a levéldarabokat, összeszab
dalva őket izinkekre, (belebocsátotta mind, a vihartól 
megkönnyült szárnyú, áprilisi szélbe. Repüljenek, mint 
a vándormadarak, keletnek, nyugatnak, északra, délre. 
Csak az ő megütött, kitépett szíve helyére nem, egy 
se, egy se . . . 

Aztán lovára terült s ment a csapat után. Igaz, 
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hogy mire a hadszállásig ért, késő öreg este lett a bí
borfényben fürdő, nótás, vidám délutánból. 

Oh, van ez így néha az életben. Vannak ilyen fur
csa, gyászos megesteledések, míg forog a forgandó 
emberi sors, míg egész be nem alkonyodik, bele 
nem huny az örök éjszakába. 

Portájának küszöbén, a Szentháromság Gondvise
lésének ifjú lovagja fölpillantott egyet, hosszan, az 
égre. 

Szegény kuruc, megcsalatkozott, szerelmes ku
ruc: nem világítottak neki többé az ő csillagai. 

III. 

Odabent első dolga volt, fényt gerjeszteni. Nem 
jó barát a sötét, mikor az emberben magában is ne
héz borulat gomolyog! Olyan hideg is tud lenni néha 
a világ, mintha sohase lett volna nyara! 

A lámpás és kemence kettős sugárzásában aztán, 
az uti mániájának látott Gábor. Fölnyitotta egyik lá
dája födelét s eltolt valami reteszt, az oldalában. Ami 
mögötte titkolózott, mind kimarkolta. 

Levelek, hajfürt, selyempántlika, csipkés kesz
kenő, fél-darab kesztyűcske, hervadt virág . . . Olyan 
lobogva égtek a tűzben! De meleg, jó, testet átjáró, 
vért megpezsdítő meleg, nem lett a szobában az el-
hamvadásuk után se. Azt a fagyot, sötétet, amit lel
kében elhozott a fiatal kuruc, az árokparti fától, el 
nem mulaszthatta semmi külső dolog. 

Egy kép maradt legutoljára. Kis elefántcsontra 
festett képecske. Párja egy másiknak, ott a messze 
Viennában . . . Üde, ártatlan gyermekleány-arcot áb
rázolt. Olyan tisztán, derűsen nézett az a két nagy kék 
szem, hogy Gábor sohase tudta kitartani visszamosoly-
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gás nélkül, egy-két áhítatos csók nélkül, oda, a kei-
írásra: 

„Sempte, Kistapolcsány, Érsekújvár . . . " 
Oh, hol vannak már azok a megörökített, szép na

pok . . ! Hol! Hol a sok édes, közös emlék, a szavak, 
csókok, tervek! 

Leroskadt a székbe. Odatette, magával szemközt, 
az asztalra, a miniatűrt. Ahoz kellett beszélnie most, 
hogy meg ne fojtsa a saját némasága: 

'— Hát így gondoltad? Azt gondoltad, hogy ne
kem kell, hogy nekem ajándék az olyan élet? Ügy, 
azon az áron? Hogy megköszönöm és elfogadom? 
Elfogadhatom? 

A melléből kibuggyant valami. Ha zokogás volt 
is, mért szégyelte volna? Más férfiember nem ócsárol
hatta, asszony szeme nem kicsinyelhette szánakozón 
ezekért a bús, temetési könnyekért. Egyedül temetett, 
nem látta senki. Szája is mozoghatott, eldadogva az 
ő saját külön circum-dederunt-ját. Nem kellett tarta
nia tőle, hogy valaki beleministrál a halotti énekébe. 
Elismételhette százszor, meg százszor, annak az út-
mentén elhullajtott levélnek végzetes sorait: 

— „ . . nem sokallom az áldozatot, amit érted és 
értetek hoztam, nem. Bármi szörnyű lett légyen is! 
Csak azt nem tudom, Édes, hány év telik bele, míg 
elfeledteted vélem . . !" 

így írt a lány. A szentnek, tisztaságosnak hitt 
menyasszony. így írt Mária. 

És Gábor rázökkentette a fejét. Kihunyt tüzű 
tekintettel, vérző szemrehányással nézett a képre. 

— Hogy tételezhetted föl ezt! — vonult szenvedő, 
büszke redőkbe a homloka. — Hogy merted hinni ró
lam, hogy az életem több, mint a 

Nem 'mondta végig. Elakadt a szó a torkán. 
Rálegyintett. 
— Hogy várhattad? Nem ismertél eléggé? Nem 

tudod-e, hogy hölgymenyét bundácskája a nevünk, 
melyet egyetlen folt megölne? Bármi jószándék ej
tette is azt a foltot? Nem ösmered-e a vérem? A faj
tám? Ami ebben a kérdésben nem ért megalkuvást? 
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Szélcsap nagyúr, királyi zsarnok gerjedt vérének 
örökösét lopjam-e be a családfánkba s hívjam enyém
nek? Igaz-eredetű apáim emléke előtt pirulva? Hogy 
képzelhetted, mondjad! 

És két kézre fogta, megrázta a kis elefántcsont 
holmit, mintha élő lenne. 

— Hitted, hogy a történtek után is, mi még össze
fonhatjuk a kezünket s mehetünk ketten, egy úton, új 
életbe? Együtt? Egy olyan emlékkel, ami testbe-köl-
tözik és halálos holtunkon túl is élni fog? Hogy még-
egyszer hozzáértethetem szájamat a szádhoz? Hogy 
sorsom osztályosának, édes feleségemnek híjhat
nálak? 

A beszéd elhalt. Gábor két tenyerébe temette 
arcát. Soká maradt így, hol meg-megrándulva, hol föl-
fölvetődve. Aztán fölkelt és megingatta a csigásfürtű 
fejét. 

— Nem, — mondta vaskeményen. — Én a há
zamba nem vihetlek. Isten bocsássa meg a szent téve
désedet . . . 

Megnézte ismét, hosszan, a képet. Tudta, hogy — 
utoljára. Majd az éhesen nyúlászkodó lángok közé 
vetette azt is. 

— Elvégeztetett. Az asszony botlását kimenteni 
ok nem lehet elé4g magas, cél elég ragyogó. Maga a 
«sarkcsillag se. Ez a mi törvényünk. 

A lángnyelvek összecsapódtak. Az utolsó zsák
mányt is elnyelték s percegtek tovább, szép egyfor
mán, közömbösen, mintha nem is egy élet és annak 
minden álma, csak valami csepredék lenne, amit 
rávetettek. 

Mikor az utolsó ibolyaszín sugár is hamuvá szür
kült, Haller Gábor őrnagy visszatért az asztalhoz. Ki
húzta egyik fiókját. Apró kis ébenfa dobozt vett ki be
lőle. Levonta ujjáról a gyűrűt és az ezüsthímzéses, 
fekete bársony párnázatra bocsátotta. Födelét lezárta, 
mint koporsóknak szokás. És már megint emelt fővel, 
férfiasan, katonásan, kilépett az ajtón. 

Nem kellett többé pirulva gondolnia a család
fájára, az őseire. 
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IV. 

Ha Gábor elmaradt a nótázóktól, nem volt egy
magára a zajt kerülő idegenkedésével. A neikiszélese-
dett kedvű, kuruc szállás közepett, még egy portán füs
tölt, tavaszt leszégyenítően, a kémény. Másvalaki is 
borzadt ott az emberi társaságtól, hidegtől, sötéttől. 

Károlyi Sándornak egész megkékültek a körmei, 
alhogy összegörcsölte ujjait, az imazsámoly párkányán. 

Károlyi Sándor báró, vitéz fővezér úr '— imád
kozott. 

De nem hasonlított azért rendes fohászkodáshoz 
ez az esti ájtatosság. Az ima hangja szelíd és kérlelő. 
Az övé meg valósággal ostromolta az eget. Fennszóval. 

— Uram, tudnod kell, hogy én csak a legjobbat 
akartaim, mindenkinek! Családnak, népnek és 
őneki i s . . . A fejedelemnek. Visszatéríteni őt a déli
bábok csalóka világából. A veszedelmes útról, melyen 
elindult, saját és ezernyi ezrek romlásába... Vissza
téríteni! Előbb kérleléssel, aztán riasztással, míg össze 
nem szorult minden hurok. Most már kényszerítés
se l . . . Uram, hogy akarva, de akarata ellenére is, meg
maradjon nekünk! Hogy kár, üldöztetés ne érjél 
Hogy lehessen továbbra is a szemünk fénye, mi ékes
ségünk . . . 

