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ELSŐ FEJEZET.
(Bevezetés, amely a Chuzzlewittek családfájáról szól.)

Alig lehetséges, hogy oly lady vagy gentle
man, a ki némi igényt tart az előkelőbb modorhoz, 
érdeklődnék a Chuzzlewit család iránt, ha előbb meg 
nem győződik e faj ősrégiségéről. Nagy öröm azt 
tudni, hogy a család minden kétségen kivül egyenes 
ágon Á d á m  és  É v á t ó l  származik és már na
gyon régen szoros összeköttetésben áll a földmive- 
lési érdekekkel. Ha azt hánytorgatják mormogó rósz- 
akaratú emberek, hogy a Chuzzlewittek a család 
történetének minden időszakában sokat tartottak csa
ládi büszkeségükre, ezt a gyöngeséget bizonyosan 
nemcsak megbocsáthatónak, hanem dicséretre méltó
nak fogjuk tartani, ha meggondoljuk, teljes tisztelet
tel ősrégi származása iránt, a család mérhetlen fen- 
sőségét az emberi nem többi része fölött.

És nevezetes dolog, hogy e legrégibb család
ban is, a melyről tudomással birunk, van gyilkos 
és csavargó is, úgy találkozunk a régi családok 
évkönyveiben ismételve ily fajtájú jellemekkel.

Valóban általános szabálynak vehetjük, hogy 
mennél több őssel kevélykedik valamely család, an
nál nagyobb a száma az erőszakos tetteknek, a 
rabló kóborlásnak ; mert a régi időkben ez a két 
mulatság nemcsak gyógyitó hatású izgatottsággal 
járt, hanem sokat Ígérő eszköz volt, a megfogyott 
vagyon kipótlására. Valamikor nemes foglalkozás 
és üditő szórakozása volt ez Angolország ariszto
kráciájának.

Dickens : Cliuzzlewitt. 1
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Következőleg abban kimondhatatlan örö
münket és boldogságunkat találhatjuk, hogy törté
netünk különböző korszakában a Chuzzlewittek igen 
tevékeny részt vettek az öldöklő összeesküvések
ben és véres verekedésekben. Azt is hiresztelik 
róluk, hogy tetőtől talpig áttörhetlen acélba öl
tözve, nem egyszer vezették rettenthetlen bátorság
gal bőrruhába öltözött zsoldosaikat a halálba, s 
aztán kegyteljesen visszatértek rokonaik és ba- 
rátjaikhoz. >

Abban semmi kétség, hŐgy legalább egy Chuzz- 
lewitt Hóditó Vilmossal legfőzte Angliát. Csak az 
nem bizonyos, hogy a jeles ős „ l e g y ő z t e - e 44 az 
uralkodót a következő időszakban a szó közönsé
ges értelmében, annál kevésbbé, minthogy a család 
nem igen rendelkezett nagy terjedelmű birtokokkal. 
Az tudvalevő dolog, hogy a normán nagy bőkezű
séggel ajándékozott kegyenceinek jószágokat, a mely 
erény rendesen oly nagy ember tulajdonsága, a 
kinek módjában áll elajándékozni azt, a mi a másé.

Talán történetünk e helyén egy kissé meg
állapodhatunk, szerencsét kivánni magunknak, hogy 
a normán invázióval mennyi vitézség, bölcsesség, 
ékesszólás, erény, előkelőség és igazi nemesség köl
tözött Angliába, a melynek segitségével minden 
régi család genealógiája úgy meggazdagodott. De az 
is bizonyos, hogy a családok akkor is nagy családok 
maradnak s dicsekednek egész sereg lovagias előkelő 
ősökkel és nagyra lettek volna származásukkal, ha 
Hó d i t ó Vilmos m e g h ó d í t o t t  Vilmos lett volna. 
Ez a körülmény ebben a tekintetben bizonyosan 
semmi változást nem idézett volna elő.

Azon sem lehet vitatkozni, hogy egy Chuzz- 
lewitt részt vett a „lőpor-összeesküvésben.44 S talán 
maga Fawkes az áruló is e jeles család sarja volt; 
a mi könnyen megtörténhetett, ha felteszszük, hogy 
egy másik Chuzzlewitt egy nemzedékkel előbb Spa
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nyolországba vándorolt és ott egy spanyol ladyt 
vett nőül, s e frigyből egy olajbarna fiú származott.

Ez a valószínű feltevés megerősödik, ha nem 
is minden kétségen felül, egy tény által, a melyet 
nem hagyhat figyelmen kívül az, a ki érdekkel vi
seltetik az iránt, hogy az átörökölhető Ízlés, mint nyil
vánul az utódok életében.

Nevezetes körülmény ugyanis, hogy újabb 
időben több Chuzzlewitt, egy pár sikertelen vállalkor 
zása után a nélkül, hogy a legkisebb észszerű re
ménye, vagy más elképzelhető oka lett volna erre 
és az ily utón való rteggazdagodásra, egy kőszén- 
üzletet nyitott; hónapról hónapra mélabusan őrkö
dött egy kis rakás kőszén fölött, a nélkül, hogy 
legalább egy vevővel egyetlen egyszer üzletet kö
tött volna.

A nagy hasonlatosság e dolog és a nagy előd 
magaviseleté közt, a ki a westminsteri parliamenti 
épület pincéjében épen úgy elmélázott a lőporrakás 
előtt, annyira feltűnő és érdekes, hogy azt bőveb
ben részletezni nem szükség.

Éppen oly világosan be van bizonyítva a csa
ládi szájhagyomány alapján, hogy történetük egy 
időszakában, a mi egész pontossággal meg nem álla
pítható, élt egy veszedelmes matrona, a ki annyira isme
retes volt lobbanó gépekkel való ügyes-bánásmódjáról s 
a könnyen lángralobbantás mesterségéről, hogy „há
zasság szerződnek nevezték, a mely gúny- és mellék
néven a mai napig emlegitik a családi legendák
ban. Semmi kétség nem foroghat fönn, hogy ez volt 
az a spanyol lady: Fawkes Chuzzlewitt a n a g y  
l ő p o r  ö s s z e e s k ü v ő  a n y j a .

De van még egy bizonyság, a mely Angolor
szág történetében ez emlékezetes eseményhez való 
közvetlen viszonyukat igazolandja, a mely kell hogy 
mindenkit meggyőzzön, még azokat is (ha ugyan

í*



4

vannak ily emberek), a kiket az előbbi feltételes bi
zonyítékok meg nem győztek.

Még pár évvel azelőtt a Ghuzzlewitt család 
egyik nagy tiszteletben részesülő és minden tekin
tetben hitelt érdemlő, feddhetlen életű tagjának, (a 
kiről legnagyobb ellensége sem mondhatta, hogy nem 
j ó l  á ll), volt egy bizonytalan időből származó régi 
lámpája s annál érdekesebb, hogy alakjára nézve 
egészen olyan, mint a milyenek ma is használatban 
vannak,

Nos, ez a gentleman (azóta már meghalt), 
minden időben kész volt esküt tenni reá és ismé
telve meg ismételve ünnepélyesen kijelentette, hogy 
gyakran hallotta nagyanyjától, midőn a drága erek
lyét vizsgálta, e szavakat: „Ajh, ajh, az én negye
dik fiamnál volt november ötödikén, midőn ő Guy 
Fawkes volf.u

Ez emlékeztes szavak mély benyomást tettek 
rá és szokásává vált ezeket gyakran ismételni. A 
helyes magyarázat, a következtetés, amit ebből le
vonhatunk, meggyőző és ellenállhatatlan. Az öreg 
lady természetesen éleseszü volt, mindazonáltal 
kissé gyenge és bágyadt hölgy, köztudomású, hogy 
Összezavarta az eszméket, vagy jobban mondva a 
szavakat, ami korának és csacskaságának tudható 
be. A kis és nagyon esekély tévedés világos e sza
vakban, igen egyszerű, nevetségesen könnyű a hely
reigazítása. Ajh, ajh! ~ mondá ő — (látni fog
juk, hogy e bevezető megjegyzésben semmi javítani 
való nincs) tehát: ajh, ajh! ezt a lámpát ősöm (és 
nem negyedik fia, ami fonákság) használta novem
ber 5-én. Ez Guy Fawkes volt! Itt van a helyes, 
a világos, természetes megjegyzés, a mely teljesen 
összhangzásban van az öreg asszonyság jellemével. 
Hogy e kis mondatnak az és nem más a jelentése, 
annyira vilígos, hogy alig érdemes eredeti alakjá
ban leírni, ha nem volna bizonyítéka annak, hogy
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nemcsak históriai prózában, hanem a képzelet mü
veiben is mire nem képes a gyakorlott és csak egy 
kissé éleseszü kommentátor.

Állitják, hogy az újabb időben egy Chuzzle- 
witt sem volt bizalmas lábon nagy előkelő férfiú
val. De a gúnyolódó rágalmazók, a kik ily nyo
morult költeményeket koholnak, elnémithatók a té
nyek által

A levelekből, a melyek a család több tagjánál 
még most is megvannak, világosan kitűnik, hogy 
Diggory Chuzzlewitt folytonosan N a p  h e r c e g n é l  
e b é d e l t . * )  Annyiia állandó vendége volt e ne
mes ur asztalának s annyiszor kényszerült ő ma
gasságának vendégszeretetét és társaságát igénybe 
venni, hogy kényelmetlenül érezte magát, s ámbár 
nem örömest irt barátjainak, hogy ha azok nem 
tesznek valamit az érdekében, ő neki nincs más 
választása, mint újra „Nap hercegnéit4 ebédelni; és 
oly hevesen, rendkívüli módon fejezte ki magát, 
mint a ki már nagyon megelégelte az előkelő vilá
got és a fő-fő társaságot.

Fennen kürtölték és nem szükséges monda
nunk, hogy ez is az irigy emberek ráfogása, hogy 
egy Chuzzlewitt, a kinek születése is homályba van 
burkolva, igen közönséges alacsony származású. De 
hol erre a bizonyíték?

Midőn e férfi fia, akinek apja születése titkát 
tudnia kellett, mert atyja életében nagyon való
színű, hogy közölte vele, halálos ágyán feküdt, a 
következő világos, ünnepélyes kérdést intézték hozzá 
annak rendje és módja szerint:

— Toby Chuzzlewitt, ki volt az ön nagyapja ?
Erre ő utolsó erejével szintén világosan, ün

nepélyesen és annak rendje módja szerint vála

*) Dickens humora ; t  i. a jó Diggory gyakran a 
napnál ebédelt.



6

szolt: (és szavait rögtön leírták, hat tanú aláirt az 
okiratnak teljes nevök é3 cimükkel.)

— Lord No Zoo!
Mondhatják némelyek — és a mint mondják 

is, mert az emberi gonoszságnak nincs határa, — 
hogy ily nevű lord nincs a cimek közt, a melyek
nek gazdáik elnyugodtak az urban, s egyetlen egy 
sem hasonlít ehhez, még távolról sem.

De mi ennek megcáfolhatatlan következménye ?
Megvetne bizonyos jól okoskodó, de nagy 

tévedésekben levő emberek szőrszálhasogató theo- 
riáját, a kik szerint a mr. Toby Chuzzlewitt nagy
apja, a névről Ítélve mandarin lehetett, (a mi 
nagyon valószínűtlen, mert semmi okunk sincs rá 
feltenni, hogy a nagyanyja valamikor eltávozott volna 
Angliából, vagy hogy egy mandarin atyjának szüle
tése előtt, Angliában lett volna: kivéve a theás 
boltok előtt levő mandarin alakokat, a mely egy 
percre sem egyik, sem másik irányban nem lehet 
befolyással az ügyre), tehát mondom, megvetve ezt 
a theoriát, nem világos, hogy mr. Toby Chuzzlewit 
atyjától nem hallotta jól a nevet, vagy ha igen, 
később elfelejtette, vagy hibásan ejtette ki ? és a 
kérdésben levő időszakban egy ismeretlen, fényes 
és jeles házzal jöttek rokonságba a Ghuzzlewittek.

És az írásbeli bizonyságokból, a melyek még 
most is őriztetnek a családnál, az a tény világosan 
be van bizonyítva, hogy Diggory Chuzzlewitt idejé
ben a család egyik tagja nagy vagyon ura és igen 
befolyásos ember volt.

A levelezéseket átnézve, a melyek t. i. kike
rülték a molyok pusztítását, (ezeket az okiratok és 
más papírok elemésztéseért bátran a rovarvilág re- 
gisztratorainak nevezhetnők), találhatunk ezekben egy 
nagybácsit mr. Chuzzlewitt Diggorytól nagy tiszte
lettel folytonosan emlegettetni, a kitől úgy látszik so
kat várt s a kinek kegyét — úgy látszik — szokása
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volt ajándékokkal, u. m. ezüst edényekkel, éksze
rekkel, könyvekkel, órákkal és más értékes tár
gyakkal keresni.

így egy alkalommal irt bátyjának egy mártá
sos kanálról, a melyet Diggory bátyjától kikölcsön
zött vagy más módon birtokába kerített. „Ne ha
ragudj, én ezt megosztottam vele — Írja egy alka
lommal — a nagybácsival !;; Máskor egy gyermek
korsóról hasonló módon nyilatkozik, a mit javítás 
végett bíztak rá. Egy másik alkalomkor pedig igy 
szól: „Ez ellenállhatlan nagybácsinak mindent oda 
adtam, a mit csak bírok.“

Ennél a gentlemannél, úgy látszik, állandóan 
nagyobb látogatásokat szokott tenni, vagy talán 
nála is lakott, ez a következő passzusból kitűnik : 
„Kivéve azt a pár ruhadarabot, a mi rajtam van, 
jelenleg minden ruhám a nagybácsinál van “

E gentleman hatalma és pártfogása, úgy lát
szik, igen nagy, mert azt írja egyszer Diggory az 
öcscsének :

— Igényei irtózatosak. Ez már sok! Bor
zasztó! és igy tovább.

Mégis, úgy látszik, ez a hatalmas férfiú nem 
szerzett neki jövedelmes állást az udvarnál vagy 
másutt, nem szerzett neki valami kitüntetést, mint 
azt ily hatalmas férfiútól várhatta volna, sőt gyak
ran összejövetelük oly fényesek és költségesek vol
tak, hogy bizonyos lelkesedéssel z á l o g h á z 
t u l a j d o n o s n a k  nevezte őt.

De talán fölösleges több példát felhozni arra, 
mily fő-fő és fenséges állást, mily roppantul fon
tos helyet foglaltak el a Chuzzlewittek. Ha egy
általán észszerű dolog volna még több bizony
ságot is keresni, annyit halmozhatnánk össze be
lőlük, hogy valóságos Alpes is lehetne, a mely a 
legkonokabb szkepticizmust is tönkre zúzná.
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Nos tehát, minthogy immár átkutattuk a 
Chuzzlewittek levéltárát, most már csak egy pár 
szavunk lehet hátra. Soknak a Chuzzlewittek közül 
mind női, mind férfinemből — mint azt saját any
juktól írott levelek bizonyítják — nemes metszésű 
orruk, formás álluk, kitünően kifejlődött végtagjaik 
s oly alakjuk volt, a mely mintául szolgálhatna a 
szobrásznak. Sima, átlászi homlokukon a kék ere
ket látni lehetett, a mint mindenfelé elágaznak.

Ez a tény — ha egyedül állna is — végké
pen eldöntené a kérdést, mert jól tudjuk a köny
vekből, melyek az ily dolgokat tárgyalják, hogy 
csak egy is a fönt elősorolt jelenségekből, de külö
nösen a nemes metszésű orr, a kétségkívül előkelő 
származás bizonyítványa.

Ez a fejezet (az olvasók nagy megelégedé
sére) bebizonyította, hogy a Chuzzlewit leknek ős
régi az eredetük, és hogy egyik vagy másik idő
szakban a családnak igen nagy befolyása volt, 
a miből következik, hogy igen kívánatos és nagyon 
elfogadható minden józan gondolkozásu emberre 
nézve az ő ismeretségük. Most tehát komolyan hoz
záláthatunk feladatunkhoz ; miután kitűnik, hogy ős
régi származásuknál fogva nagy érdemük van az 
emberi nem alapítása és szaporítása körül, majd 
később azt is bebizonyítjuk, hogy e lapokon a csa
lád oly tagjait mutatjuk be, a kikhez hasonló ala
kok és prototypusok sokan vannak még a világon.

Jelenleg általánosságban elégedjünk meg a 
következő megjegyzésekkel: először bizonyosan 
meggyőződünk arról, a nélkül, hogy a Monboddo 
féle elméletre reflektálnánk, a mely szerint az em
beri nem valamikor majmokból állott, hogy némely 
emberek nagyon különös és rendkívüli tréfákat 
játszanak el. Másodszor: és pedig anélkül, hogy a 
Blumenbach-féle theoriát elfogadnék, hogy Ádám 
utódai oly sok tulajdonsággal bírnak, a melyek in
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kább a disznók, mint a teremtés más állatjainak 
sajátjai; meggyőződünk arról is, hogy vannak em
berek, a kik roppantul tudnak vigyázni a bőrükre.

II. FEJEZET.
(A melyben bizonyos személyeket mutatunk be az olva
sónak, a kikkel, ha nem lesz ellenére, bővebb ismeret

ségbe léphet)
Ké3Ő őszre járt az idő, midőn a hanyatló 

nap sugarai a ködön — a mely egész nap sötét- 
lett a vidéken — áttörve, egy kis falura. Wilt- 
shirre sütöttek, a mely egy kis napi járásra van a 
szép és régi Salisbury várostól.

Mint az emlékezet egy hirtelen villanó sugá- 
ra, vagy egy öreg ember kedélyének földerülése, 
dicsfénybe bontották a tájékot ; a vidék már letűnt 
ifjúsága és élénksége látszott újra visszatérni. A 
nedves fü csillámlott a napfényben és az eleven sö
vények ritkás zöldségén — hol még egy pár zöldág 
a végsőig dacolt a metsző szelekkel és a korai fa
gyokkal — örömmel pihent meg a napsugár és fel- 
vidámult a s z í v  ; a folyó, a mely egész nap komoran 
és sötéten iramodott tovább, mintha nyájasan mosoly
gott volna; a madarak vidáman csiripeltek, fecseg
tek a száraz ágakon, mintha a reménykedő terem
tések elhitték volna, hogy a tél immár eltűnik és a 
tavasz itt van,

A szélvitorla az öreg templom tornyán vidá
man fénylett a magasból, mintha az is részt venne 
az általános örömben, a repkénytől koszoruzott 
ablakok a ragyogó esti égboltozat annyi fényét 
verték vissza, mintha e nyugalmas épületek 20 
nyár melegségét, pirját tündököltetnék vissza.

Az idő előjelei, a melyek feltűnően suttogtak 
a tél közeledéséről, most felékesiték a mezőséget s 
egy percre az élénk piros képet nem busitották el
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lesújtó komorságukkal. A hulló levelek, a melyek
kel a talaj be volt fedve, kellemes illatot terjesztet
tek. A kocsik és gyalogolok zaja elhalt a távolban, 
a csönd ünnepélyes volt. Messziről itt-ott egy-egy 
szántóvető tűnt föl, a mint vetette a magot vagy a 
mint zajtalanul jártatta ekéjét és egyenes barázdá
kat vésett a tarló földbe.