Nem, nem ima volt ez. Jajveszékelés. Az Isten-
kedő azonban nem vette észre. Az csak egy-valamit 
érzett. Valami mardosó, nem-lohadó égést, a mellében. 

Még szorosabbra kulcsolta a kezét s még hango-
sabban folytatta: 

— Krisztus, Krisztus, két hét alatt háromszor 
vettem számra a neved! Háromszor: esküvésre! A fe
jedelemnek és amazoknak . . . S holnap Ki 
tudja? Talán negyedszerre. Rángat a kénytelenség. 
Nem vagyok gazdája többé a cselekedeteimnek. Húz 
az első, muszájból tett lépés. De ezért most már szent
ségtörő, ezért most már örökre hitszegő legyen az én 
nevem? Ezért én most már soha-többé a fejemet 
emelve ne tarthassam? Ha nem keresnek is, rejtőzzek? 
Ha nem szólítanak is, összeborzadjak? Ha dicsérnek 
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is, takaródzzak, mint a pokolvaras? Amíg élek? Még 
azon túl is? 

Hangja hullámzott, a könnytelen, Ibelső zokogás
tól. Homloka az imazsámoly kemény lapjához ütődött. 

— Krisztus, Krisztus! — vonaglott, lázbetegen. — 
Mondd, mi lesz a sorsom? Mi lesz a hírem, a késő ma
radékok előtt? Áruló? Hitvány? Csak amért szeret
tem? Csak amért aggódtam és mert tisztánlátással 
voltak megverve a szemeim, ott, ahol mindenki más 
ingoványba futott volna, lidércfény után? Amért nem 
tudtam boldogreményű fellegvárakat tornyozni, mint 
más? Egész a végső végezetig? Az egész nyomorult 
családom, fajtám koporsózártáig? Azért? 

A vívódó ember egyik ökle mellére döbbent, eget 
erőszakkai-megvevő rimánkodással : 

— Jézus, egyszer, csak egyetlen egyszer ne vedd 
eskünek az esküt! Vagy pedig tégy csudát! Tedd, hogy 
a kő meglágyuljon, hogy a fejedelem kövessen engem 
és a népét, melyet én átviszek, a király oldalára, ama
zokhoz . . . Tedd, hogy a mi urunk ne maradjon ma* 
gános, megcsalatott, árva, hontalan bujdosó! Hogy 
visszatérjen közénk, orosz kártyavárból, lengyel ámí
tásból, ahová az ő szép, ifjúi reménye vitte, javunkra 
munkálni. Tedd, hogy elmondja az én feloldozásomat: 
az ő hűségesküjét! Aki kimondott esküvésekkel vétet
tem, oh ne büntess a legszörnyübbel, az ő örökre ki
mondatlan maradó esküjével! És akkor nyíljanak 
meg a sírok is, ontani a feltámadt halottakat, hogy 
többen áldhassunk téged! És akkor én örökre hív 
szolgád maradok. Én és egész nemzetségem . . . Ne
ked ajánlom asszonyomat, gyermekeimet. Tedd leg
alább őket boldoggá, ha már nekem meg nem enged
hetnél! Az én szegény, mit se vétett gyermekeimet. 
Kalárámat, akit elmúlásom után senki se fog oltal
mazni többé! 

Az eszelős hang kifulladt. Károlyi lecsukta két 
agyon-virrasztott szemét. Ottmaradt, a kereszt tövében, 
összeomolva. Hallgatta a közömbös percek múlását. 
Hallható volt ez most, a sírbolti csöndben. Várt. Maga 
se tudta: mire. 
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Egyszercsak fölrebbent. Fölkapta, neszelve, a fe
jét. Lépések zaja közeledett a szoba felé. 

A józan, mindennapi élet mozgása, hirtelen osz
latta szét a nehéz varázslatot. Gyorsan összeszedelkő-
zött és fölkelt. 

— Ki az? Ki kopog? 
Az ajtó felnyílt. 
— Én. 
Gábor állt előtte. 
— Zavartam kegyelmedet, talán? 
— Imádkoztam. 
— Akkor hát nem háborgatom. 
— Ne! — hasadt föl érdesen a tiltakozás. 
És Károlyi szinte ijedten kapott a fiatal ember 

után. 
— Te nem háborgatsz. Téged szívesen látlak. Az 

egyedülit. Hiszen tudod, mindég fiamként szerettelek. 
— És én, mint apámat. 
A két férfi erős parolát szorított. Egyik se érezte, 

hogy a szorítása keményebb ma, mint máskor. A verí
téket, könnyet, egyik se vette észre a másik arcán, 
Nem volt most fogékony a figyelmük ilyen külső
ségekre. 

Károlyi széket húzott ki. Fáradtan ráhanyatlott. 
Kínálta amazt is, néma jellel. De Gábor állva maradt. 
Egyenesen, katonásan, fölszegett fejjel. 

— Fővezér uram! — mondta, kicsit talán túlke-
ményen is ahoz, hogy hétköznapi csengése legyen a 
hangjának. — A kegyelmed asszonya, gyermekei, 
Olcsván időznek, úgy-e? 

— Ott, — rándult meg a férfi s nagyra meresz
tette szemét. 

(Mintha csak folytatása lenne ez a szó, annak, 
melyet ott, az imazsámoly on, abbahagyott!) 

Tétován ismételte: 
— O t t . . . Mért kérded? 
— Hogy megbizonyosodjak. 
— Miről? 
— Hogy Károlyiné nagyasszonyához nem fordul

hatok s így kegyelmeddel kell értekeznem. 
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— Velem? 
Az őrnagy bólintott, kurtán. 
— Igen. Ezennel vanszerencsém fővezér uramtól 

megkérni a Klára lánya kezét. 
Károlyi levegő után kapott és elhanyatlott a szék

ben. Szürke lett, mint a korán megőszült haja. 
— Megőrültél, vagy én háborodtam meg? — he

begte, akadozva. 
Gábor tagadólag ingatta a fejét. Kövült-keményen 

határozott volt az arca. Pillája se rebbent. 
— Elhiszem, — felelte — hogy kegyelmedet 

meglepi ez az óhajtás. Hiszen Kalára még gyermek, 
akinek bábut szokás a kezébe nyomni, ha sírásra fa
kad a szívfájástól. De én épp azt az ártatlan, tiszta 
gyermeket akarom! Ki tudja, nem menedékemül-e . . ? 

— Úristen, be nagy vagy! 
A fővezérből szakadva jött ki a kiáltás. Odavil

lant szemével a feszületre és ettől a villanástól egész 
megvilágosodott az arca. 

— Kegyelmed hát pártul fogja a kérésemet? 
— Áldjon meg az, aki meghallgatott engem, édes 

fiam! Legalább a rájuk-eső részben . . . — volt a nem-
túlságosan érthető értelmű válasz. 

Gábor azonban beérte ennyivel is. összecsapta a 
bokáit, feszesen. Oldalán megcsörrent a kardja. 

— Három héten belül meg akarom ülni a kéz
fogót, — mondta. 

Majd tisztelgett, megfordult és elment, ahogy jött. 
Mereven, katonásan, férfimódra. 

* 

A fájdalom zivatara elrobogott, a lélek lázadozása 
lecsitult, a könnyek forrása elapadt. 

Mária ott állt az ablak-magosító kis dobogóján, 
mint annyiszor, mint mostanában mindég. Kibámult, 
arra Kelet felé. Kibámult az útra. Egy pillangót látott 
ott repdesni. Könnyűszárnyú lepkét. Első hírnökét 
ennek a tavasznak. A pillangó — fekete volt. Villód
zott, bársonyos színében, a Paradicsom-kertecske fái 
fölött. 
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Elnézte kihalt, üres szemmel. Elnézte, hogy bo
londul neki szegény, bohó kis portéka. Hogy utánozná 
az ég erős, nagy madarainak fölívelő lendületét! Hogy 
emelkedik cikázva s hogy ejti le aztán, zuhanva, a két 
vergődő szárnya, melyeknek bírását túlbecsülte, a bo
tor . . . Hogy hull aléltan le, le, egész a föld poráig, az 
útfélre, ahol a téli kóróík haszontalan lim-lomja vári, 
halomban, a szeméthordó szekerekre. 

Bólintott és ellépett az ablaktól. A szoba közepén 
ismét megállt. Mellére szorította két átlátszó kezét. 
Olyan volt így, mini egy Nióbe-szobor. Csak a lélek-
zése s nagyárnyékú pilláinak rezdülései tanúskodtak 
róla, hogy élet szendereg abban a mozdulatlan szobor
ban mégis. Hogy a két lefüggönyözött szem lát akkor 
is, ha nem néz. 

Az asztalon egy nyitott ébenfa ládikó hevert. Mel
lette borostyán-levélkékkel rovátkolt, keskeny karika
gyűrű. Azon nyugodott Mária tekintete. Bámulta hosz-
szan, halotti elmeredéssel. 

Halk koppanás térítette vissza elködléséből. Meg
rebbent s a hang iránt fordult. 

A fekete pillangó tántorodott be. A fák magas 
oromzata helyett — lám — beérte mostanig egy nyi 
tott a b l a k k a l . . . 

Rámosolygott szelíden, mélyre hullott, bús sze
mekkel. 

— Hát te is . . . — mormolta halkan. — Megér
keztél . . ? 

Nem folytatta a gondolatsort. Nem akarta új po
kolra gyújtani a lelke kínját, melynek őrületén még 
alig, hogy átesett. Eltemették: halott akart lenni. Csön
des, békességes. Hiszen az mondta ki fölötte a síri 
áment, akit legjobban szeretett. 

Fölemelte a visszaküldött, titkos mátkagyürűt. 
Belebocsátotta a ládiká'ba, azzal együtt, melyet az uj
ján viselt. 

— Istenadtától az Isten elvette . . . 
Ellesz ott, a fekete párnán, a két gyűrű, együtt. Az 

ő végtelen szerelmének végtelen fájdalom-koszorúi. > . 
Megférnek együtt, hideg fém a hideg fémmel. Egyik 
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ae fog zörgőlődni a másik ellen. Nincs szívük, nei» 
éreznek. 

A födelet leengedte, ráfordította a kulcsot. Aztán, 
gépies mozdulattal, a csengőért nyúlt. 

— Prechorowsky gróf urat kéretem, — szólt » 
belépő szirbrettnek. — Itt kell lennie, valamelyik fo 
lyosón. 

Hogy a i'rájj elment, behúzta az ablak tábláit. 
Ahoz, mire készült, nem volt itt szükség többé ta
vaszra, virágok illatára. De a fekete lepke, az marad 
hatott, ha már egyszer így rácsapódott a fényes üveg
börtön. 

Kevés vártatva kopogtatás zaja verte föl a bolto
zatos falak csendjét. A helytartó jött. Egy csokorka 
ibolyát szorongatott. Tétovázva nyújtotta át a lánynak. 

— Köszönöm, — bólintott az s odavetette a virá
gokat a fekete ládikóra. 

Majd széket mutatott. 
— Komoly beszédem van excellenciáddal, ami 

áÖníö fontosságú lehet mindkettőnk életére . . . 
Nem ügyelt rá, hogy látogatója tetőtől talpig meg

rendült. Mint ahogy az a változás is elkerülte figyel
mét, mely Preríhorowskyi külsején végbement, mióta, 
a halálos ítélet feloldozásával, kiléphetett börtönéből. 
Pedig a helytartó felötlően megváltozott. Egykor 
bőségtől dagadozó teste alig-árnyéka lett önmagának. 
Lefogyott, meggörnyedt. Paróka se kellett neki többé. 
Fehér volt a haja, egészen fehér. Fáradt, apró szemei 
aggodalmasan függtek Márián, aki most újból meg
szólalt: 

— Excelleiic, ön köz'vetve és közvetlenül, gyakran 
adta értésemre, hogy kész sorsomat az önéhöz fűzni. 

— Igen, — akadozott a férfi torkán a hang. 
S a lány ráintett. 
— Mind e mai napig, tagadólag válaszoltam. 
— Fájdalom. 
— Tagadólag, annak ellenére is. — lélegzett 

Mária ismét — hogy én . . . Hogy velem 
De Prechorowsky nem hagyta befejezni. Ijedt 

tiltakozásra emelte kezét. 
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— Egy hangot se többet! Esedezem! — kiáltotta. 
— Mikor ajánlatomat legutóbb megismételtem, min
dent tudtam, amit ön most mondhatna . . . Tudtam, 
hogy huszonhárom év és hatvanhat esztendő közt van 
különbség. Nagy különbség van! És . . . hogv ez en
gem bizonyos . . . hmm . . . megértésre kötelez. 
Hogy 

Ezúttal azonban a lány vágott közbe. Fölvetette 
megalázott, büszke szép fejét s megtört fényű szemei 
ráemelkedtek a férfire. 

— Ön nem tudott eleget. Ön nem tudott mindent, 
uram, — intett szomorúan. 

S előre hajolt. Súgva, ám azért tisztán érthetőleg, 
két szót ejtett ki. Két döbbenetes szót, melyektől a 
helytartó hirtelen visszarőkölt a székben. Karja alá-
hanyatlott. 

Mária nézte. 
— Belátja-e excellenciád, hogy kötelességem volt 

beszélni? — kérdezte. 
A férfi még mindég nem ocsúdott föl. Hallható 

kortyokban nyeldesett. Majd végül hangjára talált. 
— Félre ne értsen méltóságod! Amit tapasztal 

rajtam: az öröm! Hatvanhat é v . . . Én már nem re
mélhettem v o l n a . . . 

Aztán megszilárdultán tette hozzá: 
— í,gy legalább bízhatnék abban, hogy ottmarad 

mellettem, fiatalságával, derűs szépségével. . . Az én 
napáldozatomban . . . 

— Excellenciád hát, közlésem ellenére is, fenn
tartja ajánlatát? 

Prechorowsky fölkelt. Féltérdre bocsátkozott és 
ajkához emelte a lány egyik hervadtán Ieíüggő, hideg 
kis kezét. 

— Köszönöm, hogy ezt megengedi. 
Mária csak most vette figyelmesebben szemügyre 

a térdelő embert. Most ötlött rá a változásaira. Egy 
percig megpihent ezüstfehér haján, gondbarázdált 
homlokán, elnedvesült szemein. Majd lassan megin
gatta a fejét. 
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— Nem úgy, — mondta — nem úgy . . . Változott 
a helyzetünk. Köszönettel, kettőnk közül, ezentúl egye
dül én tartozom. Én, a mindenkitől kitaszított, akit 
azonfelül még egy apai kívánság, egy nagy fogadalom 
is köt. Nem is fog ön hálátlansággal vádolhatni soha. 
Gondja ha lesz, mellette talál. Minden hajából fele az 
enyém. Ami súrlódásaink valaha voltak, igyekszem 
felejteni, elfeledtetni. Engedelmes, hűséges asszonya 
leszek. 

— És . . . talán szeretni is fog, egy kicsit. . . 
— Arra törekszem. S a hála jó útmutató. 
A fehérhajú kérő fölemelkedett. Térdeit porol

hatta. Valami szokatlan kifejezés alakult, formálódott 
a szikkadt arcán. Mélyen űlő szemei fölfénylettek. 

— Ennyi egyenesség! Ilyen őszinteség! — mo
tyogta. — Hiszen olyan könnyűszerrel félrevezethe
tett volna . . ! Istenemre, ön képes lenne valamit fa
ragni, még a leggaládabb fa Jankóból is! 

Mária szelíden útját vágta a dicsőítésnek. 
— Magáraveszi ön, hogy azonnal értesíti atyá

mat a . . . megállapodásunkról? 
— Mikorra jelezhetem az esküvőnket? — sugár

zott a boldog vőlegény. 
— Mától fogva ön rendelkezik minden ügyeink

ben, — hangzott a válasz. 
S a férfi kezetcsókolt. 
Azt se tudta, hogy ébren, vagy álmában szédül-e 

ki az ajtón. 
A lány pedig, most már, vízbetette a csokor ibo

lyát. Nem látta, hogy alatta összezúzottan hever a fe
kete pillangó. 