Egy pár fa mozdulatlan ágain őszi vörös bogyók 
mint korai-szemek füzérei csüngtek, mint a tündér
mesében előforduló kertekben, a hol a gyümölcsök mint 
ékszerek függnek a fákon, mig más fák megfosztva 
minden ékességüktől szomorúan álltak egy halom 
vöröses levélhalmaz közt: szomorúan őrködtek 
lassú pusztulásuk fölött, mig a mások ismét meg
csonkítva. úgy néztek ki, mintha le lettek volna 
égetve, némelyek törzse körül fel volt halmozna 
piros rakásban az alma, a melyek az idén ter
mettek.

Más fák ismét, (a melyek örökzöldek) ere
jükben is komoran meredtek az égnek, mintegy 
emlékeztetésül, hogy a természetnek nem éppen 
azok a kedvencei, a melyek a leghosszabb ideig 
élnek. Sötét ágaikon keresztül még a napsugarak 
aranyszine csillog, ösvényt ver; a vöröses esti fény 
pedig, a mely a barnás törzsre hull, mintegy ellen
tét az ágakkal szemben, hogy a haldokló nap pom
páját emelje.

Egy perc és a fa glóriája oda van. A nap 
leszállt a mögé a sötét hegyek és felhők közé, a 
melyek egy nyugoli vidám város fölött tornyosodnak. 
A fény eltűnik, a fényes templom hideg és sötét 
lesz, a folyam nem mosolyog többé, a madarak 
elhallgatnak és a vidékre ránehezedik a komor tél 
képe.

Esti szél kerekedik föl, és a vékonyabb ágak 
ropognak recsegnek, amint megrázza azokat, mintha 
halottak tánca lenne ez jajgató zene mellett.
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A lehervadt levelek nem maradnak helyükön, 
ide-oda szállingóznak, oltalmat keresve hideg üldö
zőik ellen. Á mezei munkások kifogják lovaikat. é3 
lehajtott fővel, sietve indulnak haza. A kis falusi há
zak ablakaiból kicsillan a fény, és pislog a sötét 
mezőre.

Ekkor fejtik ki a falu kovácsai fényes hatal
mukat. A virgonc fújtató szuszog : ha, ha! a tűznek a 
tűz válaszol, az izzó szikrák a kalapácsoknak az 
ülőn való csörgő zajánál pattognak szanaszéjjel. Az 
izzó vas ragyog és vörös szikráit bőségesen ontja 
minden felé.

Az izmos kovács és segédei oly hatalmas 
csapásokkal fognak a munkához, hogy még a 
melancholikus éjszaka is örülni látszik neki, az 
izzófény megvilágitja sötét arcát, a mint egy cso
port ácsorgó vállán át kíváncsian bekandikál az 
ablakon, az ajtón.

A mi az ácsorgó társaságot illeti, azok úgy 
állnak ott, mintha meg lennének igézve, olykor
olykor egy egy pillantást vetnek a háttérben ólál
kodó sötétségbe, könyökeikkel odatámaszkodnak a 
küszöb, az ablak oldalfalához, majd egy kissé bel
jebb hajolnak, egy csöpp kedvet sem éreznek ma
gukban elhagyni e helyet, mintha csak azért szület
tek volna, hogy összecsoportosuljanak a tűz körül.

Oda kint pedig haragos a szél! Úgy sóhaj
tozik, úgy körülszaladja, döngeti az ajtót, beüvölt 
a kéményen, mintha csak veszekedni akarna a jó
kedvű fujtatókkal, hogy mindent oly rendesen el
végeznek. És milyen tehetetlen hetvenkedő volt ez 
minden lármája mellet ! Semmi hatalma sem volt 
a durva segédekre, mert bizony úgy volt, hogy 
azok még erősebb hangon dúdolták vig danáikat 
és a tüzet még jobban élesztették, a szikrák patto
gása még vidámabb lett, végre pedig oly őrülten 
forogni kezdtek köröskörül, hogy a dacos szék
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nek azt eltűrni igen nehéz volt, s azért egy üvöl
téssel elrepült, rohanása közben a kocsmák ócska 
cimereit rázta meg vadul.

Mily kicsinyes zsarnokság volt, hogy a tisz
teletreméltó szél oly gyámoltalan dolgokon, mint a 
lehullott falevelek, töltötte ki bosszúját, mert a mint 
a cimereket megrázta, egy nagy halom falevélbe 
kapott, széjjelszórta azokat, hogy ide-oda vetődtek, 
őrülten repültek mindenfelé, rendkivüli ugrálást vit
tek véghez nagy kétségbeesésükben.

De ez sem volt elég gonosz dühének; nem 
elégedett meg azzal, hogy a falevelet idegenbe űzte, 
hanem feldúlta a kerékgyártó fürészporhalomját, az 
épületfák, a deszkák között végig zúgott, a leve
gőbe szórta a port, lebukkant rejtekhely ökre is és ott 
találkozva velők, hajh hogy kilóditotta azokat, hogy 
a nyomukban volt !

A szerencsétlen levelek annál gyorsabban ipar
kodtak menekülni haragja elől. Vad hajsza volt 
e z ! Midőn puszta helyre kerültek, a hol nem volt 
menekülés, mert köröskörül ki voltak téve az ül
dözők Önkényének, menekültek a házak ereszei alá, 
a szénaboglyák oldalán húzódtak meg, mint a de
nevérek, bemenekültek a nyitott ablakon a szobába, 
elrejtőztek a kerités alá, szóval mindenütt kerestek 
menedéket. Hanem a legnagyobb hőstett volt, a mit 
elkövettek, midőn felhasználtak egy alkalmat; amint 
mr. Pecksniff ajtaja megnyilt, vadul rohantak be a 
folyosóba, a szél mindenütt nyomukban, és nyitva 
találván a hátulsó ajtót is, rögtön elfujta az égő 
gyertyát, a mit mr. Pecksniff a kézében tartott. Az 
ajtó éppen abban a percben csapódott be, a mint 
mr. Pecksniff belépni akart a folyosóba s oly erő
vel, hogy a tiszteletreméltó gentleman abban a perc* 
ben hányát esett a lépcsőkön.

Ekkor a lármás kószáló megelégelte a tré
fás csinyt, örülve elsietett, végigsivitva a mezőn, az
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ingoványon, a halmokon, völgyeken, a tenger felé 
iramodott, ahol más ily hajlamú széllel találkozva, 
vidám éjszakát szerzett magának.

Mr. Pecksniff a lépcső kiálló élébe úgy meg
ütötte fejét, hogy szemei előtt rövid időre apró 
csillagok jelentek meg, hanem azért nyugodtan ott 
maradt fekve, s nézte az ajtót. És úgy tetszett 
neki, mintha az valamivel nagyobb lett volna egy kö
zönséges utcai ajtónál. Ott maradt fekve a jámbor 
sokáig, nem tudni mennyi ideig, anélkül, hogy 
meggyőződött volna róla, hogy csakugyan meg van-e 
sebesülve vagy nem ? mig végre miss Pecksniff a 
kulcslyukon keresztül visitó hangon megszólalt

— Ki van ott ?
Mr. Pecksniff nem felelt, nem felelt még ak

kor sem, midőn miss Pecksniff kinyitotta az ajtót és 
a gyertya lángját kezével elfogva, fenyegető tekin
tettel körülnézett, mellé nézett, fölötte elnézett, szó
val mindenhova nézett, csak rá nem, mr. Pecksniff 
erre sem tett semmi megjegyzést, sőt semmi mó
don sem nyilvánitotta, hogy szándéka volna onnan 
felemelkedni.

— Látom önt — kiáltott miss Pecksniff egy 
képzeletbeli alakhoz, a ki szerinte megütötte az aj
tót — ön ezért ki fog kapni!

Mr. Pecksniff mitsem szólt erre, valószinüleg 
azért, mert ő már kikapott.

— Ah most fordul be a szögleten — kiál
tott miss Pecksniff. Ezt a miss csak úgy ráfogommódra 
mondotta, de mégis volt ebben egy kis igazság, 
mert mr. Pecksniff az előbb emiitett fény kioltásá
hoz — a mely ott lebegett még mindig a szemei 
előtt — akart fogni és az ajtó rézgombján is,* a 
melyből az imént legalább négy-ötszázat is látott 
(t. i. az előbb csalékony módra ennyi jelent szemei 
előtt) leolvadtak vagy tizenkettőre, egy kis tévedés
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sel lehetett azt mondani, hogy befordul a szögleten, 
mert ő éppen akkor fordult meg.

Miss Pecksniff, éles óva intő szavakkal figyel
meztette a börtönre, a rendőrre, a botra, akasztó
fára a gonosztevőt és aztán újra be akarta tenni az 
ajtót, midőn mr. Pecksniff (a ki eddig csöndesen 
meghúzta magát a lépcsőn) egyik könyökére dűlve 
tüsszentett.

— Ez a hang! — kiáltott miss Pecksniff — 
kedves szülém !

E felkiáltásra a másik miss Pecksniff is ki
szaladt a társalgóból és a két miss Pecksniff érthe
tetlen szavak közt segítették apjukat talpra állitani.

— P apa! — kiálták egyszerre — Papa, 
beszéljen papa, ne nézzen oly vadul, kedves jó 
papa !

De egy gentleman a kinézésén ilyen alkal
makkor épenséggel nem tud uralkodni. Mr. Pecksniff 
elindult, szája nyitva volt, szemei szintén és alsó 
ajaka úgy lecsüngött, mint egy diótörő egyik szára. 
Bevonszolták a szobába. Kalapja a földön hevert, 
arca sáppadt volt, haja borzas, kuszáit, kabátja 
piszkos és igazán nagyon szánalmasan nézett ki, 
úgy hogy a két miss Pecksniff nem tudta elnyomni 
az önkéntelenül kitörő sikoltást.

— No-no ! — mondá mr. Pecksniff — most 
már jobban vagyok.

— Magához jött — kiáltott a fiatalabb miss 
Pecksniff.

—  Beszél megint! — tóditá a másik.
Ez örömszavak után megcsókolták mind a két 

orcáját mr. Pecksniffnek és bevezették a házba. 
A fiatalabb miss Pecksniff azután megint kiszaladt, 
felszedte kalapját, barna papirosban levő csomag
ját, esernyőjét, keztyüit és több más apróságát. Ez 
meglővén, az ajtót becsukták, a társalgóban hozzá
láttak mr. Pecksniff sebeinek gyógyitásához.
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ember, nemes érzésű és beszédű ember ; Merevnek 
keresztelte leányát. Mercy ! oh mily kedvea név, oly 
tiszta ártatlanságnak, mint a milyen a fiatalabb miss 
Pecksniff volt. Testvérének neve Charity volt.

Mercy és Charity.*) Ez volt a nagyszerű. Cha
rity az ő nemes erkölcsi érzésével, az ő szelid. de 
nem sértő komolyságával a legjellemzetesebben volt 
elkeresztelve és mily jól vette ki magát a testvére 
mellett. Mily pompás látvány volt ez, mily szép el
lentétet képviseltek ők, hogy szerették egymást, 
hogy rokonszenveztek egymással, egymásnak szen
telték magukat, nyájasak voltak egymás iránt és 
mégis korholták egymást, egymást ellenőrizték! 
És látni azt, hogy mindegyik leány, igazi szeretet
tel testvére iránt, mégis egészen máskép intézte el 
a dolgát és semmit sem törődött a másik ügyeivel, 
mintha mondanák: ha önnek jobban tetszik a 
dolgok ilyen elrendezése, akkor tiszteletteljesen fel
kéretik, boldogitson engem hajlandóságával!

És az volt a legszebb az egész dologban, 
hogy a két szép teremtés, oly tökéletes öntudatlan
sággal tette ez t! Önkénytelen, természetes volt 
Iminden, ők éppen úgy nem gondoltak erre, nem 
vették ezt észre, mint mr. Pecksniff maga. A ter
mészet állitotta őket egymással ellentétbe, nekik ma
guknak nem volt benne részök; nem volt része a 
két miss Pecksniff nek.

Azt már megjegyeztük, hogy mr. Pecksniff 
erkölcsös ember. És ez csakugyan úgy is van. Ta
lán sohasem volt oly erkölcsös ember a világon, 
mint Pecksniff, különösen leveleiben és beszédében. 
Egy egyszerű ember nagy bámulója mondá róla, 
hogy az ő jóságának tárháza kiapadhatatlan. E te
kintetben hasonló volt a tündérmesékben emlege
tett leányokhoz, kivéve talán, hogy szájából nem

*) Irgalom, könyörületesség.



17

valódi gyémántokat huliajtga hanem nagyon 
fénylő álköveket, a melyek oly csodálatosan villog
tak. Mintaszerű ember volt, tele erényes tanulsá- 
gokkal.

Némely emberek őt az útmutatóhoz hasonlí
tották, a ki mindég mutatja, merre van a jó ut, de 
maga sohasem jár arra. De ezek ellenségei voltak, 
a kikre az ő fényessége homályt borított; ez az 
egész ! Fehér nyakkendője alacsony korlátján, (a 
melynek csokrát sohasem látta halandó, mert min
dég hátulról kötötte) szemlélhetjük a gallér két szár
nya közt a nyakát egész nyugodt szakáltalan való
ságában. Mintha mondaná mr Pecksniff nevében:

— Ez nem csalódás ladyk és gentlemanek! 
itt béke van, szent nyugalom honol bennem !

Ilyen formát jelentett a haja is, a mely 
egy kissé acélszürkés, s a mely a feje búbjára volt 
fésülve. Mereven fölfelé állott, s olykor-olykor egy 
kissé lefelé hajolva gyöngéd módon érintkezésbe jött 
szempilláival. Erről tanúskodott gömbölyű teste is, a 
melyet azonban nem lehetett kövérnek mondani. 
Ilyen formát árult el modora, a mely szelíd és ke
netteljes vala. Egy szóyal sima fekete öltözéke, 
tisztes özvegy állapota, a melléről lelóggó kettős 
pápaszem mind erről beszélt, és hangosan kiá'ltá : 
Nézzétek itt, ez az erkölcsös mr. Pecksniff!

A rézlapon az ajtó fölött (a mely mr. Peck- 
sniffé volt, tehát nem hazudhat) ez a felírás volt,: 
„ P e c k s n i f f ,  é p í t é s z t;, e címhez névjegyein 
még hozzá tette „és f ö 1 d m é r  ő“, és ez érte
lemben, de csakis egyetlen értelemben volt ő nagy \ 
földmérő, t. i. házának ablakából nagy darab földre 
nyílt kilátás, ezt méregethette szemeivel. Különben 
építészi dolgairól semmi bizonyosat nem lehetett 
tudni, kivéve azt, hogy ritkán rajzolt és soha 3em 
épített; de azt általánosan elismerték, hogy e tu 
dománya szerfölött mélységes vala.

D ickens : C huzzlew itt. 2
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A sebek nem voltak valami veszedelmesek. 
Csak a „Gombos testrészen44, a mint > z öregebb 
miss Pecksniff kifejezte magát, fordultak elő atyjá
nak testén horzsolások, meg a térdén, könyökén is, 
a feje hátulsó részén pedig egy egészen uj testrész 

* fejlődött ki, a mely ismeretlen a frenológusok előtt.
Miután a zuzódásokat külsőleg szeszbe már

tott barna papírdarabokkal beragasztották és mr. 
Pecksniff maga bensőleg egy kis brandyval gyó- 
gyitgatta, az öregebb miss Pecksniff leült theát 
főzni, a mely csakhamar elkészült. A fiatalabb miss 
Pecksniff pedig ezalatt a konyhából egy gőzölgő 
tál sonkát, tojást hozott, mindakettőt atyja elé 
tette és lábainál egy kis széken foglalt helyet, 
úgy, hogy szemei épen egy vonalba estek az asztallal.

Ebből nem azt kell következtetnünk mintha 
a fiatalabb miss Pecksniff oly kicsiny lett volna, 
hogy lábszárainak kurtasága miatt ült a zsámolyra, 
ő ezt csak azért tette, mert egyszerűsége, ártat* 
lánsága nagy, igen nagy vala. Miss Pecksniff azért 
ült a zsámolyra, mert leányos ártatlan, játszó, 
szilaj és oly virgonc volt, mint egy kis cica. Na-^ 
gyón csintalan volt a fiatalabb Pecksniff, olyan csínig 
tálán, a milyet csak képzelhetünk. Nagy volt az ő. : 
kedvessége ! Oly üde és áríatlan és oly gyermeke
sen pajkos volt ez a fiatalabb miss Pecksniff, hogy . 
fésűt nem viselhetett a hajában, se nem simította 
hátra, sem nem fodoritotta, sem nem fonta be a 
haját. Olyan volt a feje, mint egy kis boglya, egy 
szana-széjjel álló boglya. Mérsékelten testes vala az 
ő formája, de már egészen nőies, olykor, igen oly
kor-olykor kötőt hordott, és mily bájoló volt igy ! 
Oh csakugyan „ennivaló teremtés44, mint egy fiatal 
gentleman kifejezte magát egy versben, a mely egy 
helyi lap tárcájában jelent meg, volt ez a fiatal 
miss Picksniff!

Mr. Pecksniff erkölcsös ember volt; komoly



18

Mr. Pecksniffnek majdnem kizárólag hivatásszerű 
dolga volt: tanulók felvétele; föld- és házhitel- 
papirosok eladása, gyűjtése, mindezt alig nevezhet
jük építészi foglalkozásnak. Lángesze abban nyil
vánult, bogy gyámokat, szülőket tőrbe ejtett és 
ezért tiszteletdijat préselt ki tőlük. Ha egy fiatal em
berért az illő dijat lefizették s az ő házába jött, 
rnr. Pecksniff a szükséges mennyiségtani eszközöket 
kikölcsönözte tőle, (ha t. i. ezüst volt rajta, vagy 
más tekintetben értékes vala) aztán könyörgött 
neki, hogy tekintse magát családja tagjának. Bókolt 
neki, mily kitűnő szülője vagy gondnoka van, aztán 
egy tágas szobába vezette, ahol rajztáblák, vonal
zók és cirkalmok között két vagy esetleg három 
fiatal gentleman, a kik három, vagy öt évig, a mint 
megállapodtak a szerződésben, a Salisbury székes- 
egyházról, minden oldalról rajzokat vettek föl és a 
világba terveztek nagy, számos kastélyt, parlamenti 
palotát és más nyilvános épületeket. Talán nem 
volt a világon sehol annyi pompás épület kiter
vezve, mint Pecksniff házában és felügyelete alatt, 
és ha annak a tömérdek templomnak csak huszad
része elkészül, a mit e *szobában terveztek, s a 
melynek oltáránál egyik vagy másik mÍ3s Pecksniff 
az építészhez óhajtott nőül menni, akkor a par
liament okvetlenül kénytelen lett volna kimondani, 
hogy legalább 500 esztendőre elég legyen a 
templomokból.

— Mindég ugyanazok a dolgok — mondá 
mr. Pecksniff, végig nézve az asztalon — mindég 
tej, cukor, thea, pirított kenyér, sonka . . .

— És tojás — tévé hozzá Charity halk hangon.
—  És tojás — mondá mr. Pecksniff — és 

mindnyájuknak meg van saját erkölcsi tanulságuk. 
Nézzétek, mily gyorsan létre hozódnak, mily gyor
san eltűnnek. Minden öröm múlandó. Még enni sem 
ehetünk — örökké 1 Ha ártatlan folyadékot hör-
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pintgetünk vizkórság a vége, ha izgató italokat : 
részegek leszünk ! Oh mily megnyugtató gondo
lat ez !

— Ne mondja azt papa, hogy r é s z e 
g e k  l e s z ü n k  — sietett tiltakozni miss Pecksniff,

— Midőn én azt mondom „mi“ édesem — 
válaszolt a bölcs atya — akkor azt általában az 
egész emberiségre értem, az emberi nemet mint 
egészet tekintem és nem az egyéneket. Az erkölcsi- 
ségben semmi személyes dolog nincs, kedves ara
nyom. És az ily dolog is — monda balkezének 
mutató ujjával a fején levő kötelékre mutatva —  
ámbátor csak puszta véletlenség, az is csak arra 
emlékeztet bennünket, hogy mi —  azt akarta mon
dani férgek, de eszébe jutván, hogy ez állatok nem 
valami jellemzők a fejre, hajra nézve, azért azt 
mondá — húsból és vérből valók vagyunk.

— És a mi — kiáltott mr. Pecksniff hosszabb 
szünet múlva, a mely alatt ygy látszik újabb ta
nulságon törte a fejét, de eredménytelenül —  és a 
mi nagyon megnyugtató hatással van ! Mercy, ked
ves gyermekem, piszkáld meg egy kicsit a tüzet és 
dobd ki a hamut.

A fiatal lady engedelmeskedett és azután is
mét leült a kis székre és egyik karjával apjának 
térdére támaszkodva viruló arcát is arra nyugtatá. 
Miss Charity közelebb húzta székét a tűzhöz, mintha 
atyjával tovább is beszélgetni akart volna és rá 
nézett.

—  Úgy van ! — mondá mr. Pecksniff — 
rövid szünet múlva, a mialatt kedvére kimosolyogta 
magát és fejével bólintgatott. Megint boldognak ér
zem magamat, elértem célomat Rö?id idő múlva 
egy uj vendég érkezik hozzánk.

— Fiatal ember papa? — kérdé Charity.
— I—i—gén, fiatal ember — mondá mr. 

Pecksniff. Megragadja a kedvező alkalmat, hogy a
2*
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legjobb praktikus építészeti kiképeztetést nyerje és 
azon fölül nyugalmas otthont, fiatalokból állandó tár
saságot találjon, (s mily szerények lehetnek az igényei, 
mily korlátolt a képessége,) a mely nem feledkezik 
meg a morális kötelességről!

— Oh p a ! — kiáltott Mercy ujjait fölemelve 
— ez nem más, mint hirdetés !

— Oh, te gúnyolódó dalos madár ! — mondá 
mr, Pecksniff. Itt meg kell jegyeznünk, hogy Mercynek, 
ámbár „énekes madárnaku nevezte, épenséggel nem 
volt semmi zenei talentuma, de Pecksniffnek meg 
volt az a szokása, hogy ha valamelyik szót jó 
hangzásúnak talált, használta anélkül, hogy törődött 
volna jelentésével. É3 azt oly merészséggel, oly im
ponáló modorban tette, h^gy olykor*ol\kor a leg
nőiesebb emberek meghökkentek ékes3zólásától.

— Aztán csinos-e, pa ? — kérdé a fiatalabb
leány.

— Ah, te együgyű jószág, oh te bolond 
Merry 1 — mondá az öregebb — Meiry (vidám), ez 
volt a legkedvesebb mellékneve Mercynek.

— És mi a tiszteletdij, pa? Mondja meg nekünk.
— Oh nagy ég Cherry! (Cseresznye) mily ha

szonleső leány vagy te ! — kiáltott miss Mercy fel
emelve kezeit s a legkedvesebb kacagással a világon. 
Oh te semmirevaló, haszonleső, fontolgató teremtés.

Az igazán elragadó és a pásztori idyllek kö
rébe való jelenet volt, a mint a két miss Pecksniff 
egymást püffölni kezdte, akkor aztán öleléssel vé
gezték a perpatvart, a melyben eltérő gondolkozá
suknak adtak kifejezést.

— Igen jól néz ki — mondá mr. Pecksniff 
lassan és ünnepélyesen. Elég csinos. Tulajdonképen 
közvetlenül nem várok tőle tiszteletdijat.

Dacára, hogy oly különböző volt a természe
tük, mind Charity, mind Mercy e beszédre kerekre 
nyitották szemöket.



21

— De mit tartozik ez reátok! — mondá rar. 
Pecksniff csöndesen mosolyogva. Remélem ez önzet
lenség, amit teszek. Az egész világ két részre osz
lik : a támadókra é3 védőkre. Vannak még olyanok 
is, a kik e két osztály közt járnak, a kik segitik 
azokat, a kik szükségben szenvednek é3 én ne csat
lakozzam az egyik párthoz sem ? Hm ?

Ez ember3zeretettől áradó szavakban volt va
lami olya3, a mi megnyugtatólag hatott a testvé
rekre. Egymásra néztek és egészen felvidultak.

— Oh, örökre nem számolhat, nem speku
lálhat és terveket nem kovácsolhat az ember, — 
mondá mr. Pecksniff egyre mosolyogva és oly ba
rátságosan nézett a lobogó tűzre, mintha azzal 
akarna tréfálódzni, elég volt ebből ennyi ! Ha haj
lamaink jók és őszinték, akkor csak kövessük azo
kat, még akkor is, ha nyereség helyett veszteség 
lesz ennek a vége. Nemde Charity ?

Most először nézett leányainak a szeme közé, 
mióta bölcselkedését megkezdte, s mikor azt látta, 
hogy mindakettő mosolyog, mr. Pecksniff is oly tré
fásan kacsintott rájuk (ámbár ez csak egy szent 
tréfájának tekinthető), hogy a fiatalabb leány rögtön 
a térdére ült és szép karjaival megölelte nyakát és 
húszszor is megcsókolta. E szeretetteljes jelenet alatt 
a kis leány szerfölött kacagott, e vidámságban még 
az okos Charity Í3 részt vett.

— Csak csöndesen — mondá mr. Pecksniff, 
eltolva fiatalabb csemetéjét, aztán ujjaival hajában 
kaparászott, s arca ismét visszanyerte nyugodtságát. 
Mily ostobaság ! Ok nélkül nevetünk, vigyázzunk, hogy 
aztán ok nélkül ne sirjunk. Mi az újság ide haza ? 
John Westlock remélem már elment ?

— Még nem — mondá Charity.
— És miért nem ? — kérdé az apa — hisz 

ideje még tegnap letelt? ládájába minden be van
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csomagolva, a mint tudom, láttam tegnap reggel a 
csarnokból.

— A múlt éjjel a „Sárkányban44 aludt — 
mondá a fiatal lady — és mr. Pinch vele ebédelt. 
Együtt töltötték az estét, mr. Pinch csak késő éjjel 
érkezett haza.

— Ma reggel láttam mr. Pinchet a lépcsőkön 
pa ! — mondá Mercy az ő szokásos vidámságával, 
oh istenem, úgy nézett ki, mint valami kisértet l 
arca különféle szineket játszott, szemeivel oly bár
gyún nézett, feje rettenetesen fájt, észrevettem a 
kinézéséből. Ruhája oly bűzös vo lt! oh nem lehet 
azt elmondani — és itt a fiatal lady megborzadt, 
— mennyire érzett rajta a dohány, és a borszag 1

— Nos ezt elhiszem — mondá mr. Pecks
niff az ő megszokott gyöngédségével, ámbár meg
látszott az arcán, hogy szenved, de nem panaszko
dik — azt gondolom, hogy mr. Pinch okosabban 
is tehetett volna, mint egy oly embernek keresni & 
társaságát, a ki hosszabb nálunk tartózkodása alatt, 
mint ő is tudja ezt, mindég megsebezni iparkodott 
érző szivemet. Nem vagyok benne egészen bizonyos, 
vájjon szép volt-e ez mr. Pinchtől ? Nem vagyok 
benne egészen bizonyos, vájjon helyesen tette-e mr. 
Pinch? De hagyjuk ezt, és ezúttal csak annyit 
mondok, nem vagyok benne egészen bizonyos, váj
jon nem feledkezett-e meg az irántam köteles hálada- 
tosságról ?

— De hát mit várhat az ember mr. Pinch
től —  kiáltott Charity és oly gúnyosan, erősen 
hangsúlyozta a nevét.

— Ajh, ajh — válaszolá mr. Pecksniff sze- 
liden felemelve kezét — azt nagyon könnyen meg
mondhatók, mit várhatunk mr. Pinchtől, de mr. 
Pinch a mi embertársunk kedvesem, mr. Pinch egy 
része az emberiségnek, kis aranyosom, jogunk van 
hozzá, a mi kötelességünk azt elvárni, hogy oly
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szép tulajdonságai fejlődjenek ki, a melynek bir
tokában mi oly önérzetesek vagyunk. De nem — 
folytatá Pecksniff — nem ! Az ég oltalmazzon 
meg attól, hogy ilyeneket beszéljek, semmit sem 
várhatok mr. Pinchtől; vagyis azt akartam mon
dani, semmitsem várhatok senkitől (különösen a 
rossz emberektől, mr. Pinch természetesen nem a 
legrosszabb); de mr. Pinchben csalódtam, mr. Pinch 
érzékeny szivemet megkeserité. Egy kissé rosszat 
gondoltam mr. Pinchről. de nem az emberi nem
ről. Oh nem, semmi esetre!

— Hallga! — mondá miss Charity felemelve 
kezét, a mint az utcára nyiló kapun csöndes kopo
gás hallatszott. Itt van az az ember ! Nos jegyez
zék meg maguknak, hogy ez az ember John West- 
lockkal tért vissza a ládáért; bizonyosan segitni 
fog neki a ládát a gyorskocsihoz vinni. Majd meg
látjátok ez a szándéka!

Amint ezt kimondá, úgy hallatszott a folyó
sóról, mintha a ládát vitték volna ki a házból és 
mormogó kérdés és felelet után azt letették s va
laki kopogtatott a társalgó ajtaján.

— Szabad! — kiáltott mr. Pecksniff nem 
szigorúan, de illő komolysággal. Szabad.

Egy csodálatos félénk tekintetű rendkívüli rö
vidlátó és időnek előtte megkopaszodott férfiú, 
felhasználta az engedélyt és látván, hogy mr. Peck
sniff háttal ül hozzá s a lobogó tüzbe mered, ha
bozva állt meg az ajtónál a kilincset kezében tartva. 
Tobákszinü öltözékben volt, bajosan lehetett volna 
ráfogni, hogy csinos ember. Ruhája összezsugoro
dott a hosszas viseléstől és mindenféle ráncot és 
alakot mutatott, de nem tekintve az öltözékét és 
alacsony termetét, s a hátán egy kis emelkedést, 
hozzá még az a sajátságos szokása volt, hogy fejét 
előre lóggázta, nem lehetett volna belőle kinézni (ám
bár mr. Pecksniff azt állította róla) a gonosz fickó.
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Körülbelül 30 éves lehetett, de az ember legalább 
50— 60 évesnek gondolta volna ; * tartozván azon 
sajátságos teremtések közé, kik fiatal korukban is 
öregeknek látszanak.

Kezével az ajtó kilincsén mr. Pecksniffről 
Mercyre pidantgatott, Mercyről Gharityre, Charityről 
ismét Pecksniffre, de a fiatal ladyk úgy tettek mint 
az apjuk, a lobogó tüzbe néztek, a három közül 
egyik sem akarta észrevenni, végre is kénytelen 
volt megszólalni :

— Oh bocsánat mr. Pecksniff, bocsánatot 
kérek, hogy zavarom, de . . .

— Engem nem zavar mr. Pinch — morddá a 
derék gentleman édeskésen, de rá se nézve — ké
rem üljön le mr. Pinch. Legyen oly jó és tegye be 
az ajtót mr. Pinch.

— Mindenesetre sir — mondá mr. Pinch ;
de azért nem tett úgy, sőt még jobban kinyitotta 
az ajtót és valakinek intett — mr. Westlock hal
lotta sir, hogy ön hazajött...........

— Mr. Pinch, mr. Pinch — mondá Peck
sniff, idegesen mozgolódva székén és a legmélabu- 
sabb arccal nézett rá — ezt nem vártam öntől, 
ezt nem érdemeltem öntől.

—  De szavamra mondom sir — vágott közbe 
mr. Pinch.

— Ha mennél kevesebbet beszél, mr. Pinch 
— mondá mr. Pecksniff —  annál jobb. Nem pa
naszkodom, ne védje magát.

— Nem is, de legyen oly jó sir — kiáltott 
mr. Pinch, nagyon komolyan — hallgasson m eg! 
Mr. Westlock eltávozik, sir és csak barátokat sze
retne itt hagyni. Mr. Westlock és ön között*sir egy 
kis kellemetlenség merült fö l; önnek már voltak 
több ily kellemetlenségei sir !

— Egy kis kellemetlenség — kiáltott Charity.
— Egy kis kellemetlenség — viszhangozá Mercy.



— Kedveseim! — monda mr. Pecksniff nyu
godtan, felemelve kezét — kedveseim hallgassatok!

Aztán ünnepélyes szünet után nyájasan meg
hajolt Pinch előtt, mintha mondaná :

— Folytassa kérem.
De mr. Pinch már egészen belezavarodott a 

beszédbe s oly gyámoltalanul nézett a két miss 
Pecksniffre, hogy a társalgás itt valószínűleg befe
jeződik, ha egy jóképű ifjú, különben már férfiú
nak is beillett volna, nem jön be a folyosóról és 
nem veszi föl a beszéd fonalát.

— Itt vagyok mr. Pecksniff —  mondá mo
solyogva — kérem ne legyen ezentúl közöttünk 
harag. Sajnálom, hogy egy kissé összeszólalkoztunk, 
s rendkívül sajnálom, hogy önt megsértettem. Ne 
tartson ellenem haragot most, a mikor úgyis indu
lóban vagyok.

— Én — válaszolá szelíden mr. Pecksniff — 
a  világon senki ellen nem tartok haragot.

— No, nem mondtam önnek — suttogá 
mr. Pinch — tudom, hogy ő ezt nem teszi. Min
dig azt mondja, hogy ezt nem teszi.

— Akkor sir ide fogja adni a kezét, nemde? 
kiáltott Westlock egy vagy két lépéssel közeledve 
hozzá és egy tekintettel figyelmeztette mr. Pinch-et, 
hogy ügyeljen.

— Hm! —  mondá mr. Pecksniff, az ő meg
nyerő hangján.

— Ön kezet szőrit velem sir.
— Nem, John — mondá mr. Pecksniff égi 

nyugalommal — nem, én nem szorítom meg kezét 
John. Én megbocsátok önnek. Megbocsátottam önnek 
már akkor, midőn ön szemrehányásokat tett nekem.

— Pinch — mondá a fiatal ember, mosoly
gós kedvetlenséggel. Nem mondtam, hogy úgy lesz ?

Szegény Pinch nyugtalanul nézett mr. Peck-
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sniffre, a ki szemeit folytonosan rászögezte, aztán 
a padozatra nézett föl, de egy szót sem szólt.

— Semmi szükségem bocsánatára — mondá 
a fiatal ember — ily feltételek mellett.

— Semmi szüksége rá ?  — válaszolt mr. 
Pecksniff mosolyogva. Önnek el kell fogadni, mit 
sem tehet az ellen. A megbocsátás nemes tulajdon
ság, kiváló erény, a mely kivül áll az ön ellenőr
zésén, az ön hatalmán John. Én megbocsátok ön
nek. Ön nem kényszeríthet arra, hogy visszaemlé
kezzem arra a méltatlanságra, a melylyel egykor 
elhalmozott John!

— Méltatlanságot emleget! — kiáltá John ifjú 
kora hevével és szenvedélyével — igazán eredeti 
ember. Én voltam méltatlan ő irányában -; úgy látszik 
már elfelejtkezett arról az 500 fontról, a mit tőlem 
álürügyek alatt kicsikart, és arról a 70 fontról éven
ként lakás és élelempénz fejében, a mely tizenhét fon
ttal is drágán lett volna megfizetve. íme a m a rty r

*—  A pénz John — mondá mr. Pecksniff — 
oka minden bajnak. Sajnálattal vagyok kénytelen’ 
tapasztalni, hogy ez már önnél is rossz gyümölcsöt 
termett. De én erre sem akarok gondolni. Nem ve
szem számitásba ez eltévelyedett ember magavise
letét, aki — és itt mr. Pecksniff, ámbár úgy be
szélt, mint az olyan ember szokott, a ki békében 
élt az egész világgal, mégis oly emelt hangon szólt, 
a mely világosan kifejezé : itt van most előttem egy 
rossz ember — ez este ide hozta önt, hogy nyugal
mamat megzavarja (s nagy boldogság azt kijelenteni, 
hogy hiábavaló erőlködés ez) megzavarni annak 
a szívnek nyugalmát és békéjét, annak, a ki szive 
vérét elöntötte volna, hogy neki használjon.

Mr. Pecksniff hangja remegett és a leányok 
zokogásban törtek ki. Hangok hallatszottak a leve
gőben, mintha két szellem kiáltotta volna ; az egyik: 
„vadállat44, a másik: „pogány.44
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— Bocsánat — folytatá mr. Pecksniff — 
tiszta, igazi bocsánatra képtelen a megsértett s z í v ; 

de talán mikor a s z í v  vérzik, a nyugodtság mindég 
erény marad. Szivem sajog ez ember nagy hálát
lansága miatt. De én büszke vagyok arra, hogy 
mondhatom neki: megbocsátok. Kérem — kiáltott 
mr. Pecksniff, s hangja emelkedett, a mint észre
vette, hogy mr. Pinch beszélni készül — kérem ezt 
az urat, hogy semmi megjegyzést ne tegyen; na
gyon le fog engem kötelezni, ha egy szót sem szól ; 
különösen most ne szóljon ! Nem vagyok benne bi
zonyos, vájjon ellene állok-e a kisértésnek? Rövid idő 
múlva talán még erőm lesz hozzá, — legalább bizom 
benne — hogy önnel úgy fogok társalogni, mintha 
ezek a dolgok nem történtek volna meg; de most 
nem — mondá mr. Pecksniff a tűz felé fordulva, 
kezével pedig az ajtó felé mutatott — de nem most!

— Bah ! kiáltott John Westlock — oly meg
vetéssel s oly visszatetszéssel,. a mennyit e szóval 
csak kifejezni lehetett. Ladyk jó é j t ! Jer Pinch, 
nem érdemes erről beszélni. Nekem volt igazam, 
te voltál nagy tévedésben. No de se baj, máskor 
majd okosabb leszel!

Ezzel megveregette levert társának vállát, az
tán sarkon fordulva a folyosóra ment ki, mig a 
gyámoltalan Pinch tétovázva maradt a társalgóban 
még egy pár percig, arcán nagy szomorúság tük
röződött vissza, s aztán ő is követte barátját. Két 
oldalról megfogták a ládát és elsiettek, hogy a 
postakocsiról el ne késsenek.

A gyors kocsi minden este nem messze egy 
kis utca szögletén állott meg. Oda iparkodtak siető 
léptekkel. Pár percig hallgatva mentek, mikor aztán 
a fiatal Westlock hangos kacagásban tört ki, rövid 
idő múlva következett a második, a harmadik kaca- 
gási roham. De még erre sem kérdezősködött vidám
sága okáról a társa.
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— Mondok neked valamit Pinch — mondá 
hirtelen, a mint hosszabb szünet múlva barátjá
hoz fordult — az ördögnek még fele sincs benned. 
A fele elég volna; a többi nem is kellene.

— Hujh hujh! — mondá Pinch nagyot só
hajtva — nem tudom, de alighanem nincs bennem 
ördög. Különben ez még bók nekem. Ha nincs ben
nem semmi belőle, annál jobb.