SALVE JUSTITIA! 

Alig tízet mutatott a napóra, a toronyban, de a 
piac máris szedelkődzött. A zöldségárusok, olajkáro
sok, pecsenyesütők, bekötötték sátorponyváik száját. A 
varga inasai hátára porciózta a lábbelieket, takács a 
gyolcsot, az armárius a fegyveriholmit és futott, aki 
kezét-lábát bírta, a Városház-térre, iszonyú port verve 
az úton. 

Hogyne! Nagy mulatság készült ott! Törvényülés! 
Még a bécsi polgárok is kizökkentek méltóságos nyu
galmukból, erre a hírre. Akik összeverődtek, csatla
koztak a menethez. 

— Vajon ki fölött ítélnek? — dörgölgette kíván
csian tömpe orrát Wurm, a Sattlergasse-i dúsgazdag 
nyerges. Es szomszédjához, a nemkülönben nagy
vagyonú Seiler Mihályhoz fordult. 

Az fontoskodó képpel loholt mellette. 
— Egy szemfényvesztő került horogra. Mond

ják, hogy régebben nagytekintélyű úr volt. Járt itt, 
Bécsben is. Szökdösött, egyik országból a másikba, 
míg most a porosz király lefülelte és kiszolgáltatta. 

A beszélgetés félbeszakadt. A polgárokat elsodorta 
a porban, zsivajban törtető tömeg. Az elől tülekedők 
be is érkeztek már a Városház-térre. 

A hatalmas négyszög egyszerében telibuggyant 
néppel. Egy órán belül moccanni se lehetett a csődü
lettel. A kivezényelt Rnmor-Iegények alig bírták fenn-
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tartani a Vár-erődből, a nagy bűnösöket őrző Kärtner-
toronytól, a Városház-térig kihúzott kordont, melyen 
belül a hivatalos személyeknek kellett végigvonulniuk. 
A bámészok aztán úgy segítettek a helyszűkén, hogy 
a térségen felhalmozott hordókra ágaskodtak, vagy 
az útmenti fákra. Némelyik ágon két-három diák is 
hintált. 

De a menet látványossága megérte a fáradságot. 
Az elől haladó állami főember, hivatalos öltönyében, 
igazán tekintélyesen hatott. Majd a törvényszék tagjai 
következtek, fehér nyakki'hajtásos, fekete talárban, fe
jükön fazék forma bársonyföveggel. Utánuk — lovon 
— a Stadtschulteis és Stadt-Vogt, a titkos tanácsbírák, 
a városi zenekar, kétsor dobossal, török síposokkal, 
'kürtösökkel, Nyomukban szuronyos törvényszolgák 
dobogtatták a földet. 

A törvényszéki irnok a „gyors-processus" iratait 
hozta a hóna alatt. Aztán a különböző céhek fejeinek 
beláthatatlan sokadalma taposódott, iparuk rangfoko
zata szerint. Kérkedően villogtatták kiváltságképp en
gedélyezett oldalfegyvereiket. 

A kőmívesek és ácsok — akik a vész-tribün elké
szítésében cselekvő részt vettek — ősi szokás szerint, 
külön csoportban vonultak föl, vállukon fölfelé for
gatott élű szekercéikkel. 

A császári hatalom megszemiélyesítője — Kheven-
hüller gróf — után a vice-személynök s a kancellár kö
vetkezett, harminc nemesi és huszonkét lovagi rendű 
tanácsos élén. De a polgári rendű tizenkét tanácsos 
már csak gyalogszerrel baktatott mögöttük. 

Hogy ezek is elhúzódtak, a város harangjai el
kezdtek kongani. Előbb az István toronyé, dübörgő 
güm-gümm hanggal, majd a többiek. A levegő megtelt 
zsongással, a veríték s a tömeglélekzés nehéz illatá
val. Az izgalom növekedett. Bezzeg lett keletük a fá
kon csimpaszkodó diákoknak is! Az alant lihegők kis-
híjján leráncigálták őket, kíváncsiságukban. 

— Ki az a hórihorgas, kampósorrú, hé? 
— Az a Secretarios Ordinarios, hé! — hangzott 

a kórusban üvöltött válasz. 
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Aztán a Supernumerariosok nyomultak elő. Ti
zenhármán voltak, éppen. Egyikőjük olyan nyurga, 
hogy feje a tömeg fölött bókolt, hosszú nyakán, mint 
egy agg zsiráfnak. 

Ezt megnevették. 
— Mért nem áll be mímusnak? 
Végre, végre . . ! 
Az ezernyi ezer ember felmorajlott. 
Egy vörös lécekből ácsolt szekérnek szólt ez a 

nyüzsgés. Most fordult be, az élő sorfal végén. Utasai
nak ketteje kurta, vörös bőr ködmönt s ugyanolyan, 
szűk posztónadrágot, sarut viselt. A harmadiknak Da-
lástszerü, ráncos körgallér födte a vállát. Lehullott 
bokáig. Fején hasonló színű, kemény, pörge kalap. 

Erről már nem kellett magyarázni, hogy kicsoda. 
A nép hátán lúdbőr futott át. Rárőkölt a vörös
taláros férfiúra. Az pedig mellén összefonva kötélizmú, 
csupasz karjait, szinte kevélyen állt az elszörnyedés 
közepett. 

— A bécsi hóhér! — járt szájról szájra, míg a 
szekér negyedik utasára nem fordult a figyelem. 

Ülő helyzetben is magas, nyúlánk ember volt az. 
Nya'któl bokáig, durva, fekete szőrzsák fedte a testét. 
Föveget nem hordott. Sőt a haját is lenyírták. Arcát 
fekete lárva takarta. Vállán fölleghajtó. Fekete, hason
lóképpen. Talán arra való, hogy hajtsa el hát vele a 
fölötte lógó, baljóslatú fölleget — ha tudja! De ha nem 
boldogulna, majd segítenek neki a varga-inasok, kész
ségesen. 

Egyik elő is kerít valami megontott piaci zsákból 
egy jól megtermett hagymát. Irányozza. Már aztán, 
hogy nem felhőt, hanem az álarcos fejét találta, arról 
igazán nem tehet. A diákok, lehet, hogy több sikerrel 
járnak. 

Biztatják is a fogait villogtató rabot: 
— Elő a „sal universalissal", ipse! 
— Most koncentrálja kend az „anz'ma"-t! 
Persze, hogy a bécsi kofák se restek! Munkába-

állnak, kreutzfidél kedvvel, míg a szekér beérkezik, a 
vörös-posztós emelvény elé. Akkor a bőrruhás lege 
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nyék leugrálnak. A palástos férfiú pedig, megragadja 
félvállnál a láncokkal megmarasztott, vendéget. Mini 
a pelyhet, emeli föl s egyenesen kitartva a levegőben, 
ereszti a földre. 

Vannak, akik meg-hocholják a virtust. De az ál
arcos nem ügyel rájuk. A lárva hasítéka mögül villogó 
szeme, megakadt valamin. A bírói tribünnel átellenben 
fölállított, másik emelvényen . . . 

Nyúlánk teste összerándult a daróc, ruhában. Igaz, 
hogy csak egy percre. Aztán már egyenes és mozdti 
latlan megint, a csőcselék őszinte elégedetlenségére. 

— Átkozottul magasan hordja az orrát! 
— Majd hordja még magasabban is! 
— Pszt, fogjátok be a szátokat! 
Hirtelen elhalt a moraj. A muskétások sorfala 

szétvált. Egy fekete taláros, csontpápaszemes férfiú 
lépett ki, a bírói asztal elé. Meredeken hajlott, éles orra 
karvaly-csőr módjára szökken ki a pápaszem keretei 
közül. Szája széletlen, nagy, lapos békaszáj. Odatárja 
botkarjait a bíráknak, patbetikusan : 

— Nemes és legbölcsebb, legigazságosabb város
bíró úr! A fővádló, ime, engedelmet kér, hogy a nagy
érdemű bíróság színe elé járulhasson. 