— Annál jobb ! — ismétlé társa hevesen — 
talán roszabb, azt akartad mondani.

— És mégis — mondá Pinch csak saját 
gondolataival vesződve és nem is hallotta barátja 
utolsó megjegyzését, bizonyosan sok van bennem, 
a mit te ördögnek nevezel, különben, hogy okoz
hattam volna mr. Pecksniffnek oly kellemetlenséget ? 
Csak azt ne tettem volna. — Kérlek ne nevess — 
az ég tudja, hogy keveredtem én ebbe John. Mily 
szomorú volt!

— 0  szomorú volt ? — viszonzá John.
—  Hát nem vetted észre, hogy könyei majd 

kicsordultak! — kiáltá Pinch. Istenemre mondom 
John, még soha sem láttam embert úgy megille- 
tődve ; különösen tudni azt, hogy ennek én vagyok 
az oka, ez borzasztó dolog! Nem hallottad a sa
ját szájából, hogy kész lenne vérét ontani értem ?

— Vájjon van-e neked arra szükséged, hogy 
ő vérét ontsa érted ? — mondá barátja látható 
ingerkedéssel . . .  Vájjon tett érted valamit, mire 
csakugyan szükséged lett volna ? Teljesitette-e leg
alább kötelességét irántad, tanitott-e, kiadta-e 
zsebpénzed ? Vájjon adott-e neked elegendőt a 
borjucombból, vagy ehhez eleget a bugonyából, a 
főzelékből ?

—  Hajh, mert én azt hiszem — mondá is
mét sóhajtva Pinch — hogy nagyétü vagyok!

— Te nagyétü vagy? — vágott vissza társa 
tüzelve — hát honnan tudod te ezt ?
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Ennek a kérdésnek úgy látszik megvolt a 
maga alapos oka, mert mr. Pinch többször suttogó 
hangon ismételte, hogy e tekintetben erős gyanúja 
van s nagyon fél, hogy ő csakugyan nagy evő.

— Különben, akár nagyevő vagyok, akár 
nem vagyok —  tette hozzá — ez kevés vagy épen 
semmi befolyással nincs arra, hogy engem hálátlan
nak gondoljon. John; nincs a világon bűn, a mely 
az én szemeimben nagyobb volna, mint a hálátlan
ság és mióta ő engem ezzel vádolt s azt hiszi, hogy 
ebben vétkes vagyok, oly nyomorultnak, oly sze
rencsétlennek érzem magam.

— Azt hiszed, hogy ő erre nem számit ? — 
válaszolt a másik megvetőleg. De hallgass rám 
Pinch, mielőtt többet beszélnék, számláld el az 
okokat, a miért te neki háladatossággal tartozol. 
Nos rajta! Hanem előbb fogjuk a másik kezünkbe 
a ládát, mert nehéz. így ni. Hát halljuk!

— Először — mondá Pinch, tanitványának 
fogadott sokkal kevesebb összegért, mint a mennyit 
először kért.

— Jól van — viszonzá barátja, és éppen 
nem volt megindulva a nagylelkűségtől, — halljuk 
a másodikat!

—- Mit másodszor, kiáltott Pinch kétségbe 
esve —  másodszor minden hálára kötelez. Szegény 
öreg nagyanyám, boldogan halt meg azzal a tudat
tal, hogy ily kitűnő ember keze alatt hagyott. Az 
ő házában nőttem fel, bizalmával ajándékozott meg, 
segédje vagyok, ad nekem ellátást, ha üzlete virá
gozni fog, nekem is részem lesz a jövedelemben. 
Mindez, sőt ennél több, a mit a másodszorra mond
hatok. És mint prológot az előszörhöz és másod
szorhoz hozzáteszem, John, a mit senki nálam job
ban nem érez, hogy én sokkal alacsonyabb és sze
gényebb helyzetre volnék méltó, hogy semmit sem 
konyitok ehhez a mesterséghez, hogy ssmmi tehet



ségem nincs rá, hogy tulajdonkép semmihez nincs 
tehetségem, végül, hogy én senkinek a világon hasz
nára, segítségére nem lehetek.

Ezt Pinch oly komolysággal, annyi érzéssel 
mondta, hogy barátja rögtön megváltoztatta modo
rát, leült a ládára (éppen ekkor értek a jelzőtáblá
hoz a mellékutca szögletére, a hol a posta meg
szokott állani) intett neki, hogy ő is üljön le, aztán 
vállára tette kezét és mondá:

— Azt hiszem Tom Pinch, hogy te vagy a 
legjobb ember a világon !

í \ -  Épen nem W  válaszolá Tóm — ha oly 
jól i^áiernéd mr. Pecksniffet, mint a hogy én isme
rem, te is úgy beszélnél, mint én

— Azt fogom mondani Tóm, a mit te, La 
neked úgy tetszik — viszonzá John — és egy 
kisebbitő szót nem ejtek ki ellene.

— Ezt te irántam és nem iránta való tekin
tetből teszed John ! mondá Pinch komolyan fejét 
rázva.

— Ha neked ez tetszik Tóm! Oh ez az em
ber jól érti mesterségét. Oh ő a világért sem kaparta 
meg szegény nagyanyád megtakaritott fillérét a sa
ját zsebének. Nemde nagyanyád házfelügyelőnő 
volt Tóm?

— Igen, mondá mr. Pinch fejével intve és 
kezeivel térdeit átfogva, egy gentleman gazd
asszonya !

— 0  a világért sem kaparta el keservesen 
megtakaritott filléreit, nem kápráztatta el szegényt 
azzal, hogy mily előhaladást biztosit ő neked, meg- 
állapitja boldogságodat, a melyről ő tudta a legjob
ban, hogy ebből soha semmi sem lesz. 0  sohasem spe
kulált, sohasem ütött zajt a te képességeddel s sohasem 
dicsekedett azzal, hogy ő tanitott téged, elvégre is 
az ő érdeme, ha te gentleman leszel ? Nem
de Tóm?
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— Nem — mondá Tom, barátja szeme közé 
nézve, mintha egy kis kétsége volna barátja véle
ményének őszinteségéről — csakugyan ilyesmit ő 
nem tett.

— Én is azt mondom — válaszolt a fiatal 
ember — valóban ő azt sohasem tette. Csakugyan 
ő nem vett többet, mint a mennyit kért, mert ez a 
kevés mindene volt szegény nagyanyádnak és több 
volt, mint a mennyit várt: nemde Tóm? Azért 
nem vállalt el téged segédjének, mert elvégre ne
ked semmi hasznodat sem tudta venni, mert a te 
rendületlen hited az ő képességében megbecsülhetlen 
szolgálatokat nem tett neki minden kis vitánál, mert 
a te becsületességed becsületességet biztosított neki 
is, mert te fel alá bolyongván e kis helyen, sza
bad óráidban régi könyveket olvastál, nyelveket ta
nultál és ez zajt ütött egészen Salisburyg, Pecksniffet 
ezért tudós mesternek tartják. Ő nem kölcsönzött 
tőled semmit, Pinch, nemde ?

— Nos, mindezt ő csakugyan nem tette — 
mondá Pinch megzavarodott arccal tekintvén barát
jára, mint előbb — Pecksniff tőlem kölcsönözne 
valamit! Hogy képzelhetsz ilyet ?

— Hát nem mondom, hogy nevetséges — 
válaszolá a másik — ilyesmire gondolni.

— Igen, őrültség ! — mondá Tóm.
— Igen, őrültség! — visszonzá a fiatal 

Westlock — csak őrült ember hiheti azt, hogy ő 
annak hasznát veszi, midőn vasárnap beszélik; az, 
aki az orgonán játszik és az esti órákban ebben 
gyakorolja magát mr. Pecksniff tanitványa, nemde 
Tóm ? Nem őrült ember volna az, a ki feltenné, 
hogy az ő nevét mindenki emlegeti, mert te annyi 
sok mindent tudsz (amelyre okvetlenül ő tanitott), 
nemde, Tóm ? ki az ördög hinné azt el, hogy te olcsóbb 
és jobb reklámot csinálsz neki, mint a falragaszok 
ós hirdetések ? Vájjon ki kételkedhetne azon, hogy ő
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szivét, lelkét minden alkalomkor kiönti előtted, hogy 
ő bőkezű irányodban. Mily vad és szörnyű ember 
volna az — és itt John minden szónál könyeden 
a vállára ütött — a ki elhinné, hogy Pecksniff ke
reskedik veled, hogy ő felhasználja azt, hogy te 
bizalmatlan vagy magadban, mig minden más ember 
iránt nagy a bizalmad. Különösen pedig azok iránt* 
a kik legkevésbé érdemlik. A ki ezt elhinné, a& 
nagy szamár volna, nemde Tóm ?

Mr. Pinch e beszédet megzavarodva hallgatta* 
a minek oka részint a beszéd tárgya, részint John 
heves modora volt.

Midőn John befejezte mondókáját, Pinch na» 
gyot lélegzett és kíváncsian nézett a szeme közé,, 
mintha képtelen lett volna arra, hogy a saját te
hetségével fejtse meg annak az értelmét, a mit 
mondott és a mennyire lehetett a sötétben, az ar
cáról akaita ellesni a helyes értelmet.

Már felelni akart neki, midőn megszólalt a  
postakocsi kürtje és ez véget vetett a beszélgetés
nek. Úgy látszott hogy Johnnak ez kedvére volt* 
mert virgoncán felugrót; 3 kezét nyujtá társának.

— Ide mindakét kezeddel Tóm Londonból 
majd irok neked.

— Igen jó lesz! — mondá Pinch — kér
lek tedd meg ; isten áldjon meg, isten áldjon meg f 
Alig tudom elhinni, hogy csakugyan elmégy. Úgy 
tetszik nekem, mintha csak tegnap jöttél volna ide. 
Isten veled, kedves jó barátom !

John Westlock nagyon szívélyesen viszonozta 
e szavakat, s azzal helyére ment a kocsi tetejére. 
A kocsi lassú vágtatással indult neki a sötét or- 
szágutnak, a lámpákat még látta egy darabig fény
leni, a kürt a viszhanggal feleselt, aztán az is el
hallgatott s a kocsi eltűnt a sötétségben.

— Eredj utadra — mondá a szegény Pinch 
a kocsihoz —  bizony csak egy vidám szörnyeteg
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vagy, a ki rövid időközökben csak azért jelensz 
meg itt, hogy elvigyed legjobb barátaimat a nagy 
világba. Ujjongsz az éjjel jobban mint valaha 
örömedben, és csakugyan büszkélkedhetsz, meri 
szép fiatal embert, nagytehetségü fiatal embert 
viszel magaddal, akinek csak egy hibáját tudom, 
hogy nagyon, de nagyon igazságtalan mr. Pecksniff 
iránt !

HL FEJEZET.
A mely más személyeket mutat be hasonló célból 

mint az előbbi fejezet.
Már többször volt emlités téve egy bizonyos 

sárkányról, a mely szánalmasan lóbálódzott és 
csikorgóit a helység sorházának ajtaja fölött. Meg
fakult régi sárkány volt ez. A téli viharos esők, 
havazás, a zúzmara, jégeső vidám kék szinét szür
kére változtatta.

Ez időben egy öreg gentleman és egy 
fiatal lady utaztak egy ócska csézában postalo
vakkal. Senki sem ügyelt rájok, senki sem tudta 
honnan jönnek, hová mennek. Lefordultak a magas 
országúiról és egyenesen a kék sárkány felé tar
tottak. Az öreg gentleman váratlanul roszul lett a 
kocsiban, az volt az oka a megállásnak. Az öreg 
ur nagyon szenvedett. Görcsei, idegbántalmai vol
tak, mégis irtózatos kiírjai közt is tiltakozott az 
ellen, hogy neki orvost hozzanak. Nem akart or
vosságot bevenni, a melylyel a fiatal lady egy or- 
vosságos ládikóból megkínálta, szóval semmi segit- 
séget nem akart. Roppant zavarba ejtette a korcs- 
márosnőt, mert segitő készségét makacsul vissza- 
utasitotta.

Az öreg ember nagyon beteg volt s végtele
nül szenvedett. Határozottan életerős öreg ur volt, 
vasakarattal és érces hanggal. De dacára, hogy

D ick en s : C huzzlewitt. 3
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időnkint kifejezte aggodalmát életéért, ez a körül
mény a legkisebb mértékben sem másitotta meg elha
tározását. Nem akarta, hogy orvos után küldjenek. 
Mennél rosszabbul lett, annál makacsabbul ra
gaszkodott elhatározásához. Azt mondta, ha akár
kit küldenek hozzá, legyen az férfi, nő vagy gyer
mek, rögtön elhagyja a házat, ha gyalog is és ha 
meghal is a küszöb előtt.

Orvos nem volt a faluban. A vendéglősné 
nagy zavarában, ijedtségében a saját felelősségére 
elküldött a gyógyszertáros után, a ki igen szegény 
ember és egyúttal füszerárus és szatócs volt. Ter
mészetes, hogy szükség lévén rá, nem volt oda
haza. Pár mérföldnyire távozott és csak késő éjjelre 
várták haza. Ekkor a fogadósné Pecksniff után kül
dött, a ki okos ember, a ki erkölcsös ember és 
nagy megnyugtatására lehet egy megzararodott el
mének. Mr. Pecksniff sem volt odahaza. így tehát 
ágyba tették nélküle a beteget, a kinek kinjai las- 
san-lassan enyhülni kezdtek, de nagyon ki volt 
merülve.

A „kék sárkány11 úrnője külső megjelenésben 
éppen olyan volt, mint a milyennek egy korcsmá- 
rosnénak kell lenni. Széles, testes, jóképű teremtés, 
fehér-piros arcú, vidám tekintetű, élőképe annak, 
hogy kitűnő a konyhája és jó a pincéje. Özvegy 
volt, de már egy éve letelt és másodszor is virág
zásnak indalt, sőt azóta immár virág is lett belőle, 
kifejlett virág, rózsák, széles szoknyáján, rózsák a 
mellénykéjén, rózsák a fejkötőjén, rózsák az arcán, 
és rózsák — a melyeket érdemes lett volna le
szaggatni — az ajkán is.

Még mindig fénylő fekete szemei voltak, agát- 
fekete haja, kecses gömbölyű teste, kivánatos arc- 
gödröcskéi. És ámbár nem lehetett fiatalnak mon
dani, esküvel is kész lettél volna erősiteni a ke
reszténység akármely elöljárósága előtt, hogy van
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sok fiatal lady a világon, (Jegyen áldva mind egy
től-egyig), a kit felényire sem becsülsz, felényire sem 
kedvelsz úgy meg, mint a kék sárkány virágzó ven- 
déglősnéjét.

A szép hölgy a tűznél üldögélt és kevélyen 
nézett körül a szobában, a mely teremnek is beil
lett volna régi divatu bútoraival. Mellette foglalt he
lyet nemsokára az idegen lady is.

Még nagyon fiatal s a mint látszott, alig több 
17 évesnél, félénk, szerény modorú és mégis úgy 
tudott magán és érzelmein uralkodni, a mire már 
sokkal idősebb hölgyek sem lettek volna képesek. 
Ez eléggé kitűnt, midőn a beteg öreg urat ápolta. 
Termetre nézve kicsiny, karcsú, gyönge, mert ezt 
zsenge kora hozta magával, de a fiatalság leá
nyos bája ott ragyogott neme3 homlokán. Arca na
gyon sápadt volt, de semmi kétség, hogy ez az 
izgatottság következménye. Hollófekete haja szin
tén ez okból rendetlenül hullott alá nyakára, de 
ezért a feledékenységért bizonyosan senki sem 
ócsárolta volna, mert oly szép volt igy!

Öltözéke elegáns, de igen egyszerű volt, és 
egész lényén, különösen mikor, mint most is, ült volt, 
valami meghatározhatatlan kecsesség, a mely oly 
összhangzásban állt egyszerű ruhájával. A mint le
ült, először is aggodalmasan nézett az ágy felé ; 
de látván, hogy a beteg nyugodtan marad és az 
Írással foglalkozik, halkan igazított székén, részint, 
mert ösztönszerüleg érezte, hogy az öreg nem sze
retné, ha nézegetik, részint, hogy legalább most, 
midőn nem ügyel rá, szabad folyást adjon érzelmei
nek, a melyet eddig visszatartott.

Mindezt, sőt még ennél is többet észrevett a 
rózsás arcú vendéglősné, hiszen a nők rendesen 
meg szokták figyelni egymást. Végre meg is szólalt 
csöndes hangon, hogy el ne hallatszék az ágyig.

— Kedves miss, nemde a gentleman ezelőtt
3*
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is volt már ily állapotban ? Talán rendesen bántják 
ily rohamok ?

— Már volt rosszul, de még ily betegennem
láttam.

— Mily előrelátás — mondá a vendéglősné
— hogy egy kis gyógytárt viszen magával.’

— Számítok ily esetekre. Mi sohasem uta
zunk e nélkül.

— Oh — gondolá magában a vendéglősné
— tehát együtt szoktak utazni!

De tudatában volt annak, hogy a mit gondolj 
az arcán is kifejeződik, azért a mint tekintete a 
fiatal hölgyével találkozott, mint nagyon becsülete» 
vendéglősné zavarba jött.

— A gentleman, a nagypapája —  mondá 
rövid idő múlva — a ki oly makacsul vonakodik 
segitséget elfogadni, bizonyosan nagyon megijesz
tette miss?

— Csakugyan megijedtem. De ő nem nagy
atyám !

— Tehát atyja, ezt akartam mondani ! -— 
mentegetődzött a vendéglősné láthatólag megza
varodva.

— Nem atyám — mondá a fiatal hölgy. És 
tette hozzá könnyed mosolylyal — még nem is 
nagybátyám. Nem vagyunk rokonok.

— Oh, kedvesem — válaszolt a vendéglősné 
még jobban megzavarodva — de hogy is tévedhet
tem annyira, hiszen mindenki, akinek józan esze 
van, tudhatja, hogy ha beteg az ember, sokkal rósz- 
szabbul és öregebbnek néz ki, mint rendesen, tehát 
madamnak kell önt hivnom és nem missnek.

A vendéglősné öntudatlanul a gyűrűs ujj ára 
nézett a leánynak, de nem látott rajta jegygyűrűt.

— Midőn azt mondom önnek, hogy nem va
gyunk rokonok, válaszolt a leány nyájasan, — azt 
mondtam azzal, hogy egyáltalján semmi rokonság-
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engem Márton?

— Hogy hívtalak e ? — kiáltott az öreg em
ber, élénken föltekintve és gyorsan elrejtette a pa
pirost, a melyre irt, a takaró alá. Ém nem hív
talak !

A leány már ekkor egy pár lépést tett az 
ágy felé, de aztán hirtelen megállt,

— Nem hivtalak — mondá izgatottan az 
öreg ur — miért kérdezel ilyet? Ha hivlak, nincs 
szükség ilyen kérdésre.

— Bizonyosan odakint a cégér csikorgóit, sir 
és azt gondolta, hogy —  jegyzé meg a vendéglősné, 
de aztán mindjárt érezte, hogy ez a beszéd nem 
valami hízelgő a gentleman hangjára.

— Mindegy, ma’am válaszolt az öreg — 
én nem szóltam. Nos félsz Mary, mintha dögvé
szes volnék! Mindenki fél tőlem — tette hozzá 
tehetetlenül hátra dőlve vánkosára — még ő is. 
Átok van rajtam. Mit várhatnék m ást!

— Oh édes uram, ne higyje ezt * mondá 
a jószivü kocsmárosné és rögtön felkelve feléje sie
tett. — Legyen jó véleménynyel irántunk és higyje 
el, hogy ez csak képzelődés.

— Csak képzelődés? — kiáltott idegesen az 
öreg ur — mit tud ön a képzelődésről, ki be
szélt önnek a képzelődésről. A régi történet megint! 
Képzelődések!

— Csak azt látom, mennyire fel van ön in
dulva — mondá a kék sárkány asszonya páratlan 
jólelküséggel. Kedves jó uram, semmi sértő sincs 
e szóban, ha régi is. Jó egészségben élő emberek
nek is vannak ily képzelődő eszméik, azt tapasz
talhatjuk minden nap.

De ez az ártatlannak látszó beszéd is csak 
növelte az öreg utazó kedvetlenségét. Fölemelte fe
jét a vánkpsról, sötét szemeit rájuk szögezte, a

— 37 —
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melyek annál villogóbbaknak tüptek föl, mert arca 
beesett é3 nagyon sápadt volt. Sötét zilált szürke 
haja még fehérebbnek látszott, a fején lévő bár
sony fekete sapkától; kereste a fogadósnő arcát, hogy 
jól a szeme közé nézhessen.

— Ah, nagyon hamar elkezdték — mondá 
csöndes hangon, mintha inkább gondolkozott, mint 
beszélt volna — nem akarják az idejöket veszte
getni ! Már itt a követség, már el akarjátok venni 
jutalmatokat. Nos, ki lehet a ti feletek ?

Á vendéglősné nagy álmélkodással nézett a 
fiatal hölgyre, akit az öreg Marynak szólitott, de 
midőn a sáppadt arcon nem talált fölvilágosiíástr 
újra az öregre nézett. Önkénytelenül visszahúzódott, 
azt hivén, hogy az öreg ur elméjében megzavaro
dott, de az a nyugodtság a modorában, amelyet 
újra visszanyert, az az elhatározottság, a mely erős 
vonásain nyilvánult, s a melyről összeszoritott aj
kai tanúskodtak, az ellenkezőről győzték meg.

— Jer ide — mondá az öreg — mondd 
meg nekem, kicsoda ez ? Ha már itt vagyok, nem 
nagyon nehéz dolog lesz megtudni mindent, azt 
gondolhatod.

— De Márton — válaszolt a fiatal lady ke
zét karjára téve — gondolja meg mily rövid idejey 
hogy e házban vagyunk és hogy neve itt egészen 
ismeretlen.

— Hiába fecsegsz, ha . . . Itt valószinüleg 
gyanúját akarta kifejezni a vendéglősné iránt, de 
talán visszaemlékezve gyöngéd ápolására, vagy ta
lán az arca inditotta meg, türtőztette magát és az 
ágyban kényelmetlen helyzetén változtatva elhall
gatott.

— Itt — mondá mrs. Lupin, mert ez volt a 
kék sárkány vendéglősnéjének neve — itt csak 
jó barátai vannak sir, a mit ön egy percre feledni 
látszott.
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— Oh ! — kiáltott az öreg ember türelmetle
nül jajgatva, míg egyik nyugtalan karjával a taka
róra ütött — ön barátokról beszél nekem! Talán 
megmondhatja nekem, kik a barátaim és az ellen
ségeim ?

— Végre is — vágott közbe mrs. Lupin 
gyöngéden — ez a fiatal lady bizonyosan az ön 
barátja !

—  ő t még meg nem kisértette senki, hogy 
más legyen — kiáltott az öreg ember, mint az 
szokott, a kinek reménye és bizalma már megren
dült — azt hiszem, hogy ő még az. Különben 
tudja a jóisten! De hagyjanak engem aludni. Hagy
ják a gyertyát ott, a hol van.

Amint azok visszavonultak az ágytól, elővette 
az Írást, a melylyel oly sokáig foglalkozott és oda
tartotta a gyertya lángjához ; hamuvá égette. Ez
után kioltotta a világot és nehéz sóhajtással a fal 
felé fordult, fejére húzta az ágytakarót és nyugod
tan maradt helyén.

A papirosnak ilynemű elpusztítása, a mely 
furcsa ellentétben állott azzal a gonddal, a melyet 
az írásra fordított, s a mely a kék sárkányt tüz- 
veszedelemmel fenyegette, nagy ijedtséget okozott 
mrs. Lupinnak. De a fiatal lady nem árult el sem 
meglepetést, sem kíváncsiságot, sem ijedtséget. 
Halkan köszönetét mondott neki, hogy hosszabb 
ideig itt maradt ; és aztán arra kérte, ne viraszszon 
vele, ő megszokta azt, hogy egyedül maradjon és 
az idő olvasással majd csak eltelik valahogy.

Mrs. Lupinban a kíváncsiságból elég nagy 
adag volt, és más alkalomkor nagyon nehéz lett 
volna ily intésekkel Őt eltávolítani, de most 
nagy csodálkozással a titokteljes dolgok fölött rög
tön elindult, és kis társalgójában egy karosszékben 
éppen nem természetes nvugalommal foglalt helyet. 
E válságos pillanatban lépéseket hallott a bejárat
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nál és mr. Pecksniff édeskés arccal kukkantott be, 
és mormogá :

— Jó estét mrs Lupin!
— Oh sir — kiáltott az asszony elébe sietve, 

igen örülök, hogy eljött.
— Én is örülök, hogy eljöhettem — mondá 

mr. Pecksniff — és valamiben szolgálatára lehetek. 
Valami baj van mrs. Lupin ?

•— Egy gentleman roszul lett az utón, és 
még roszabbul lett a lépcsőkön sir — mondá az 
érzékeny szivü vendéglősné. 1

— Egy gentleman rosszul lett az utón és 
még roszabbul lett a lépcsőkön? ismétlé mr. Peck
sniff. Értem, értem !

E megjegyzésben ugyan semmi sem volt 
olyan, a miben valaki eredetiséget találhatott volna, 
vagy olyant, a mi eddig ismeretlen gyógyszer lett 
volna, vagy valami olyan, a mi a vigasztalás rej
tett csepjét nyújtotta volna, de mr. Pecksniff mo
dora oly nyájas volt és oly szelíden bólintgatott a 
fejével és oly meleg részvét nyilvánult e szavak
ban, hogy más is, nem csak mrs. Lupin megvigasz
talódott volna pusztán szavára és jelenlétére ilyem- 
bernek. És ha csak ezt mondja: Az igének egyezni 
kel) az alanynyal számban és esetben kedves ba
rátom, vagy hatszor nyolc negyvennyolc drága jó 
barátom, ez is elég lett volna megnyugtatásul, 
szóval mély hálára vagyunk kötelezve emberszere- 
tete és bölcseségéért.

—  És most — kérdé mr. Pecksniff lehúzva 
keztyüit, s kezét melegítve a tűz előtt oly kegye
sen, mintha azok nem is az ő kezei volnának — 
hogy érzi magát ?

— Már jobban van és nyugodt —  válaszolt 
mrs. Lupin.

— Már jobban van és nyugodt — mondá mr. 
Pecksniff. Helyes, nagyon helyes !
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Itt megint, ámbár ez állitás mrs. Lupiné és 
nem mr. Pecksniffé volt, mr. Pecksniff mégis a ma
gáénak tekinté és ezzel vigasztalta. Az már nem 
volt olyan, mint midőn mrs. Lupin mondá, mert a 
mr. Pecksniff szájából fölért egy egész könyv tanul
ságával.

— Tudomásomra jött — ezt látszott mon
dani — és az erkölcsiség is kitetszik ez általános 
megjegyzésből, hogy ő jobban van és egészen 
nyugodt.

— De súlyos teher nyomhatja szivét — mondá 
a vendéglősné fejét rázva, — mert, uram, nagyon 
furcsán beszél. Ilyet még nem hallottam. Távol van 
tőle a nyugalom és szüksége van vigasztalásra, ha 
valakinek jósága ezzel felkeresné.

— Akkor — mondá mr. Pecksniff — ez az 
én emberem !

De ezt már csak magának mondta és úgy 
kicsinylőleg beszélt és fejét rázta hozzá.

— Nagyon félek, sir —  mondá a vendég- 
lősné, de először körülnézett, hogy biztositsa ma
gát, nem hallgatódzik-e valaki. Kinézett még az aj
tón is — félek, sir, hogy az terheli lelkiismeretét, 
hogy sem nem rokona, sem neje egy igen fiatal 
lady . . .

— Mrs. Lupin — mondá mr. Pecksniff, fel
emelve kezét és majdnem szigorúan mondá, ameny- 
nyire t. i. az ő szelid kedélye képes volt — egy 
fiatal hölgy!

— Egy nagyon fiatal hölgy — mondá mrs. 
Lupin szemérmes szégyenkezéssel, — bocsánatot kérek 
sir, de ma oly zavarodott vagyok, hogy azt sem 
tudom mit beszélek, az a hölgy most is vele van.

— A hölgy most is vele van ! — morgá 
mr. Pecksniff hátát melengetve (a mint az előbb 
kezeit melengeté) mintha az egy özvegy háta lett 
volna, vagy árváé, vagy ellenségének a háta, vagy
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egy kevésbbé jele3 úri ember háta, a ki meglehe
tősen megfázott. Oh édes istenem, édes jó istenem !

—  És egyúttal kötelességem kijelenteni, hogy 
én ezt szivem mélyéből mondom, jegyzé meg a 
korcsmárosné komolyan, hogy magaviseletével majd
nem lefegyverezi a gyanút!

— Az ön gyanúja mrs. Lupin — mondá mrs. 
Pecksniff — igen természetes.

E megjegyzéssel kapcsolatban legyen szabad 
leirnunk, hogy ez érdemes férfiú ellenségei nem 
átalják hirdetni, hogy ő arról, a mi nagyon rossz, 
rendesen azt szokta mondani, ez nagyon természe
tes, és igy öntudatlanul elárulja, milyen az ő ter
mészete.

— Az ön gyanúja mrs. Lupin nagyon ter
mészetes, kétségkivül természetes! ismétlé mr. 
Pecksniff. Meglátogatom ezt az utazót.

Ezzel letette fekete kabátját és ujjaival hajá
ban kotorászva, majd mellény zsebében, egyik kezével 
kegyesen jelt adott, hogy az utat mutassa neki.

— Kopogjak ? kérdé mrs. Lupin, midőn a 
vendégszoba ajtajához értek.

—  Nem — válaszolt mr. Pecksniff, megállva 
az ajtó előtt — tessék belépni.

Lábujjhegyen léptek b e ; a vendéglosné most 
óvatosságból lábujjhegyen lépegetett, de mr. Peck- 
sniffnek szokása volt a lassú járás. Az öreg gentle
man már aludt, fiatal kisérőnéje pedig olvasott a 
kandallónál

— Félek — mondá mr. Pecksniff megállva 
melankolikus fejbólintással — hogy ez illetlenség. 
Tudja, nagyon félek mrs. Lupin, hogy ez, a mit te
szünk, illetlenség!

Ezzel a fogadósné előtt elment, a fiatal lady 
éppen ekkor lépéseket hallván, fölkelt székéről. Mr. 
Pecksniff a könyvre vetett egy pillantást és halkan 
odasugta mrs. Lupinnak:
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— Igen ma’am —  mondá — ez jó könyv ! 
Az előbb egy kissé megijedtem, gyanakodtam, hogy 
nem jó könyv !

— Ki ez a gentleman ? — kérdé a fiatal 
lady szűzies félénkséggel.

— P sz t! ne zavartassa magát ma’am ! —
mondá mr. Pecksniff a mint a vendéglősné vála
szolni készült. Ez a fiatal — már a nyelve hegyén 
volt hogy fiatal személy, de akkor hirtelen más 
szóval helyettesité, — ez a fiatal idegen megbocsát, 
ha röviden válaszolok. Én itt lakom e helységben és 
ámbár érdemetlenül nagy tekintélynek örvendek. A 
vendéglősné hivott engem ide. Most itt vagyok, a 
mint szokásom mindenütt ott lenni, a hol vigasz
talásra van szükség a betegek, meg a megszomoro
dott szivüeknek.

E jelentős szavak után mr. Pecksniff az ágy 
felé sietett, a hol ünnepélyes módon egyszer vagy 
kétszer megtapogatta a takarót, mintha igy akart 
volna tudomására jönni a beteg bajának, aztán he
lyet foglalt egy karosszékben és gondolkodó arc
cal, de kényelmesen várt, mig a beteg fölébred. A 
mit a fiatal lady ez ellen mrs. Lupinnak felhozott, az 
mit sem használt, mintha semmit sem mondtak 
volna mr. Pecksniffnek és mr. Pecksniff sem szólt 
ezentúl egy árva hangot sem.

Egy félóra telt el addig, mig az öreg ember 
megmozdult. Megfordult ágyában, és ámbár még 
nem ébredt föl, még is látszott, hogy álma véget 
ér. Lassan-lassan levonta fejéről az ágytakarót és 
csöndesen arra fordult, a hol mr. Pecksniff ült.

Végre felnyitotta szemét egy pár percig, mint 
az álmukból felébredt emberek szokása, közönyösen 
nézett látogatójára, anélkül, hogy tudomást látszott 
volna venni, hogy az ott van.

Ebben semmi különös dolog nem volt, kivéve 
azt a hatást, a mely mr. Pecksniff-en észrevehető
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volt. Ezt alig multa felül a legcsodálatosabb termé
szeti tünemény.

Kezeivel erősen fogta a szék karját, szemei 
kiszélesüllek, szája kinyilt, haja még jobban az ég
nek meredt nagy meglepetésében mint rendesen 
szokott, végre midőn az öreg ember felkelt ágyá
ban és hasonló felindultsággal meredt rá, minden 
kétsége eloszlott és hangosan elkiáltotta magát :

— Ön Chuzzlewitt Márton !
Meglepetése oly nagy volt, hogy az öreg em

ber, aki feltette magában, hogy ezt nem hiszi el 
neki, kénytelen volt meggyőződni róla, hogy csak
ugyan véletlenül találkoztak!

— Én csakugyan Chuzzlewitt Márton vagyok
—  mondá keserűen — és Chuzzlewitt Márton sze
retné, ha önt felakasztották volna, mielőtt ide jött 
zavarni álmát. Éppen most álmodtam e fickóról
—  mondá újra lefeküdve és arcát elfordítva — 
pedig még nem tudtam, hogy itt van közelemben.

—  Kedves jó nagybátyám! — mondá mr. 
Pecksniff.

— Tessék, ez az első szava! — kiáltott az 
öreg ember, megrázva szürke fejét és ide oda for
golódott vánkosán — már első szavában emlegeti 
rokonságát! Hisz gondolhatnám, mindnyájan úgy 
tesznek. Messziről vagy közelről rokonok, vér vagy 
viz, az mindegy nekik. Hejh! mily hosszú sora tá 
rul fel előttem a csalásoknak, hazugságoknak és 
hamis tanúskodásnak e rokonság emlegetése folytán!

— Kérem, ne siessen oly nagyon mr Chuzz
lewitt ! — mondá Pecksniff oly hangon, a mely egy
szerre résztvevő és közönyös volt, mert már ekkor 
magához tért meglepetéséből é3 ismét birtokában 
volt erényes tulajdonságainak — megbánja, ha 
el fogja hamarkodni a dolgot, tudom, hogy meg
bánja !

— Ön tudja ! — mondá Márton megvetőleg.
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— Igen — válaszolt mr. Pecksniff — ajh, 
ajh mr. Chuzzlewitt ne is képzelje, hogy én hőkölni 
és hízelegni szándékozom önnek; távol van az 
ilyesmi tőlem. Ne féljen tőle sir, hogy én még egy
szer ismételni fogom azt a szót, a mely önnek al
kalmat adott sértő kifejezésre. Miért tenném ezt r 
Mit várhalnék én öntől ? Hisz önnek semmije sincs, 
a mint én tudom, a mi boldogságot szerezne önnek.

— Ez igaz! — mormogá az öreg ember.
— De hát ezt nem tekintve — mondá mr. 

Pecksniff lesve a hatást, amit szavai az öregre fog
nak tenni — ön bizonyosan tudni fogja, hogy ha 
be akarnám magamat hízelegni az ön kegyébe, 
mindenekfölött ismerve az ön kedélyhangulatát, nem 
nevezem önt rokonomnak, mert már azelőtt tudtam, 
hogy ennél rosszabb ajánlólevelet nem nyújthattam 
volna át önnek.

Márton erre egy szót sem szólott, de vilá
gosan beszélt helyette az, a mint a takaró alatt 
lábait türelmetlenül mozgatta, szótlanul elismeré, 
hogy ebben van igazság, a mit nem lehet elvitatni.

— Nem — mondá mr. Pecksniff mellényére 
téve kezét, mintha készen volna rá, hogy
egész szivét kitárja Chuzzlewitt Márton előtt
— én mint idegennek jöttem felajánlani szolgálato
mat. Önnek nem ajánlottam volna fel, mert tudom 
ha ezt teszem, ön bizalmatlonkodva fogad. De a 
mint ezen az ágyon fekszik sir, én önt egészen 
idegennek tekintem és oly . részvéttel vagyok ön 
iránt, a melyet én mint remélem, minden idegen 
iránt éreznék, aki hasonló körülmények közt van, 
mint ö n ! Ezenkívül egészen közönyös vagyok ön 
iránt, mr. Chuzzlewitt, mint a milyen közönyös ön 
irántam!

Hosszú szünet következett. Az öreg ember 
egypárszor nyugtalanul változtatta helyét. Mrs. Lu
pin és a fiatal lady hallgatva néztek az ágy felé.



46

Pecksniff szórakozottan játszott szemüvegével és 
lecsukta szemeit, mintha gondolataiba mélyedt volna.

—  Ejh — mondá végre, hirtelen felnyitva 
széniéit s az ágyra nézve —  bocsánatot kérek, 
azt hittem, hogy mond valamit. Mrs. Lupin — 
folytatá lassan fölkelve helyéről — nem látom be, 
hogy itt valami szolgálatot tehetnék. A gentleman 
jobban van és ön oly jó betegápolónő, a milyennél 
jobbat kivánni sem lehet, nemde?

Ez utolsó megjegyzésre az öreg ur megint 
fordult egyet ágyában, úgy, hogy most arccal Peck- 
sniffhez volt fordulva, mint az előbb.

— Ha ön kiván valamit mondani nekem, sir, 
mielőtt távoznám —  folytatá a gentleman hosszabb 
szünet múlva — rendelkezzék velem; de előre kell 
bocsátanom, hogy igazságos legyek magam iránt, 
tekintsen úgy mint egy idegent: egészen úgy mint 
egy idegent!

Chuzzlewitt Márton intett kísérőjének, hogy 
vonuljon vissza, a mit az rögtön megtett a ven
déglősével együtt, magokra hagyva a két gent
lemant.

Pár percig hallgatva néztek egymásra: vagyis 
jobban mondva mr. Pecksniffre nézett az öreg em
ber, mr. Pecksniff pedig újra becsukta szemeit, 
mintha saját belsejét venné vizsgálat alá. De ez a 
fáradtsága bőven meg volt jutalmazva, elárulta az 
a gyönyörteljes arckifejezés, a mely, mintha csak 
mondta volna: itt minden rendben van !

—  Ön tehát úgy akar velem beszélni — 
mondá az öreg ember — mint egészen idegen ?

Mr. Pecksniff vállának rángatásával válaszolt, 
szemei mozogtak üregeikben, mielőtt felnyitotta volna 
azokat, jeléül annak, hogy a kívánságnak kész ele
get tenn i!