A bírák megfészkelődnek székeiken. A középütt 
trónoló, dülledt szitakötő-szemíí, vissza int fekete 
esontpákikájával: 

— Legyen neki megengedve! 
— Nemes és legbölcsebb, legigazságosabb város

bíró úr! 
A baljóslatú férfiú közeledett, három lépést. 
— A fővádló nyilvánosan vádolni kíván egy el

vetemült gonosztevőt s kéri, hogy éhez a jog neki 
megadassák! 

— Legyen neki megadva a jog! — libben ismét a 
fekete pálca. 

Megint három lépés. 
— . . . kéri továbbá, hagyassák meg neki, hog}/ 

mily módon kelljen vádjával a legtiszteletreméltóbb 
Vérbíróság elé lépnie? 

-— Mi ív módon ? 
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A szitakötő-szemű a tanácsosokhoz fordult. Mert 
ebben a kérdésben dönteni meg, az ő törvényes tiszt
jük. 

A bírák közt halk duruzsolás támadt. Majd a 
Tárosbíró ismét megszólalt, harsány, hirdető hangon: 

— Kivont és kiélesített bárddal, — kiáltván két
szer és ismét egyszer, mint illik és szokás! 

A tömegen az öröm zúgása hömpölygött végig. 
— Teljes szertartás lesz hát! 
Az alant öklöződők előbbre dobbannak, míg a 

fákon feljebb ropognak az ágak. Pedig: csak semmi 
türelmellenkedés! A processzus szabályait ősi hagyo
mányok írják elő. Meg kell adni azoknak a módját. 

Ennélfogva az egyik bőrruhás legény a bíróság 
asztalához járul most és kiveszi a takaró alá rejtett 
bárdot. Adja a vér-kikiáltónak. Az meg a fővádlónak. 
A három aztán megindul, keményen, a Városiház felé. 
A lépcsőzet alatt megállnak. 

— „Zetter!" — süvölt a kikiáltó, mennydörögve. 
— „Zetter" — ismételi a fővádló és megdöngeti 

a pálossal a Városház behajtott kapuját, úgy, hogy a 
két erős tölgyfa tábla szétpattan az ütéstől. 

— Vészt hirdetek és követelek egy elvetemült la
torra, a'ki Isten és emberek színe előtt, megsértette az 
isteni és emberi törvényeket, halálosan! Vért kívánok! 

A borzongató szózat megnyúlt és elhalt. Kis
vártatva a Városház előcsarnokából tört elő újra. 
Végül már egész bent, a 3>írák tanácskozó termének 
küszöbén riadt föl ismét: 

— Vért kívánok .. ! 
idő multán a fővádló és kísérete, visszatértek. A 

legény földbevágta éllel1 a bárdot s hátra vonult, a sze
kér mögé. 

Köröskörül, az emberek szeme dülledt a mohóság
tól. Az utca kergültjei. a bűn és kegyetlenség dé
moni megszállottjai, egymást tiporták. A iökdösés és 
dulakodás közben pedig, megint fölreszelt a taláros 
férfiú érdes fűrész-hangja: 

— Nemes és legbölcsebb, legigazságosabb város 
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bíró úr! A fővádló, ime, kérdezi, hogy a meghagyott 
vészkiáltásokat elvégezte-e, mint illik és szokás? 

— Megtette, ami illik és szokás! — billegette fe
hér parókája copfját a városbíró. — És most állíttas
sák elő a delikvens! 

Készenlétben tartották már azt a pribék-legények. 
S bekövetkezett az a mindenektől áhított pillanat, mi
kor a fekete álarc lehullt a rejtelmes lény ábrázatá
ról. A törvények őre s az ellenük vétő, egymásnak -
fordultak. 

A fővádló pápaszeme vakítót villant a napban. 
— Vádolom az előttem álló személyt, igaz neve 

szerint Manuel Caetanót, — bitorolt neve után Don 
Dominico Manuel Caëtano, Comte de Ruggiero Napo-
litanót: e név bitorlásával először. 

A térségen a meglepődés tompa zaja hullámzott 
végig. Ilyen nagyszabású mulatságról már igazán a leg
vérmesebb reménykedők se álmodtak! Hogy a csá
szári hitves egykor nélkülözhetetlen, házi-asztrológusa, 
a hatalmasok közt is félelmes olasz álljon ide, őket 
szórakoztatni. . ! Ki hitte volna! 

Mindenki furakodott. Mindenki látni akarta az 
ebüljárt zsarnokot. Itt-ott egy-egy ököl is lendült. Az 
elülső sorból egy betört orr sötét vére preckelt a po
rondra. Míg végül a Rumor-legényeknek sikerült ren
det teremteni. Csönd lett. A fővádló folytathatta: 

— Vádolom Isten tízparancsolatából az első ellen 
való ördöngös, bűbájos, felség-ámító szemfényveszté
sek bűnével! A tízparancsolat ötödik törvénye ellen 
való, számtalanszor elkövetett emberölésekkel, másod
szor! A hetedik szabályt megsértő csalásokkal, zsaro
lásokkal és uzsoráskodásokkal, harmadszor! Vádolom 
a főbűnök másodikával, a dölyffel és daccal, negyed
szer! A Szentlélek-elleni ötödik bűn, a megátalkodás 
miatt, ötödször! 

A fekete taláros szünetet tartott. Majd nyomaté
kosan tette hozzá: 

— Vádolom azonkívül a magos nemesi rend bi
torlásával és megsértésével, minthogy Manuel Caëtano 
közönséges olasz parasztszülők korcs ivadéka. 
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Szabadkőművességről s más effélékről is szólt még 
a vád, hatodszor, hetedszer és nyolcadszor. A porosz 
király s a bajor választó nevében is. A prokurátor az
tán, meghajolt a bírói emelvény felé, jelezve, hogy be
végezte tisztjét. 

Ruggiero védekezésére került volna a sor. De a 
városbíró mindjárt első szavánál félbeszakította. In
tett a vöröstaláros embernek, aki hirtelen rátapasz
totta egyik óriás tenyerét a magiszter vicsorgó szájára. 

Az olasz gyűlölettől habzó ajkain — Caraffa asz-
szony neve talált kicsordulni. . . Hogy mit mondott 
róla, azt a plebs zsivajában — szerencsére — egyedül 
a közel ülő császári személynök s a bíróság hallhatta 
meg. Nem lett volna okos azonban, ezt a szerencsét 
kockáztatni s az udvart egy nyilvános, kínos botrány
nak k i t e n n i . . . 

A városbíró izgatottan szökött fel és odamutatott 
az elnémított Ruggierora: 

— . . . még szitkozódni mert! Ebből láthatják 
mindeneik, a lator megátalkodottságát. 

És sürgősen kibontotta az asztalon készen vára
kozó pergament: 

— Adatik tudomására minden keresztény lélek
nek, hogy ez az ördöngös, szemfényvesztő, sokféle tu
dott és tudatlan crímenek megterheltje, érdemelt bün
tetésekép s más jámborok elrettentő példájára, köz-
határozattal ugyanúgy szegre fog akasztatni, ahogy ő 
szegre akasztotta az erényt és tisztességet! Őrizkedjék 
minden igaz hívő a nyomdokába lépni, az egy igaz 
Isten nevében, ámen. 

Kegyelemkérés egy se hangzott. A Stadt-Vogt se 
mozdult. Csak az olasz hördült még egyet, fojtottan, 
a hatalmas tenyér alól: 

— Che il démoni fincenerica.. / 
Aztán kettétört a fekete pálca. 
Minthogy az elítélt elutasította a végső lelki vi

gaszt, a pribéklegények megragadták. Megindultak 
mellette, futva. A bécsi hóbér vállára vetette talár
jának lefüggő szárnyait. 
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A harangok zsongtak, zsongtak. A Totenbruder
schaft papja elfödte szemét s feltartotta a feszületet, 

Valami dübörgött és recsegett. 

Egy nagy öreg varjú pedig, leszállt a magas tölgy -
fa-oszlop tetejére. Nem károgott, csak nézdegélt fél 
szemmel, negédesen oldalt hajtva tapasztalt, vén fejét. 

És a bírák süveget emeltek: 
— Salve Justitia . . . 

II. 