—  Nos, legyen tehát ! — mondá Márton 
—  sir, én gazdag ember vagyok ! Nem oly gaz-
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dag, mint némely ember gondolná, de mégis van egy 
kis vagyonom. Nem vagyok fösvény! Ámbár ezt 
vádul fölhozzák ellenem, amint hallom, sokan el is 
hiszik. Semmi gyönyört nem találok a pénzgyüjtés- 
ben. Nekem a pénz nem ad boldogságot. Ez az Ör
dög, amit mi pénznek nevezünk, nekem csak bol
dogtalanságot okozott.

Az ugyan nem volna helyes kifejezés mr. 
Pecksniff gyöngéd modorának érzékitésére, hogy ő 
úgy néz ki, mintha — hogy népies kifejezéssel 
éljünk — a vaj nem akarna felolvadni szájában. 
Sőt ellenkezőleg, úgy nézett ki, mint ha bizonyos 
mennyiségű vajjal, t. i. az ő nemes emberszereteté- 
vel mindenkinek kedveskedni akarna.

— De éppen azon okból — folytatá az öreg 
ur — a miért nem vagyok fukar, nem vagyok pa
zarló sem. Némely emberek abban lelik örömüket, 
hogy a pénzt összegyüjtsék, mások, hogy azt elpa
zarolják, nekem egyikben sem telik kedvem. A kin 
és a keserűség az egyedüli, a mely a pénzzel föl
keresett engem. Gyűlölöm a pénzt! Mint valami ki
sértet úgy jár előttem az életben, és minden tár
sadalmi érintkezést irtózatossá tesz.

Egy gondolat villant meg mr. Pecksniff agyá
ban, a mely arcán is meglátszhatott, mert Chuzz- 
lewitt Márton szigorúan és rögtön továhb folytatá 
kifakadásait.

— Ön lelki bajom lecsillapifására azt taná
csolja talán, hogy olyannak adjam át a nyomorú
ság terhét, a ki ezt könnyebben elviselhetné. Talán 
ön is oly szives volna m e g s z a b a d í t a n i  e te* 
h é r t ő l ,  a mely alatt én oly fájdalmasan nyögök. 
De kedves idegen — mondá az öreg ember és arca 
elsötétedett — jó keresztyén idegen, éppen ez az 
én fő-főbajom! Más birtokában a pénz vájjon jó 
helyen lesz e ? Nevezze meg nekem a nőt vagy azt 
a férfit, a ki becsületes, érdemes, romlatlan ; a kire
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rábízhatnám ezt a talizmánt. Ismer ön ily embert ? 
Az ön erényei okvetlenül megbecsülhetlenek, de 
mondjon egy másik teremtést, a ki a próbát kiállaná.

— A próbát kiállaná sir ? — ismédé mr. 
Pecksniff.

—  igen a próbát kiállaná-e, ha velem érint
keznék — folytatá az öreg ur — ön bizonyosan 
hallott arról a fösvényről (akinek kezében saját ostoba 
kívánsága szerint) minden, a mihez hozzá nyúlt, 
aranynyá változott. Az az én életemnek átka, az 
én saját őrült kívánságom ment teljesedésbe, hogy 
aranymérőt hordok magammal és megítélem min
den ember ércét. Üresnek, hamisnak találom majd» 
nem mindegyiket.

Mr. Pecksniff fejét rázta.
—- Ön azt gondolja !
— Oh igen ! — kiáltott az öreg ember —

azt gondolom és az ön mondásában, hogy azt gon
dolja ön! felismerem az ön hamis ércének csengé
sét. Azt mondom önnek, ember, — folytatá nö
vekvő keserűséggel — hogy mint gazdag ember, 
mindenféle állású és fajtájú ember között megfor
dultam, rokonok, barátok és idegenek közt, oly 
emberek közt, akik iránt, midőn szegény voltam, 
bizalmam volt és méltán, mert egyik sem
szedett rá engem, mert egyik sem járt
el a másikkal szemben igazságtalanul. De 
egyetlenegyet sem találtam olyat, a kiben, midőn 
már gazdag válék és egyedül álltam, ne fedeztem 
volna fel a belső romlottságot, a mely ott lappan
gott titkon, s várt olyanra, mint én, a ki azt napvi
lágra hozza. Mindenütt árulás, csalás, aljas szán
dék, a képzelt vagy valódi vetélytárs gyűlölete, ha
misság, aljasság, szolgalelküség, vagy —- és itt mere
ven nézett unokaöcscse szemei közé — a mi 
ennél is roszabb, negélyzése a becsületes
ségnek ; ime e szép tulajdonságokat kellett ta~
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pasztalnom, azért mert gazdag vagyok. Testvér test
vér ellen, a gyermek a szülő ellen, a barát a ba
rát ellen lép föl, ez az a társaskör, a mely enge- 
met figyelemmel kisért. Beszélnek történeteket — le
hetnek azok igazak vagy hamisak — hogy gazdag em
berek szegényes ruhába öltözve, megtalálják az 
erényt és megjutalmazzák. Ostobák, hülyék a ma
guk érdekében. Inkább a gazdagok saját helyzetü
ket vizsgálnák meg, s akkor meggyőződnének róla, 
hogy ők zsákmány, rablások és cselek tárgyai, fic
kók hizelegnek nekik, a kik, ha meghal, a rászedett 
koporsójára köpnek örömükben, s akkor arra az 
eredményre fognak jutni, a mire én.

Mr. Pecksniff nem tudta, hogyan lehetne erre 
jól megfelelni és a pillanatnyi szünetet, a mely ez
után következett, annak a bebizonyítására használta 
föl, mintha egy jós nyilatkozatra készülne; bízván 
abban, hogy az öreg ur okvetlenül közbevág, mi
előtt szóhoz jutna. Nem csalódott számításában, mert 
Chuzzlewitt Márton föllélegzett és to\ább folytatá:

— Hallgassa meg utolsó szavam; Ítélje meg 
maga, mily haszna lenne abból, ha látogatásait 
ismételné s aztán hagyjon el. Annyira megváltoz
tattam, annyira tönkretettem azok természetét, akik 
jónak látják figyelemmel kisérni lépteimet, annyi 
nyomorult cselszövényt és hiú reménykedést keltettem 
bennök, annyi házi viszálynak, veszekedésnek valéK 
az oka, midőn családom tagjainál időztem, égő 
fáklya voltam a békés családi lakokban, a mely 
mérges gőzt fejleszt ki az ő erkölcsi légkörükben, 
amely nélkülem talán úgy nem történt volna. Akkor 
elhatároztam: elszököm, menekülök azok elől, a kik 
engem ismernek és rejtett helyeken kerestem mene
déket. Életem végső napjait úgy töltöm, mint egy 
kiátkozott ember. Az a fiatal leány, a kit ön az 
imént látott! — hogyan, szemei már is lángolnak, 
midőn róla beszélek ! Ön gyűlöli ő t !

Dickens : Chuzzlevritt. 4
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— Szavamra mondom, sir, nem ! — mondá 
mr. Pecksniff kezét szivére téve és szemeit lesütve.

—  Elfelejtettem — kiáltott az öreg ember s 
élesen ránézett; mr. Pecksniff érezte e tekintetet, 
ámbár szemeit lesütötte — bocsánatot kérek ; el
felejtettem, hogy ön idegen, egy percre emlékez
tetett engem bizonyos Pecksniffre, unokaöcsémre. 
A mint mondám, ezt a fiatal leányt, a kit csak az 
imént látott, mint árva gyermeket fölnevel
tem, vagy ha önnek jobban tetszik, gyer
mekemül fogadtam. Egy év óta az én 
állandó kisérő társam és egyedüli bizalmasom. 
Én, a mint ő is jól tudja, ünnepélyes fogadást tet
tem, hogy két pence-1 sem hagyok rá, ha megha
lok. Mig élek, évi fizetést biztosítottam neki, amely 
nem túlságos nagy, még sem lehet fukarnak mon
dani. Ki van kötve, hogy soha semmi hízelgő kife
jezést nem használunk egymás irányában, ő egy
szerűen keresztnevemen szólít, én is úgy teszed. Hoz
zám láncolja a saját érdeke s mindent vészit, ha 
meghalok, talán nem fog meggyászolni, de azzal 
nem törődöm. Ez az egyedüli barátom, és nem is 
kell több. Ebből megítélheti mily kevés haszna 
lesz belőle, ha idejét pazarolja, most pedig, hagy
jon el és ne térjen többet vissza.

E szavakkal az öreg lassan visszahanyátlőtt 
párnájára. Mr. Pecksniff nyugodtan felkelt és egy 
megelőző hmgetéssel elkezdé :

— Mr. Chuzzlewitt!
— Menjen, elég ebből ennyi! — vágott közbe 

az öreg ur — terhemre van !
— Nagyon sajnálom sir — viszonzá mr. 

Pecksniff, — mert nekem egy kötelességet keli tel
jesítenem, a melytől nem riadok vissza, Nem, sir, 
nem fogok visszariadni.

Sajnálatraméltó tény, hogy mr. Pecksniff ott 
állt az ágy előtt, jóságának egész méltóságában és
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úgy beszélt az öreg úrral, a ki haragosan tekin
tett a gyertyatartó felé, mintha nagy kedve volna 
azt a fejéhez vágni. De uralkodott magán és kezé
vel az ajtó felé mutatott; értésére adván neki, hogy 
arra van az ajtó.

— Köszönöm sir —  mondá mr. Pecksniff,
tudom, hogy arra van az ajtó, s már megyek is. 
De mielőtt eltávoznám, könyörgöm, hallgasson meg. 
De még ennél is többet mondok; önnek meg kell, 
igen, meg k e l l  hallgatnia. Engem egy csöppet sem 
lepett meg az, hogy ilyen dolgokat beszélt ne
kem. Az természetes, nagyon természetes és
nagy részben már ismeretes volt előttem. 
Nem akarom azt mondani, — folytatá mr. 
Pecksniff — zsebkendőjét elővéve és egyszerre 
mind a két szemével pislogni kezdett, mintha 
önkénytelenül érzékenyedéit volna el — nem 
akarom azt mondani, hogy ön csalódik bennem. A 
világ minden kincséért sem mondanám ezt, tekin
tettel a mostani kedélyhangulatára. Ámbár kiván- 
nám, hogy más természetem volna, hogy g y ö n g e -  
s é g e m e nyilvánulását is elleplezhettem volna ön 
előtt, a mely érzem, lealacsonyitó, de a miért jó
sága meg fog nekem bocsátani. De utóvégre is 
mondhatjuk, hogy ez csak a nátha miatt, tobák 
szippantás vagy vöröshagyma miatt van úgy, vagy 
akármit mondhatunk, csak nem az igazi okot.

Itt elhallgatott és zsebkendőjébe rejté arcát. 
Akkor aztán gyöngéden mosolygott és egyik kezével 
az ágyba fogódzva folytatá:

— De mr. Chuzzlewitt, mig magamról elfelejt
kezem, ebben csak az én jellemem a vétkes — igen, sír, 
van becsületes ne /em, a mely drága birtokom nekem és 
a legjobb öröksége két leányomnak és szavamra 
mondom sir, hogy egy másikra nézve az ön ma
gaviseleté, igazságtalan, nem természetes, menthe
tetlen és iszonyú. És azt mondom önnek sir —

4 *
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monda mr. Pecksniff lábujj hegyre állva, mintha a 
szó szoros értelmében felülemelkedne minden vi
lági tekinteten és mint egy tűzijáték, az ég felé 
készülne repülni — azt mondom önnek és 
anélkül, hogy haragjától félnék, hogy roszul 
tesz, midőn megfeledkezik az ön unokájá
ról a fiatal M á r t o n r ó l ,  a kinek legtöbb termé
szeti igénye van önhöz. Azt ön nem fogja tenni 
sir ! ismétlé mr, Pecksniff fejét rázva — ön gon
dolhatja azt, hogy megfeledkezik róla, de nem fogja 
megtenni. Ön gondoskodni fog erről a fiatal ember
ről, önnek gondoskodni k e l l ,  és ön gondoskodni 
is fog róla. Azt hiszem — mondá mr. Pecksniff 
a tolira és tintatartóra nézve — hogy ön titokban 
már meg is tette ezt. Áldom Önt, hogy ezt meg
lette, áldom önt ez igazságos cselekedetéért sir. 
Áldom önt, hogy ön gyűlöl engem és most jó éj
szakát.

Ezt mondva mr. Pecksniff ünnepélyesen fel
emelte jobb kezét és mellényzsebébe dugta a má
sikat, aztán eltávozott. Meg volt indulva, de léptei 
szilárdak voltak. Felülemelkedve az emberi gyar
lóságon, lelkiismeretének tisztasága fölemelte őt

Márton egy darabig szótlanul meredt utánra, 
arcán a düh és csodálkozás váltották föl egymást, 
végre suttogó hangon mondá:

— Mit jelentsen ez? Az az álnok szivü fiú 
talán oly eszközökhöz nyúlt, mint ez a megátal
kodott gazember, a ki most távozott innen ? Miért 
ne ? Összeesküdött ellenem, mint a többiek. Egy
forma jó madarak mindnyájan. Egy uj cselszövény, 
megint egy cselszövény! Oh önösség, önösség! A 
merre csak fordulok, mindenütt csak önzéssel la 
lálkozom!

És ezután az elégett papirdarabokkal kez
dett játszani, előbb szórakozottságból, de később 
gondolkozni kezdett.
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— íme egy másik végrendelet megírva és 
elégetve ! — mormogá —  semmire sem vagyok 
elhatározva ; semmit sem tettem, pedig még ez 
éjszaka meghalhatok. Világosan látom, mily bolond 
következményei lesznek annak, hogy pénzem van
— kiáltott az öreg dühösen görnyedezve ágyában
— egész életemet gonddal, nyomorúsággal töltöttem 
el, ha meghalok, örökös civakodás és felburjánzó 
gazszenvedélyek oka lesz. így van az mindig. Mily 
pör nő ki a gazdag emberek sírjából, tapasztalhat
juk mindennap; hamis eskü, gyűlölködés, hazugság 
a rokonság közt, akiknek csak szeretettel kellene 
egymáshoz közeledni. Legyen az ég irgalmas irán
tunk, mert nagyon sokért tartozunk felelősséggel. 
Oh, az az önzés, az az önzés! Mindenki csak 
magáról gondoskodik és senki sem törődik velem !

IV. FEJEZET.
A melyből kitűnik, hogy ha a Chuzzlewittek összetarta
nának és a családi szeretet ki volna fejlődve köztük, ez 
lenne a világ leghatalmasabb és legkedvesebb családja.

Midőn mr. Pecksniff az érdemes férfiú, a 
mint azt az előbbi fejezetben láttuk, nagybátyjától ün
nepélyes módon búcsút vett, három egész napig ki 
sem mozdult szobájából, Azt várta, hogy a bűn
bánó bácsi betegágyához hivatja és biztosítani fogja 
feltétlen bocsánatáról és szeretetéről. De oly nagy 
volt a komoly öreg ur nyakas-ága, hogy a bocsá
natkérő hir elmaradt és negyedik nap mr. Pecksniff 
úgy találta, hogy távolabb van e keresztyéni csele
kedettől, mint az első napon.

Ezt már nem tűrhette mr. Pecksniff és oly 
élénk részvéttel kezdett tudakozódni az öreg ur 
állapotáról, hogy a jószivü korcsmárosné könyekre 
fakadva csodálta nemessziviiségét.
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Olykor-olykor a korcsmárosnénak meg volt 
engedve, hogy belépjen szobájába, de valahányszor 
oda jött, az öreg ur mindig alvást szinlelt. Midőn 
egyedül volt a fiatal ladyvel, csak akkor válaszolt 
egy-egy szét kisérőnője egyszerű kérdéseire, ámbár 
mr. Picksniff rájött arra is, miután fülét hegyezve, 
hallgatódzott az ajtónál, hogy többször, midőn ma
gukra maradtak, az öreg ur elég beszédes volt vele.

Egy nap mr. Pecksniff újra hallgatódzott az 
ajtónál, s kukucskált be a kulcslyukon, midőn a feje oly 
erőszakos módon ütközött össze egy másik fővel, 
hogy mr. Pecksniff nem tudott elnyomni egy két- 
ségbeesett jajkiáltást, s aztán egy brandy- és do- 
hánvszagu ember megragadta a nyakánál és az 
ivószobába cipelte.

Ez a rejtélyes gentleman olyan kinézésű úri 
ember volt, akit közönségesen kopott nemesnek szo
kás nevezni. Piszkos és mégis kifent, szemtelen és 
alázatos, hetvenkedő és meghunyászkodó egyszerre.

— Ön hallgatódzott az ajtónál, csavargó — 
kezdé a társalgást a gentleman.

Mr. Pecksniff oly tekintettel nézegette végig, 
mint Szent György valamikor a sárkányt végvonag- 
lásában.

— Hol lehet mrs. Lupin! csodálom, hogy tűr 
itt olyan embert, a ki . . .

— Hallgasson ! — mondá a gentleman — 
várjon egy keveset! Ő tudja, hogy itt vagyok. Nos 
és aztán ?

— Aztán ? kiáltott mr. Pecksniff — tudja-e 
sir, hogy én e betegeskedő gentleman rokona és 
barátja vagyok ? Én vagyok a pártfogója, ápolója .. .

— De nem férje unokahugának, vágott közbe 
az idegen — arra meg mernék esküdni.

— Mit akar ön ezzel mondani ? —  mondá 
mr. Pecksniff méltatlankodva, mit beszél itt nekem 
össze-vissza ?
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— Csak legyen türelemmel — kiáltott az ide
gen — ön talán unokaöcscse, a ki itt lakik e hely
ségben ?

— Igen, unokaöcscse vagyok és itt lakom e 
helységben — válaszolt az érdemes férfiú.

—  Az ön neve Pecksniff?
— Igen.
— Örülök, hogy megismerkedtem önnel. 

Büszke vagyok rá. Bocsánatot kérek — mondá a 
gentleman, kalapját megérintve s azzal kabátja gal
lérja alá nyúlt ujjaival, de az inggallért azért nem 
sikerült napfényre hozni. Lát bennem egy embert, 
a kit szintén érdekel az öreg ur odafönt. Várjon^ 
csak egy keveset!

E szavakkal orra hegyét érintette, a mi azt 
jelenté, hogy valami titkot fog neki elárulni. Levette 
kalapját és a benne levő szivarvégek és papirdara- 
bok közt kutatva, elívett onnan egy régi levélbori- 
tékot, a mely piszkos és büdös volt a dohánytól.

— Olvassa — kiáltott rá, átadva a levelet 
mr. Pecksniffnek. Ez a levél Ghevy Slyme esquiere- 
nak van címezve? — mondá mr. Pecksniff.

— Ön nemde ismeri Chevy Slyme esquiere-t ? 
— kérdé az idegen.

Mr. Pecksniff vállát vonogatta, mintha mon
daná: Sajnálom, hogy ily személyiség is van a 
világon.

—  Helyes ! — jegyzé meg az idegen — ez 
az én érdekem, ezért van itt dolgom.

Ezzel megint kísérletet tett az inggallér elő- 
ráncigálására, de csak egy pórázt tudott előhozni, a 
mely a nyakkendőt helyettesité.