Két levélnyit fordult a kalendárium. Két nap telt 
el az olasz adeptus dicstelen kimúlása óta. Harmad
nap éjjelén, a Burg egyik mellék-kapujáiban, halkan 
megfordult a kulcs. Csöndes-Iopva, egy sűrűn lefátyo
lozott asszonyság suhant ki. A ruhája is fekete. De 
neim valami parádés. Csak sima gyapjúszövet. Fekete 
az ékszere is. De az se csillogó. Gyászruhához illő, 
értéknélküli zsett-holmi. 

Pedig alig pár napja még, sok-sok társa hivalko
dott, drága dobozok bíborpárnáin, ott, az egyre söté
tebben távolodó császári palota főudvarmesternői lak
osztályában . . ! 

De Garaffa asszony megszűnt a főudvarmesternői 
méltóságot viselni. Ruggiero gyűlöletben elsziszegett 
szavai öltek, a bakó szőrös tenyere alól, a távolból is, 
mint ahogy öltek a közelben tinktúrái és főzetei. 

A császári személynek — Khevenhüller gróf — 
a kivégzés megtörténte után nyomban sarkonfordult 
és lovára pattant. Be sem várva kíséretét, vágtatott 
vissza, a Burgba. Egyenesen Amáliához . . . Valami na
gyon fontos mondani valója lehetett, mert órákba telt, 
míg megint kijött. 

A dáma aggodalmasan nézett után&. 



zm 

Ez az aggodalma azonban, másnap, egész a rette
gésig fokozódott. Küszöbe előtt, saját tőrétői halálra 
sebzetten, találták egy — hitelezőjét. Még élt a nyo
morult. Eléggé élt, hogy őt nevezze meg vesztének 
okozójaként. 

Bizony, a szépséges Catherine az utóbbi időkben 
nem kereshetett többé hitelt a pénzvilág magaslatai
ban. Jól kiismerték ott — a rossz oldaláról! Be kellett 
érnie a kisemberek kis kölcsöneivel. De ilyen kis
emberei nagy számban voltak. És ezek érzékenyek, 
könnyen-izgulók voltak. Társuk szomorú öngyilkos
sága fölrémítette őket abból a téves reménységükből, 
hogy vagyonkájuk biztos helyütt kamatozik az elő
kelő dámánál. Valósággal megrohanták a Burgot s 
éppen nem méltóságteljes viselkedést tanúsítottak 
ott, a tiltakozó portásokkal szemben. Szitkozódásuk, 
jajveszékelésük, fölverte a szent falak csöndjét. Ugy 
kellett őket a darabantokkal eltávolíttatni. 

Az úrnőn azonban már ez sem segített. Ha csönd
ben és titokban is, a vizsgálat megindult. 

Caraffa asszony diszkrét felszólítást kapott, szám
adásainak előterjesztésére. Majd meg a fedezetül szol
gáló értékek kimutatására . . . Természetesen, elte
kintve magyarországi birtdkaitól, melyek az ottani 
egyezkedések értelme szerint, korábbi jogos tulajdo 
nosukra fognak visszaszállni .. ! 

A dáma megtántorodott az egymást követő, baljós 
latú események súlya alatt. Kuszált aggyal és remegő 
kezekkel igyekezett a kapott parancsnak eleget tenni. 

De a két számadás nemcsak hogy nem födte egy 
mást értékben, hanem ellenkezőleg, olyan tátongó 
szakadékot mutatott, hogy az udvari főszámvevőnek 
hátába viszolgott tőle a hideg. 

Akkor előállt Bözin kisasszony s mézédes pillán 
last vetve egykori legyőzőjére, megszólalt, fuvolás ζ erű 
hangon: 

— Oh, nincs miért aggódni! A grófnő dúsgazdag. 
Épp, hogy feledékeny egy kicsit . . . Hiszen még egész 
sereg ékszere van. ezeken kívül, kedvesem! Komorná-
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jától, aki hozzám szegődött, azt is tudom, hogy hol. 
Készséggel segítek az összekeresésükben . . ! 

A barátságos megbeszélésre jött urak, akik alatt 
tulajdonképpen egy titkos komisszió tagjait kellett ér
teni, meghökkenve néztek a Fels asszonnyal szin
tén „vendégül" toppant udvarhölgyre. Bözin azonban, 
nagy szorgoskodva, már meg is kezdte az ígért „segí
tést." Fürge egértipegéssel, egy dobozt hozott elő, a 
márványkandalló válláról s odanyujtotta a szemüket 
tátogató urak elé. 

— Oíi! — csapta össze kezeit, kissé duzzogó csu
dálkozással — ön így megrövidített minket, barátnőit? 
ilyen jó lábon állt a magyar udvarhölggyel? Egytől 
egyig az ő sunukkjai. . ! Ennyi ajándék . . ! íme, min
den darabban a Pálffy címer . . ! 

De Fels grófnő nem vette ilyen könnyedén a dol
got. Megnyúlt orrához emelte lorgnettjét. 

— Lehetetlen, — mondta szigorúan. — Hiszen a 
magyar dáma ékszereinek értékét az alamizsnások 
közt kellett volna szétosztani! 

— Akkor bizonyára tévedek. Bár nézze 
méltóságod ezt a m e d á l t . . ! 

S e szókkal Bözin egy ékköves nyakbavalót hú 
zott elő. Mindjárt föl is pattantotta a zárt. 

— „Devicta vinxit. . I" — susogta a bevésett jel
mondatot. 

Aztán kihullatta ernyedt ujjai közül az ékszert. 
Hatalmas legyezője mögé rejtette piruló arcát. 

— Szent Isten! — mormolta, megdöbbenten. — 
Hogy kerülhetett ez ide? Hiszen Emlékeznek 
az urak . . ! 

Annyira emlékeztek, hogy még az anyacsászárné
hoz se kellett fordulniuk, felvilágosításért. Hónuk alá 
vették a dobozt és meghajoltak, rangfokozat szerint, 
előbb Fels grófnőnek, majd Bözinnek s kimentek az 
ajtón. A ház úrnőjét véletlenül elfelejtették térdhaj-
lással köszönteni. . . 

Igaz, hogy az egyik karszékben ájuldozott. Inkább 
halott volt, mint élő. 
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Másnap Caraffa asszony bejelentette távozási 
szándékát. El fog költözni, zaj és feltűnés nélkül . . . 
Magán-okból... 

De elkésett ezzel az ajánlattal. Küldönce, aki a 
levelét vitte, félútban kereszteződött egy másikkal, 
amelyik meg levelet hozott. Az éveken át rútul meg
csalt Amália fölmentette szolgálata alól főudvar-
mesternőjét. 

Semmi indokolás. 
Mehetett a szép Catherine. Ám csak ő, egyedül. 

Mert minden értéket jelentő holmiját lefoglalták. Az 
udvar, valami tapintatos módon, a hitelezőket fogja 
kielégíteni a befolyó összegekből, hogy senki se bot
ránkoztathasson többé a palota körül. 

* 

— Igen, így volt, így volt. . ! —bólogatott a gyász
ruhás asszony, míg tántorgó léptekkel elért az utca 
szögletére s beszállt a készen várakozó gyaloghintóba. 

A hordszék-vivők, igazi bécsi gorombasággal, rá
csapták a rozoga üvegajtót s megragadták az átlós-
rudak végét. Aztán megindult a sivár menet, vala
merre, Isten tudja hová. Az éjszaka elnyelte a gya-
loghintó titkát. 

A fényes, csábító bécsi udvar, sohase beszélt többé 
GaraíTa asszonyról. 

* 
Teli az élet ilyen rejtelmekkel. Egyiket négylovas 

batár röpíti, másikat elcsigázott ember-páriák von
szolják, káromolva. Ezt márványtáblába födi, amazt a 
saját szeme pilláin függvemaradt könnyek. Az idő pe
dig hömpölyög tovább, mig bele nem hanyatlik késő 
századokba, ahol a szép vagy rút, jó vagy gonosz ar
cok, szétszórt körvonalakban sejlenek. Halvány, át-
szüremlő fénnyel. 



ÜJ ÉLET HAJNALÁN. 

ι. 
A szereimesszívü fiatal császár-király — I. József 

— közel két hete aludta már örökkévaló álmát a ka
pucinusok sírboltjában. De ha ő aludt is, a birodalom 
kormányzása nem pihenhetett. A nép nem maradha
tott koronás vezető nékül. 

Az idő kérlelhetetlen törvénye átlépett a halot
ton s várta az élőt. 

Minthogy József fi-utódok nélkül hunyt el, a bécsi 
kormány, sürgősen — s a magyarországi béketárgya
lások kedvező menete miatt a titok hét pecsétje alatt 
— hazahívatta öccsét, Károly spanyol trónkövetelőt. 
Az ez idő tájt éppen Barcelonában tartotta főhadiszál
lását. A princeps, aki elég bizonytalannak látta a spa
nyol koronát, természetesen azonnal visszafordította 
a rudat s jött átvenni váratlan örökét. 

Míg az utat rótta, Magyarországon is eldűlt a 
béke ügye. Az elcsigázott, nyomorúságoktól agyon
sújtott nép hajtott Károlyi szavára és május hónap 
első napján — Szatmár mellett, a nagymajtényi 
síkon — utoljára sírtak fel a kuruc tárogatók: 

— „Zöld erdő harmatát, 
Piros csizmám nyomát 
Hóval födi be a tél. 
Hóval födi be a tél.. " 

A kuruc hadak fölesküdtek a király hűségére. 
Messze, túl a Lajtán, a Burg titoktartó falai közi. 
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Tolt valaki, aki előre ismerte a kölcsönös szerződés
nek azon feltűnően enyhe pontjait, melyeket, cserébe, 
a letett esküért nyertek. Azt is tudta, hogy miért olyan 
enyhék azok a pontok, melyeket a Caraffa asszony su-
galmazása alól felszabadult Eleonóra régenscsászárnő 
— haldokló fiának végső meghagyásához híven — tel
jes egészükben betartatott a legfőbb haditanács meg
hatalmazottjával, Locher referendáriussal... 

De az idegen világba szakadt fejedelem mégse fo
gadhatta el a traktát, melyet híre-tudtán kívül kö
töttek. Sem pedig az eléje szabott személyes föltétele
ket. Azt az esküt, melyet úgy sóvárgott tőle vissza
hagyott sáfára, Károlyi Sándor, nem mondta ki 
soha. 

A halott király ajkaira örökre odafagytak azok a 
leíratlan ígéretek, melyek ezt az eskütételt lehetővé 
tették volna, az Erdély garanciájához, elődeinek feje 
delmi székéhez, népe érdekében ragaszkodó Rákóczi 
számára. Az ő rendeltetése az volt, hogy elveszítse 
hazáját, de ő megmaradjon a haza firmamentumán, 
lángoló égi jelnek, ó-testamentumi, égi lajtorjának, 
amelyről árva fajtája mindég fölkapaszkodhasséik a 
csillagok közé, ha népek tengerrengésében, kiszaladó-
ban van lába alól a kis magyar sziget. 

* 

Az új király, Károly, pedig megérkezett és hozzá
fogott összebékült híveinek kormányzásához. Szeren
csés kézzel tette. Kezdette azon, hogy megerősítette a 
gondjaiba vállalt népek szabadságjogait. Osztrákokét, 
csehekét, stájerokét. A szatmári kuruc béke pontjait 
is helybenhagyta, pedig azoknak hatalmas ellenzékük 
volt! Az elkobzásokból, újan szerzett birtokaiért 
agyarkodó, osztrák nagyok! Sőt — a magyar főembe
rek közt is akadtak szórványosan Illésházy Miklós 
kancellár szomorú példájának követői. . . 

Károly azonban értett hozzá, hogy elnémítsa 
őket, olyan eréllyel, melynek maga az udvar büszke
sége, a lángeszű és vas jellemű Savoyai Eugen herceg 
is elismeréssel kényszerült adózni; 
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— „Ha Leopold atyám volt: József a testvérem. 
De Károly — az uram Γ 

Hiszen annak készült, már kicsiny gyermek korá
ban, mikor még csak ephebusai és pázsijai felett kor-
mánykodott! 

Siettek is, szebbik színére fordítani köpenyüket, 
az egyenetlenkedők! A magyar urak azonban nem 
csatlakoztak a hízelgőkhöz. Az ő király-tiszteletük 
nem mézes-mázosságban nyilvánult, minthogy nem 
is külsőségekből táplálkozott. 

Az új uralkodó — végre — törvényes ország
gyűlést hirdetett Pozsonyba, melyen személyesen 
megjelent. És pedig — díszmagyar viseletben, ösi 
szokás szerint, megkoronáztatta magát Szent István 
koronájával. Többet nyomott ez a magyar mérlegen, 
mint a bécsi udvar minden délibáb-mutogatása! így 
már valóban utat lehetett engedni a bizalomnak s 
örülni az új király külföldi sikereinek is. 

Mert kevéssel a pozsonyi országgyűlés után, Ká
roly nyugaton is békét kötött. Birodalmába kebe
lezte Belgium és Olaszország tekintélyes darabjait. 
Majd a német császári koronát illesztette fejére. 

A háború sebei beforrtak. Fegyvert legföljebb va
dász-kedvből ragadott, aki akart. A földmíves megfogta 
az eke szarvát, iparos a szerszámait, a kalmár kinyit
hatta boltját. A sok próbát állt ország föllélekzett s 
szép, egyforma pőrölyütésekkel kovácsolhatta tovább 
a magyar jövendő tűzben-keményült acélját. 

* 

A bécsi utcák elcsöndesültek már. 
Az éjszakai őr megállt az utca sarkán és elkán

tálta a takarodót: 
— „Hörts's ihr lieb'n LeitVn! 
Lasst euch sag'n. 
Die Uhr hat's Zwölfe g'schlag'η. 
Bewahrt das Feuer und das Licht 
Damit ka Unheil g'schichtl 
Gelobt sei Jesus Christus .. Γ 
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Majd elindult a szokott körsétájára, megtekin
tendő, hogy a csapszékek hátsó söntései is le vannak-e 
zárva? Nem folyik-e valahol tilos dorbézolás? A házak 
kapuit becsukták-e? Barlangos mélyedésükben, nem 
bujt-e meg valami gyanús népség? Borbeteg, kémény
seprő, vagy garázda diák? 

Nem mutatkozott sehol rendellenesség. Csupán 
az egyik palota kapuja tátongott, nyitva. Az meg, a 
birodalmi kancellár úr tulajdona lévén: ügyelje a 
portás! 

A rend érdemes őre továbbsétált. Olyasfélét brum
mogott a gallérjába, hogy: jó az ilyen magas urasá
goknak! Ha akarják, böjtben is nagykanállal ehetnek. 
Bizonyára tömve vannak most is vendégekkel a 
szálak! 

Tévedett pedig. A kancellár úr nem ült névnapot, 
se bálát nem adott. Még csak zene se szólt nála. Annak 
a két embernek, akiket vendégül látott, nem volt szük
sége zajos cécóra. Olyan csöndben lézengtek azok 
egész napon át, a kancellár úr baráti födele alatt, hogy 
alig esett szavuk. Nem is szórakozó keddből tanyáz
tak itt. Az éjszaka sűrűsödését várták. Mikor aztán 
jól megvastagodott az ég bakacsin-terítője, fölszedték 
úti málnájukat. A nagy, rézveretes, bőrből való batár 
előállt. 

A háziúr maga fogott kezébe egy ezüst-kandelá
bert, hogy világosítson a vendég-dáma előtt. 

-— Erre grófné, erre! 
A „grófné" köszönte szépen a szíves figyelmet. A 

befogadtatást is. Meg az esküvőnél való tanúsko
dást is. Szelíden és mélyről muzsikált a szava. Az 
uráé is érzékeny, elolvadt, ahogy újból megszoron
gatta vendégelőjük kezét: 

— Wratiszlaw, áldjon meg az Isten! 
— Szóra se érdemes, öregem . . . 
Még akart mondani valamit a házigazda. Holmi 

szerencsekívánat-félét. De hogy a kandeláber fénye 
épp az új-asszony arcára vetődött és hogy az a szegény 
arcocska olyan kísértetiesen fehér volt, azok a nagy, 
kékvirágú szemek olyan világbabámultan tágak, az 
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ajkak olyan fájdalmasan összezsugorodottak, meg
gondolta a dolgot és nem mondott semmit. 