— Nos, úgy nagyon sajnálom, kedves bará
tom — mondá mr. Pecksniff megrázva fejét s nyu
godtan mosolygott — hogy ki kell nyilatkoztatnom, 
hogy nem ön az, a kinek mondja magát. Én isme
rem mr. Slymet kedves barátom; ez nem megy: a
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becsületesség első a világon; jobb lenne, ha ön 
ilyesmire nem vállalkoznék.

— Ne szóljon! — kiáltott a gentleman ki
nyújtva jobb karját, a mely oly feszesen volt bele
ékelve kabátujjába, hogy úgy nézett ki, mint egy 
ruhába burkolt kolbász. Várjon csak egy keveset!

Elhallgatott; odament a kályhához és hátat 
forditott a tűznek. Akkor aztán kabátja szélét bal 
hóna alá gyűrve, jobb kezének nagy és mutató uj- 
jával szakállát simogatva mondá:

— Értem az ön tévedését és nem érzem 
magamat sértve. Miért nem ? Mert az bók nekem. 
Ön azt hiszi, hogy magamat akarom feltolni Ghevy 
Slyme helyett. Sir, nincs a világon oly ember, akinek 
ez a tévedés ne hizelegne. Barátom Ghevy Slyme ne
mes szivü, független jellemű, a legeredetibb, legszelle
mesebb, legklasszikusabb, legtehetségesebb, valódi 
Shakespeare-i lélek, a kit épenséggel nem méltányolnak. 
Nem vagyok oly hiú, hogy Slymenek adjam ki ma
gamat. A világon akárkihez hasonló vagyok, de 
Slyme, őszintén megvallom, magasan fölöttem áll, 
Ön nagy tévedésben van, uram !

— Én ebből következtettem — mondá mr. 
Pecksniff és a levélboritékra mutatott.

— Semmi kétségem sincs benne — mondá 
a gentleman. De mr. Pecksniff, e dolog is csak a 
genius tulajdonságairól tanúskodik. Minden láng
eszű embernek vannak saját tulajdonságai. Az én 
Slyme barátomnak a szokása, hogy ölébe teszi a 
kezét és vár. Örökösen tétlenül ül valamelyik szög
letben. Most is azt teszi sir. Nos — mondá a gent
leman mutató ujjával az orrát tapogatva és lábait 
széjjel vetve, egyúttal figyelmesen mr. Pecksniff ar
cába nézett — ez a legérdekesebb s legsajátságosabb 
vonása Slyme jellemének. És ha valamikor Slyme 
életrajzát megírják, ezt a vonást életiróinak nagyon 
ki kell emelni, különben a közönség nem lesz meg
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megelégedve,

Mr. Pecksniff köhögöd.
— Slyme életirójának, sir, akárki legyen az,

— folytaié a gentleman — először is hozzám kell
fordulnia, ha pedig én oda költözöm, a honnan 
még senki sem jött vissza, akkor végrendeletem 
végrehajtójához kell fordulnia s kutatnia kell 
papirosaim között. Én szerény tehetségem
hez mérten egyet mást följegyzék e férfiú
— az én addoptált fivérem — tetteiről és beszé
déről, a mi önt, sir, bámulatba fogja ejteni. A múlt 
hónap 15 én is, sir, a mikor váltóját nem tudta 
beváltani és a másik váltót nem akarták prolon
gálni, oly kifejezést használt, a mely Bonaparte 
Napoleon hadi kiáltványaira emlékeztetett, a mely 
neki is becsületére vált volna.

— De kérem — mondá mr. Pecksniff szem
mel látható nyugtalansággal — miféle dolga van 
itt Slymenek, ha szabad kérdenem ? én ugyan kény
telen vagyok kijelenteni, hogy az ő mondásai nem 
érdekelnek.

— Először is — viszonzá a gentleman — 
bocsásson meg, de kijelentem, hogy e megjegyzés
nek ellene mondok és méltatlankodva tiltakoznom 
kell Slyme barátom érdekében. És most engedje 
meg, hogy magamat bemutassam. Nevem sir Tigg. 
A Montague Tigg név sir bizonyosan ismerősön előtt, 
mert a spanyol félszigeten vivott harcok legneveze
tesebb eseményei e névhez fűződnek.

Mr. Pecksniff szeliden bólintott fejével.
— Nos tehát, ez a jeles férfiú atyám volt és 

én az ő nevét viselem. Természetesen kevély va
gyok mint egy Lucifer. De bocsásson meg sir, csak 
egy pillanatra távozom; szeretném, ha Slyme bará
tom értekezésünkben részt venne.
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Ezzel a kék sárkány kapujához rohant, de 
rögtön visszatért egy kissé alacsonyabb barátjával, 
a kí egy kék kamelot-köpenyben volt, a melynek 
scarlát bélése meglehetősen kopott vala.

A jövevény éles vonásain meglátszott, hogy 
sokáig ácsorgott a hidegben, bozontos vörös barkója 
és haja még borzasabb volt mint rendesen. Semmi 
esetre sem látszott ki belőle a Milton és Shakes
peare, nagyon gyámoltalanul , siralmasan nézett ki.

—  Nos — mondá mr. Tigg egyik kezével 
megnyerő külsejű barátjának vállára ütve, mig a 
másikkal mr. Pecksniff figyelmét hívta föl rá — 
önök rokonok s a rokonok sohasem egyeznek 
meg, nem érintkeznek egymással, a mi nagyon böl
csen van, mert máskülönben csakis a rokonok 
gyűlnének együvé és egymást halálra kinoznák. Ha 
önök jó viszonyban lennének egymással, úgy én 
önöket éppen nem összeillő párnak tartanám, de 
igy, a mint most vannak, oly ravasz fickóknak tar
tom önöket, a kikkel lehet okosan beszélni.

Mr. Ghevy Slyme, a kinek úgy látszott nagy 
hajlama volt az alattomoskodásra, titkon meglökte 
barátját könyökével és valamit súgott a fülébe.

— Chiv! — mondá mr. Tiggos hangosan, a 
miből meglátszott, hogy vele allattomban egyezkedni 
nem lehet —  erre mindjárt rátérünk. Mindent a 
magam esze szerint teszek, vagy sehogy. Egy oly 
csekélység, mint egy koronás tallér oly nagy tehet
ségnek kölcsön, mint te vagy! Látom mr. Peck
sniff arcáról, hogy ebben bizonyosak lehetünk! de 
a mint a beszéd ilyen fordulatot vett, látta mr. 
Pecksniff arcáról, hogy ez bizony nem egészen bi
zonyos dolog. Mr. Tigg meg akarta ekkor értetni 
vele, a mi nála úgy fejeződött ki, hogy ujját or 
rára tette, hogy mily hitvány kis összeg ez, aztán 
az előbbi hangon folytatá:

— Nos mondok én önnek valamit, sir. Én
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átkozott lágyszívű fickó vagyok s nem nézhetem 
azf, hogy késsel egymás torkának menjenek. Mr. 
Pecksniff, ön unokatestvére annak az öreg urnák, 
mi pedig csak unokaöcscsei vagyunk, azt mondom, 
mi — azaz Chiv. Talán ön közelebbi rokonságban 
áll vele, mint mi. Helyes, legyen úgy! De ön se 
látogathatja meg őt; mi sem. Becsületszavamra 
mondom sir, hogy reggeli kilenc órától kezdve 
leskelődünk azon a kulcslyukon, választ várva; 
nagyon szerény a kérésünk, egy kis kölcsön — 
mindössze 15 fontról van szó, az én j ó t á l l á 
s o m  m e l l e t t .  Ennél szerényebb kívánság nem 
lehet a világon. És ezalatt ő bezárkózik szobájába 
és egy egész idegennel osztja meg bizalmát. Nos, 
én határozottan azt mondom, hogy ez nem mehet 
igy sokáig, ezt nem lehet to v’ább tű rn i!

— Mindenkinek joga, kétségtelen joga van 
ahhoz, hogy azzal rokonszenvezzen, a ki tetszik 
neki, azt tegye, a mi neki tetszik, feltéve, ha az 
nem erkölcstelen, nem vallástalan cselekedet — 
monda mr. Pecksniff kenetteljesen. Én azt érezhe- 
tem, hogy Chuzzlewit Márton nem egészen keresz
tyéni szeretettel járt el — mondjuk e percben 
— velem szemben ; én ezért bánkódhatom, de eb
ből nem következik, hogy hidegsége irányomban 
igazságtalan: a jó isten óvjon az ilyesmitől. Mr. 
Tigg — folytatá még komolyabban, még hatható
sabban, hogy akadályozhatnék meg, hogy azon ide
gen iránt ne viseltessék oly rendkívüli sajátságos 
bizalommal? Ennek igazságát be kell ismernem, 
sajnálom, az ő érdekében sajnálom, de mást nem 
tehetek. Gondolja meg uram jól a dolgot — és mr. 
Pecksniff fürkészőleg nézett rá — mily meggondo
latlanul beszél.

— Ez csakugyan nehéz kérdés! — vála-
szolá mr. Tigg.

— Kétségkívül nehéz kérdés — mondá mr.
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Pecksniff. És én távol vagyok attól, hogy e kérdés
sel foglalkozni magamat feljogositva éreznem, Jó es
tét, uraim!

—- Azt hiszem, még nem tudja, hogy a Spott- 
letoes ék már megérkeztek? — mondá mr. Tigg.

— Mit is mond ön, uram ? Miféle Spottle- 
toesek? — kérdé Pecksniff hirtelen megállva, amint 
az ajtó felé indult.

— Hát mr. Spott’etoe — mondá Chevy Slyme 
esquire, aki ekkor szólalt meg először hangosan, 
különben is morogva beszélt — Spottletoe nőül 
vette atyám testvérének leányát. Vagy nem tette 
ezt? és mrs Spottletoe Chuzzlewitt unokahuga. Nem 
úgy, uram? Valamikor kedvence volt. Hát hogyan 
kérdezheti, miféle Spottletoes-ék ?

—  Istenemre mondom — kiáltott mr. Peck
sniff hátra nézve — ez borzasztó állapot! Ezeknek 
az embereknek kapzsisága valóban félelmes.

— És nem csak a Spottletoes ék érkeztek 
meg — mondá Slyme barátjára nézve, de mr. 
Pecksniffnek beszélve — Chuzzlewitt Anthonyés fia 
szintén megjöttek ma délután. Öt perccel ezelőtt 
láttam őket, a mint ott álltam a szögleten.

— Oh a telhetetlenek! — kiáltott mr. Peck
sniff fejére ütve. *

— Úgy bizony — mondá Slyme, mintha nem 
is hallotta volna e kifakadást sőt testvére és 
egy másik unokaöcscse is itt van.

— így áll a dolog sir — mondá Tigg — 
— ezt akartam én is annak rendje és módja sze
rint elbeszélni, midőn barátom Slyme hat szóval 
mindent elvégzett helyettem. N03 mr Pecksniff, 
most, miután az ön nagybátyja (és a Chivé) elő
került, azon kell lennünk, hogy ismét el ne tűnjék 
szemeink elől és ha lehet ellensúlyoznunk kell azt 
a hatást, a mit föntemlitett kedvence esetleg 
gyakorolhatna rá. Mindenki, aki érdekelve van, érzi
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ennek a szükségét sir. Az egész csaiád erre a 
helyre gyűl. Az idő elérkezett, hogy a kölcsö
nös féltékenységet egy időre szögre aka3zszuk ; 
szövetkeznünk kell a közös ellenség ellen. Ha a 
közös ellenség ártalmatlanná lesz téve, akkor mindenki 
gondoskodjék magáról; minden hölgy és gentleman 
a kinek része van a játékban, küzdjön tehetsége 
szerint a hagyományozó ajtaja előtt; akkor senkinek 
sem lesz rosszabb helyzete mint mostan. Gondolja 
meg! Most nem lehet tréfálni. Megtalál bennünket 
a „Fél hold'*1 és a „Hét csillag" kocsmában, bár 
mikor otthon talál bennünket s megleheti az ész
szerű ajánlatot. Hm! Chiv kedves barátom nézz ki, 
hogy fest odakint az éjszaka.

Mr. Slyme sietett elhordani magát, s megla
pult megint a szögletben.

Mr. Tigg széjjel vetette lábait, rázta fejét és 
mosolygott mr. Pecksniffre.

— Nem kell szigorúan megítélnünk — mon
da — Slyme barátunk különcködéseit. Ön észre
vette nemde, hogy sugdosott nekem?

Mr. Pecksniff ezt csakugyan észrevette.
— Azt hiszem, hogy hallotta az én vála

szomat is.
Mr. Pecksniff hallotta ezt is.
— Csak öt shillingről van szó — mondá 

mr. Tigg elgondolkozva — ah mily rendkivüli fickó ! 
Igen szerény ember.

Mr. Pecksniff nem felelt.
— Öt shilling! — folytatá mormogva mr. 

Tigg — a mi pontosan meg lesz fizetve a jövő hé
ten. Ez a legjobb benne. Hallotta ön ezt ?

Mr. Pecksniff ezt nem hallotta.
—- Nem! ez meglep engem — kiáltott mr. 

Tigg — pedig ez a fő, sir. Sohasem tapasztaltam 
életemben, hogy ez a derék férfiú szavának nem 
állott volna. Nem akar Ön váltani, sir?
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— Nem, köszönöm sir — monda Mr. Peck
sniff — egy áltálján nem.

— Helyes! —  viszonzá Tigg — ha váltani 
kellene, én gondoskodnám erről.

Tigg fütyölt egy pár percig, aztán komolyan 
nézett mr. Pecksniffre.

— Talán lenne oly szives és köcsönözne 
Slyme nek öt shillinget?

—- Egyáltalján nem — válaszolt mr. Pecksniff.
— Ejnye! kiáltott Tigg komolyan bólintgatva, 

mintha a kérés megtagadásának oka eszébe ötlött 
volna — önnek talán igaza van. Hát nekem nem 
volna hajlandó öt shillinget kölcsönözni ?

— Valóban nem tehetem sir — monda mr. 
Pecksniff.

—  De talán mégis egy félkoronát — sür- 
geté mr. Tigg.

— Még egy félkoronát sem.
— Nos, hát akkor — mondá mr. Tigg — 

szálljunk le egy nevetséges kis összegre, 18 pen
nyre. Haha !

— Ez is lehetetlenség !— mondá mr. Pecksniff.
E biztatás után mr. Tigg szivélyesen meg

rázta mindkét kezét és a legnagyobb komolysággal 
beszélte, hogy ő a legkomolyabb és legállhatato- 
sabb ember, akivel eddig találkozott s kifejezte óha
ját vele bensőbb összeköttetésbe jönni. E megjegy
zés után kivánt mr. Pecksniffnek szerencsés jó estét. 
És ezzel eltávozott. A visszautasítás által oly ke
véssé volt megszégyenitve, mint azt egy gentleman
től várhattuk volna.

Mr. Pecksniff ez este a sárkány ivószobájá
ban s a saját házában éjjel, komoly gondolatoknak 
adta fejét. A Tigg és Slyme uraktól hallott hir a 
többi családtagok megérkezéséről, a közelebbi tudako
zódások nyomán valónak bizonyult.



A Spotlettoes-ék egyenesen a kék sárkányba 
szálltak, s a mint elhelyezkedtek ott és kiállították 
őreiket, oly szenzációt okozott megjelenésük, hogy 
mrs. Lupin kiszimatolva céljukat, egy félóra múlva 
a mint letelepedtek, a lehető legnagyobb titokban 
megvitte a hirt Pecksniffnek. Mr. Anthony Chuzzle- 
witt és fia Jónás takarékossági szempontból a „Fél
hold44, és a „Hét csillagába szálltak, egy harmad
rendű sörházba. Egy másik kocsi a család többi 
tagjait hozta a küzdtérre (ezek az egész utón foly
ton civódtak a kocsis nagy megütközésére) és ke
vesebb, mint 24 óra alatt a szűk kocsmákban nem 
volt hely és a magánlakásokban levő háló helyek 
(összesen négy ágy és egy szófa) ára emelkedett a 
vásáron.

Szóval majdnem az egész család tábort ütött 
a kék sárkány előtt, a mely a szó szoros értelmé
ben körül lett zárva és Chuzzlewitt Márton ostrom- 
állapotban volt. De ő vitézül ellenállt; visszautasí
tott minden levelet, követséget és mindenféle cso
magot, konokul vonakodott bárkivel érintkezni: nem 
volí remény, hogy őt hódolásra bírják.

Végre nagy kétségbeesésökben mr. Pecksniff 
hez fordultak. Márton nyakassága közös ügynek nyil
váníttatott és megegyeztek — ha ugyan ezt a szót 
a Ghuzzlewittekkel szemben használhatjuk — hogy 
nagy tanácskozást és gyűlést tartanak mr. Peck
sniff házában egy meghatározott nap délben, a 
melyre a család minden tagjának, a kinek az idéz- 
vény kézbesíthető volt, megparancsoltatott a meg
jelenés, azaz ünnepélyesen megidéztettek,

Az érkezőket mr, Pecksniff legszebb szobájá
ban leányaival oldalán fogadta, fel-felkelve az asz
talfőről s széket mutatva mindnyájuknak. Szemei 
nedvesek voltak, arca is nedves volt, mondhatnék, 
hogy nedves jóságot mutatott,

Az első érkező mr; Spottletoe volt, feje kopasz,
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de barkója oly sűrű tömött, mintha haja lecsúszva 
koponyájáról, valami hatalmas gyógyszer alkalmazása 
által arcára ragasztatott volna

Mrs. Spottletoe vékony' poetikus teremtés 
volt, azt szokta mondani bizalmas barátainak, hogy 
az a nagy barkó az ő életének vezércsillaga ; és 
meggondolva azt, mily ragaszkodással viseltetik 
Chuzzlewitt Mártonhoz, a nagybátyjához, vájjon ki 
fogja őt azzal gyanúsítani, hogy csak a végrendelet 
érdekli? mikor ő csak sirni és jajgatni tud.

Megjöttek Anthoay Chuzzlewitt s fia Jónás. Az 
öreg ur arcából meglátszott, hogy egész életében 
ravasz és óvatos volt, s a mint a tele szobán ke
resztülhaladt s az egyik szögletben helyet foglalt, 
úgy látszott, mintha itt magának uj életpályát akarna 
előkészíteni. A fia Jónás is úgy tetszik sokat ta
nult az apja példájából és tanításaiból, a mint ott 
álltak egymásmelleit, vörös szemökkel integetve egy
másnak és nyájasan suttogva.

Megjött mr. Martin Chuzzlewitt egyik el
hunyt testvérének özvegye, a kinek kellemetlen kül
seje majdnem természetfölötti volt. Arca sovány, 
alakja csontos, hangja férfias, valóban oly tulaj
donságokkal vala ellátva, a milyen nőt közönségesen 
szilárd elhatározásu nőnek szokás nevezni, s aki, ha 
rajta állott volna, gazdag rokonát egy magán inté
zetbe vitte volna, mig csak józan eszének jelét úgy 
nem adja, hogy őt nagyon s z e r e t i  s mindenét 
ráhagyja. Mellette volt három hajadon leánya, 
szintén férfias alakok, a kik feszes fűzőkkel kínoz
ták magukat, kedélyük valamivel feszesebb volt, 
mint mellényök, orruk pedig hegyes és vörös.

Ott volt egy fiatal gentleman is, Chuzzlewitt 
egyik unokaöcscse, nagyon barna és nagyhaju, ő 
neki úgy látszik más szándéka nem volt, csak a 
tükörbe pillantgatni. Megjött Chuzzlewitt George is, 
egy vidám orvosnövendék, a ki fiatalnak akart fel-
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tűnni, ámbár nála sokkal fiatalabbak voltak. Kissé 
hajlandó volt a hízásra, szerette a hasát. Minden
féle csecsebecse ékszert viselt.