Még egy utolsó főbólintás s a különös pár fogata 
megindult. Kigördült az öblös boltozat alól. Átszelte 
az utcát, az alvó Bécset is és kirobogott a város kapu
ján. A kerekek egyhangúan őrölték a kavicsot. A ba
tár beleveszett az éjszakába. 

Hosszú idő telt így. Fölmérhetetlen hosszú, meg
szakítatlan némaságú idő. Míg egyszerre a baloldalt 
ülő utas óvatosan megmozdult. Megérintette az olda
lán gunnyasztó asszonyka kezét. 

— Nem fél ön a rablóktól, Mária? 
— Sokat jártam a világot, de még sohase talál

koztam útonállókkal. — hangzott készségesen a halk, 
szerény válasz. 

— Hát a tengely töréstől, nem fél-e? 
— Azt meg lehet vasalni. 
— És . . . és . . . tőlem? 
Nagyon alázatos, nagyon könyörgő volt Precho-

rowsky hangja. Olyan, hogy világosban meg se mert 
volna születni talán. 

Mária megrezdült tőle. Valahol bent, mélyen a 
szívében, irgalmazó szánalom kezdett langyosodni, 
egyforma, enyhe jó meleggel. 

Otthagyta kezét a férfi kezében s szelíden föl 
mosolyodott rá: 

— ön mától fogva a férjem. Saját elhatározásom
ból, — mondta. 

Amaz meghajolt, mint szentségmutatáskor. 
— Áldom érte a Teremtőt. De ez még . . . mindég 

nem felelet. Hogy lenne, ha segítenék, kicsikém? 
Mária csak mosolygott tovább, lankadt mosoly

gással. Akkor az új férj megcsókolta a kezében ha
gyott kezét. 

— Tudom, — bólintott — hogy sohase másítaná 
meg az egyszer kiejtett szavát. Ugye? 

— Nem. 
— Arra is rákényszerítené magát, hogy elleplezze 

az iszonyodását előttem, akinek jogokat adott. 
Kis csend következett. 
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Aztán a férfi folytatta: 
— Ha nem felel is, tudom. A börtönben — halá

lom pillanatát várva — mélyebb látást tanult a sze
mem. Fölismertem az egész nemes, csudálatos lényét 
és a saját undokságaimat, gonoszságaimat. 

Most már megszólalt Mária. 
— ön túloz I — ingatta a fejét. 
Majd halkan hozzátette: 
— . . . vagy lehet, hogy én is tanultam. Nem hi

szek többé a készakartan gonosz lényekben. Az ember 
csak küzd. Keresgél... 

De a férfi tiltó mozdulattal szakította félbe: 
— Nem! Ne igyekezzék mentegetni 1 Én mía már, 

itt, az ön áldott közelségében, egész tisztán látom a 
tegnapi énemet. A kapzsit. Élvezetthajhászót. Azt az 
erőszakost, akinek, ha valami szeszélye támadt, sohase 
bírt lemondani róla. S akit én lelkemből... szégyelek. 
A tegnapi énem bizonyosan nem is tette volna föl azt 
a kérdést, melyet az elébb önhöz intéztem. A mai 
azonban nemcsak fölteszi, hanem meg is felel rá! 
Igen, ön rettegi az én jogaimat és borzad tőle, hogy 
törvényes urát kelljen látnia bennem. Állná ugyan 
az oltárnál tett esküjét, de belepusztulna.. Nos, en
nek nem szabad megtörténnie, ez nem fog megtör
ténni, gyermek! Az én hatvanhat évemmel m á r . . . 
nem olyan túlnehéz lemondani... Nem, főleg egy 
olyan kincsért, amilyet ma a házamba viszek! Az ön 
gyönyörű fiatalsága, jósága és az a derű, amivel az 
én komor barlangomat majd besugározza, busás kár
pótlás nekem, azért a kis engedékenységért, amit ta
núsítottam . . . Ért ön engem? A nevem, a házam, 
gyöngéd apai oltalmam és mindenem, amivel a föl
dön bírok: az öné. ön azonban egyedül a saját
magáé. Közellétén, egy kis gyermeki hajlandóságon 
s néhány jó-szón kívül, semmi többel nem tartozik 
öreg barátjának . . . És most feleljen őszintén! Meg 
tud-e bocsátani annak a durva, erőszakos gazfickó
nak, aki valaha voltam? Aki szentségtörő kézzel il
letni mertem önt? 
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A kocsis hirtelen megdöccent a bakon. Hátrabil
lentette fejét. Úgy rémlett neki, mintha elfojtott si
koltást hallott volna. 

De nyilván tévedett. A kiáltás nem ismétlődött 
többé. Erre visszafordult megint s lovai közé csípett 
ostorával. 

Pedig éppen most láthatott volna valami külö
nöset! Hogy az új-asszony, a szép, fiatal, nagyúri dáma, 
odaborul az útitárs petyhüdt, öreg kezére és csókjai
val halmozza. S hogy az eddig dermedt-nézésű, kísér
tetlátó szemeiből áldottan, bőven kibuggyannak a 
könnyek. 

Mária — sírt. 
— Vétettem, — szaggatta szavát a zokogás. — 

Vétettem, már tudom! Nagyot, szépet akartam ugyan, 
de — mindenáron akartam . . . A célom nagyobbikat, 
amit kitűztem, el is értem, hanem 

A hangja elcsuklott. Valami új érzés, mely most 
volt kelőben a szívében, már eltiltotta attól, hogy vé
gig mondja a gondolatát: „a saját legbelső emberi cé
lom elérését megtagadta tőlem az Isten . . . " 

Ε helyett ismét megcsókolta a fáradt öregember 
lágyan simogató kézéi. 

— Franciscus . . ! Köszönöm, hogy ezentúl becsül
hetem . . . 

Először történt, hogy keresztnevén, férjeként 
szólította a férfit. És ez olyan jól esett most neki! Ez 
s a melléből szabadonbocsátott sírás. Mintha az egész 
eddigi élete, életének minden kapott, üszkös sebe 
csordult volna ki vele. Megkönnyebbült, olyan köny-
nyűvé, mintha szárnyai nőttek volna s most meg
indulna repülve, nagy íveléssel, új, ismeretlen magas
latok felé. 

Csodálatos érzés volt és maradandó. Sőt egyre 
növekvő, mind elragadóbb. Az éjszaka szinte észre
vétlenül olvadt meg benne, arany-hajnallá. 

Sík földön futott már a batár. Az utasokra rá
pitymallott. Jobbra-balra kalászrengető, júniusi búza
táblák maradoztak el mellettük. Néhol egy-egy pipacs 
hányta ki piros fejét, a készülő, óriás-kenyérből. A 
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föld koránkelő népe is lábra serkenhetett, mert vala
honnét távolból, muzsikaszót hozott a (bontakozó szél. 

Az újasszony megtörülte arcát a hajával, mely 
az éjszakai hányatásban vállára bomlott s lefolyt 
dús, acélos fürtökben, a derekáig. Tágranyílt szemé
ben ámulat nyiladozott és nagy-nagy fényesség. 

— Mintha tárogató lenne! — suttogta, látomás 
látó elbűvöltséggel. 

Az öregember csendesen, apásán mosolygott. 
— Tudja jól, lánykám, hogy „odaát" nincs többé 

tárogató. Jól tette őfelsége, hogy törvényileg eltiltotta! 
Minek fölöslegesen tovább-élesztgetni a szívek szomo
rúságát? Elég volt már abból. Túlontúl elég, az ál
datlan háború alatt! A traktával, Majténjiiél, hál-
istennek elmúlt. Az ön népe boldog és szabad. 

— „Boldog és szabad . . !" 
Mária ajkai rebegve, halkan visszhangzottak. 

Majd hirtelen fölkelt a kocsi-párnáról s valami mély, 
nagy, szent elragadtatásában, kiegyenesedett és hátra
szórta aranyló fürtéit. A reggel rózsaszínű derengésé
ben, arcán kigyulladt, mámoros rajongással, olyan
nak tűnt föl így, mint valami titokzatos vallás meg
ihletett géniusza. Szája halkan tovább mormolt, de 
nem lehetett érteni, hogy mit? Csak az utolsó két 
szava kapott szárnyra s futott utána a messzi, Nap
kelet irányába révült tekintetének: 

— „Pax vobis .. I" 
És Mária végtelen ölelésre tárta karjait. 
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