Legutoljára jöttek^ mr. Ghevy Slyme és ba
rátja Tigg. És nevezetes dolog, hogy mindegyik 
azért gyűlölte egymást, mert a család tagja volt, 
most pedig mindnyájan versenyeztek a gyűlöletben, 
mert Tigg nem volt az.

így történt az, hogy a kedélyes kis családi 
kör összegyűlt mr. Pecksniff egyik legszebb szobá
jában s mindnyájan kényelmesen készültek rá, meg
rohanni mr. Pecksniffst vagy mást, aki elég vak
merő volna mást mondani, mint a mi nekik tet
szenék.

— Ez — mondá mr. Pecksniff felkelve szé
kéről és összekulcsolt kezekkel végignézett a tár
saságon — ez nagyon jói esik. Köszönjük önök
nek, hogy ide összegyűltek. Hálások vagyunk ezért 
önök iránt teljes szivünkből. Ez nagy kitüntetés 
reám nézve és higyjék meg — és itt lehetetlen azt 
leírni, hogy mosolygott — mi jóságukat soha sem 
fogjuk elfelejteni.

— Nagyon sajnálom, de közbe kell szólanom 
— jegyzé meg mr. Spottletoe, a kinek szakálla kissé 
félelmes alakot kezdett ölteni — hanem ön nagyon 
sokat tart maga felől. Hogy képzelhet olyat, hogy 
valaki önt kitüntetni szándékozik sir ?

Általános helyeslő mormogás.
— Istenemre, ha ön igy folytatja, a mint el

kezdte — mondá mr. Spottletoe nagy tűzzel és he
vesen. faz asztalra ütött öklével —  akkor legjobb 
lesz, ha abba hagyja és a gyűlés feloszlik. Tudom 
nagyon jól, hogy az ön őrült szándéka úgy visel
kedni, mintha e család feje volna, de én azt mon
dom önnek sir . . .

— Oh persze ! Ő mondja ! ő ! kicsoda itt ő ! 
talán ő a család feje ? Á vasakaratu hölgytől

D ickens : C huzzlew itt. 5
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kezdve mindenki nekiesett mr. Spottletoenek, a ki 
hiába iparkodott a nagy zajban szóhoz jutni, végre 
is kénytelen volt leülni. Karját összefonta, fejét 
rázta és félelmes némajátékkal értésére adta mrs 
Spo;tletoe*nek, hogy ha ez a gazfickó, mr. Pecksniff 
tovább folytatja, ő közbeszól és megsemmisíti.

— Nem bánom — mondá mr. Pecksniff — 
hogy ez a kis incidens közbejött. Jól esik azt tudni, 
hogy álarc nélkül vagyunk itt egymással szemben. 
Jól esik azt tudni, hogy minden tartózkodás nékül 
nyilatkozunk szabadon és jellemünknek megfe- 
lelőleg.

Ekkor a vasakaratu hölgy legidősebb leánya 
kelt föl székéről és hevesen megrázkóiott tetőtől 
talpig. Úgy látszott inkább a dühtől, mint félénk
ségtől. Kifejezte azt az általános óhajtást, hogy 
némelyeknek csakugyan jó volna s a j á t  t e r m é 
s z e t ü k e t  bemutatni ; az ilysn az újság inge
rével is bírna: és a midőn ők (a fönt emlegetett 
némelyeket értette) rokonaikról beszélnek, jó lesz 
arra ügyelni, ki van jelen a társaságban, mert más 
különben, könnyen a tülökbe juthat, a mit róluk 
beszélnek.

— A mi pedig (folytatta a jeles miss) a vörös 
orrokat illeti, annyit tud, hogy a vörös orr nem szé
gyen, annál kevésbbé, mert senki sem tehet erről, 
senki sem festi maga az orrát vörösre. Ezt a tulaj
donságot úgy kapja az ember, hogy meg se kérde
zik tőle, van e hozzá kedve? Aztán bizonyos orrok 
kétséges, vájjon nem vörösebbek e más orroknál?

E megjegyzést a szónoknő két nővére hangos 
kacagással fogadta. Miss Charity egész udvariasság
gal felszólalt, vájjon ez a sértő megjegyzés őt il
leti ? és miután erre kielégitő feleletet nem kapott, 
mint azt, hogy ,,az kiabál, a kinek a háza égu rög
tön heves és személyeskedő visszatorlással vála
szolt, a melyben nagyon segítségére volt nővérének
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Mercynek vidám csengő nevetése. Azt jó tudjuk, 
teljes lehetetlenség, ha nők közt valamely nézet- 
különbség merül fel, hogy az összes jelenlévő höl
gyek a vitatkozásban élénk részt ne vegyenek. A 
vasakaratu hölgy és két leánya, mrs. Spottletoe, a 
süket cousin (a kit még az sem akadályozott 
volt a veszekedésben, hogy a tárgy tökéletesen is
meretlen volt előtte) nagy veszekedésbe kezdtek.

A két miss Pecksniff jó szövetségesre talál
tak a három Ghuzzlewitt leányban és az öt lady, 
hogy divatos szólásmóddal éljünk, gőzerővel dolgoz
tak, a vetélkelé3 bizonyosan sokáig eltartott volna, 
ha a vasakaratu asszonyság sarkasmusának maró 
hatalmával úgy meg nem dolgozza mrs. Spottletoe 
asszonyt, hogy a szegény teremtésnek más mene
déke nem volt a könyezésnél. Ezt oly bőséggel on
totta, hogy mr. Spottletoe nagy dühében és kese
rűségében összeszoritott öklét tartotta mr. Peck
sniff orra alá, mintha valami természeti különösség 
lett volna, a melynek közelebbi megvizsgálása na
gyon háládatos dolog lett volna rá nézve. És aztán 
ajánlkozott (a nélkül, hogy valami ok lett volna 
rá) hogy hat penny ért mr. George Ghuzzlewittet a 
földhöz teremti, aztán nejét karonfogva, nagy méltat
lankodással távozott. Ez a fordulat magára vonta 
a küzdők figyelmét, a veszekedésnek végeszakadt. 
Egyszer vagy kétszer megújult ugyan még, de az
tán csönd lett.

Mr. Pecksniff újra felemelkedett székéről. A 
két miss Pecksniff úgy néztek körül, mintha — és ezt 
nem csak a szobára, hanem az egész világra kell 
érteni — miss Ghuzzlewittek nem is volnának. A 
három miss Ghuzzlewitt hasonló képen tudatlanság
ban voltak a miss Pecksniffek létezéséről.

— Az nagyon sajnálatra méltó dolog — 
mondá mr. Pecksniff — megengesztelt hangulattal 
gondolva mr. Spottletoe öklére — hogy a mi ba

5*
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rátunk oly sietve eltávozott, ámbár viszont szeren - 
csét kivánhatunk magunknak ehhez, mert távol 
lévén, nem fog gáncsoskodni abban, a mit te
szünk, a mit mondunk. Nos nem megnyugtató álla
pot ez?

— Pecksniff — mondá Anthony, a ki kez
dettől fogva különös figyelemmel ügyelt mindenre 
—  nem képmutató ön ?

—  Mit mond jó uram ? — kérdé mrs. Pecksniff»
— Azt, hogy ön képmutató.
— Charity kedvesem — mondá mr. Peck

sniff — midőn behozod ma este a gyertyát a szo
bámba, emlékeztess, hogy imádkozzam mr. Anthony 
Chuzzlewittért, a ki igazságtalan volt irányomban.

És ezt szomorú, nyájas hangon mondá s úgy, 
mintha azt akarta volna, hogy csak ő hallja. Aztán 
könnyű lelkiismerettel, majdnem vidáman folytatá:

— A mi gondolataink öszpontosulnak azon 
nekünk kedves, de hálátlan rokon iránt, a ki még 
be sem ereszt bennünket magához, ide gyűltünk 
tehát össze, valóban, mintha temetésre gyülekez
tünk volna, kivéve azt a szerencsés körülményt, 
hogy halott nincs ebben a házban.

A vasakaratu asszonyság épenséggel nem tar
totta ezt szerencsés körülménynek, sőt ellen
kezőleg !

— Nagyon helyes madam l — mondá mr. 
Pecksniff. Legyen úgy, a mint gondolja. Mi tehát 
itt vagyunk és gondolkozunk rajta, hogyan lehetne 
igazságos eszközökkel . . .

— Ugyan — vágott közbe a vasakaratu asz- 
szonyság — Ön azt nem tudja, hogy ily esetben 
minden eszköz igazságos!

— Helyes, nagyon helyes kedves madam, de 
vájjon van-e valami eszköz ? Vájjon lehetséges-e 
valami módon a fiatal idegen jelleméről és szán
dékáról őt felvilágositani, a ki egészen idegen rá
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nézve, a mi — és itt mr. Pecksniff hangja sutto- 
góvá változott — a mi valóságos szégyenfolt a csa
ládra, s a ki mindennek, mi tudjuk — és itt 
hangja mennydörgő volt — mindennek az oka nem 
más, mint az a fiatal leány, a ki aljas módon ural
kodik gyöngeségén és vagyona után áhitozik.

És ez egy tekintetben azok, a kik ezelőtt 
mindenen összecivakodtak, most egyetértettek, egy 
szívvel és lélekkel voltak. Isten a tanú, hogy aljas 
szándékból törekszik vagyona után ! A vasakaratu 
asszonyság mérget indítványozott, a három leány 
fogházat, kenyeren és vizen, a fogfájós cousin viz- 
bedobást tanácsolt, a két miss Pecksniff korbácso
lást tanácsoltak. Csak mr. Tigg volt az egyedüli, 
aki, ámbár kopott ruhája volt, nővédőül lépett föl 
és kétkedett rajta, vájjon e rendszabályok igazsá
gosak és a három miss Chuzzlevvittel kacérkodva, 
mégis mintha azt mondta volna nekik : Önök a 
végsőkig akarják vinni a dolgot, bájos teremtések!

— Nos —  mondá mr. Peksniff, két mutató 
ujját egymásra rakva, oly módon, a mely megen
gesztelő és meggyőző vo]t, — én nem megyek oly 
messzire, nem mondom, hogy azt a büntetést meg* 
érdemelné-e, a mit itt oly hathatóson hangsúlyoz
tak, de azt sem mondom, mert nem akarom józan 
eszem kétségbe vonatni, hogy mindezt nem érde
melné meg. Csak annyit mondok, van talán valami 
praktikus mód, a mely a mi drága, akarom mondani 
tisztelt rokonomat . . .

— Nem tisztelt! —  kiáltott közbe a vasaka
ratu asszonyság.

—  Nos tehát legyen úgy — mondá mr. 
Pecksniff — önnek igaza van drága madam, én 
nagyrabecsülöm és köszönöm az ön ellenvetését, 
nos tehát legyen d r á g a  rokonunk, hogyan kel
lene oda vinni, hogy drága rokonunk hallgatna a 
természet parancsoló szavára és nem a —
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— Folytassa papa! kiáltott Mercy.
— Igazad van kedvesem — monda mr. 

Pecksniff jóságos mosolylyal — nem tudom meg
találni a kellő szót. Nem tudom a nevét annak a 
mesés (fájdalom pogány) alaknak, a ki énekelni szo
kott a tengereken, egészen kiment az eszemből.

Mr. George Chuzzlewitt segíteni iparkodott
rajta.

— Hattyú !
— Nem hattyú — mondá mr. Pecksniff. De 

nagyon hasonlit a hattyúhoz. Köszönöm.
Az unokaöcs most először és utoljára szólt 

közbe :
— Ausztriga !
— Nem — mondá mr. Pecksniff az ő szo

kásos udvariasságával — nem ausztriga. De ha 
nem is az, mégis kitűnő eszme volt ez öntől, kö
szönöm sir, nagyon köszönöm. Várjon csak ! Svrének. 
istenemre syrének, tehát mondom, hogy drága ro
konunk hallgasson a természet szavára és nem a 
sirének csábításaira. Azt ám nem szabad szemünk 
elől téveszteni, hogy a mi drága barátunknak egy 
kis unokája van, a ki iránt ő még nem rég is nagy 
szeretettel viseltetett, s a kit nagyon szerettem 
volna itt látni e napon, mert valóban mély és 
igazi vonzalommal viseltetem irányában. Kitűnő fia
tal ember. Én azt indítványozom, vájjon nem jő 
volna-e mr. Chuzzlewitt irántunk való gyanakodását 
az által eloszlatni, hogy . . .

— Ha mr. George Chuzlewittnek valami 
mondani valója van nekem — vágott közbe a vas- 
akaratu hölgy komolyan — kérem, szólaljon föl úgy 
mint egy férfiúhoz illik és ne nézzen úgy rám és 
leányomra, mintha meg akarna bennünket enni !

— Ami a nézést illeti — viszonzá mr. George 
haragosan — azt hallottam mrs. Ned, hogy még a 
macskának is szabad az uralkodót nézegetni, de
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ezenfelül is van hozzá némi jcgom, mert e család 
tagja vagyok, hogy nézegessek egy oly hölgy szeme 
közé, a ki csak házasság utján került a családba. 
Ami az evést illeti, ha szabad mondanom, bármily 
keserűség, bármily csalódás érte is önt, mégis en
gem kannibálnak ne tartson ma’am !

— Annak tartom ! —■ kiáltott a vasakaratu 
asszonyság.

— Ha kannibál volnék — mondá mr. George 
Chuzzlewitt dühösen e visszatolás miatt — még 
akkor is volna annyi eszem, hogy abba a hölgybe ne 
kapjak, a ki három férjet túlélt és sorsukkal vajmi 
keveset törődött, tudván azt, hogy az ilyen hölgy 
tökéletesen emészthetlen.

A vasakaratu asszonyság erre rögtön felkelt.
— Hozzá kell még tennem — mondá mr. 

George fejével bólintgatva és minden második szó
tagot erősen megnyomva — nem emlitek nevet és 
nem sértek meg senkit, de az, a kinek lelkiisme
rete nem tiszta, az értsen róla. Azt hiszem, hogy an
nak, a ki a családba csak úgy belopta magát, 
érnék egyik tagját elbolonditva, azután annyira el
keserítette életét, hogy örömmel halt meg a sze
gény, mondom, hogy annak illő volna letenni 
kánya természetéről legalább a még élő családta
gokkal szemben. Azt hiszem nagyon jó, talán a 
legjobb volna, ha azok a teremtések otthon maradná
nak, megelégednének azzal, a mit nagy szerencséjökre 
már eddig is kaptak; a helyett, hogy kószálnának 
ide s tova s ujjaikkal nyulkálnának a családi pás
tétom felé, a melyet ők már eléggé szagossá tet
tek és tesznek, mondhatom, még akkor is, midőn 
15 mérföldnyire távol vannak innen.

— Erre el lehettem készülve! — kiáltott 
a vasakaratu hölgy és megvető mosolylyal nézett 
körül, amint az ajtó felé tartott három leánya ki-
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sereiében — valóban erre el voltam készülve. Mit 
is várhatnék ily légkörben, mint ez?

— Kérem ma’am ne vessen rám f é 1 z s o 1- 
d o s  t i s z t i  t e k i n t e t e k e t  — vágott közbe 
miss Charity, — mert én azt nem állom ki.

Ez maró célzás volta vasakaraíu hölgy nyug
dijára, a mit második férje után kapott. Ez ke
gyetlen vá^ás volt!

—  Én mikor e családba léptem, lemondtam 
egy jeles szülőföldről, nyomorult csőcselék — mondá 
mrs Ned — akkor nem tudtam, de most érzem, 
hogy elvesztettem jogomat Nagy Brittania és Irland * 
egyesitett királyságára midőn magamat ennyire le
aláztam. Nos kedveseim, ha'máreléggé okultatok e két 
hölgy vonzó példáján, és ha készen vagytok, úgy 
mehetünk. Mr. Pecksniff valóban le vagyunk kö
telezve. Mi ide jöttünk tanácskozni és ön oly mu
latságról gondoskodott, a mely minden reményün
ket felülmúlta, Köszönöm, nagyon köszönöm önnek. 
Good bye!

E búcsúzó szavakkal a vasakaratu asszony
ság ellensúlyozta mr. Pecksniff erélyét és kisietett 
a szobából ; leányai orrukat feltartva megvető kaca
gással követték atyjukat. A mint az ablak alatt 
mentek el, ugylátszott, mintha roppantul örültek 
volna a megszabadulásnak s e végső tüntetéssel, a 
mely a benlevőknek akarta kedvét szegni, eltűntek

Mielőtt mr. Pecksniff vagy a többi vendégek 
közül valamelyik megjegyzést tehetett volna, egy 
másik alak rohant el az ablak alatt, a ki ellenkező 
irányból jött s a következő pillanatban a társal
góba rohant mr. Spottletoe. Összehasonlítva előbbi 
távozását jövetelével, mondhatnék, hogy úgy távo* 
zott, mint egy jég- vagy hóember s úgy tért visz- 
sza, mint egy tüzalak. Fejéről nagy cseppekben 
hullott az izzadság barkójára, arca lángvörös volt, 
tagjai reszkettek, levegő után kapkodott.
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— Mi baj, jó uram ! kiáltott mr. Pecksniff,
— Igen, igen — fuldoklá —  úgy van, semmi 

kétség ! Egészen bizonyos. Istenemre! Hallották, mit 
mondott? Hallották mindnyájan mit mondott?

— Mi baj ? — kiáltott egy pár jelenlevő 
egyszerre.

— Oh, semmi! — kiáltott Spottletoe gúnyo
san, de alig lélekzve — éppen semmi. Semmi kö
vetkezménye nem lesz. Kérdezzék meg őt. Ő majd 
megmondja önöknek!

—  Én nem értem önt barátom — mondá 
mr. Pecksniff, nagy csodálkozással nézve rá — 
biztosítom önt, hogy érthetetlenül beszél.

—  Érthetetlenül — kiáltott a másik — ért
hetetlenül ! Ön azt akarja velem elhitetni, hogy 
erről mitsem tud. Ide csalt bennünket, cselszövényt 
tervezett elenünk. Ön elég vakmerő azt mondani, 
hogy nem tud semmit mr. Ghuzzlewitt távozá
sáról ?

—  Elment ! — kiáltott valamennyi megdöb
benve.

—  Igen, elment — viszhangozá a másik — 
elutazott, mig mi itt üléseztünk. Elment. Senkisem 
tudja merre ? Istenemre mondom, nem tudja. Sen
ki sem tudta mikor. Istenemre nem. A kocsmá- 
rosné az utolsó percig azt hitte, hogy csak kocsi- 
kázni ment, még csak nem is gyanakodott. Iste
nemre mondom nem! Természetes, mert a korcs- 
márosné nem ennek az embernek a cinkosa, iste 
nemre nem !

Miután e felkiáltásokat ironikus böfögéssel foly
tatta, végigtekintett a kővé meredt társaságon és 
aztán félelmes sebességgel hátat fordított nekik, s 
nem vala többé látható.

Hiába iparkodott mr. Pecksniff a jelenlevőket 
arról biztosítani, hogy ez a hirtelen eltűnés ránézve 
is oly csapás, mint bárkire, nem használt az sem
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mit, A mennyi szidalom és káromlás van, az 
mind az ő szerencsétlen fejére szállott. Szívből 
jövő és a legutálatosabb szavakkal bókoltak neki a 
jelenlevő rokonok közül valamennyien a bucsu- 
záskor.

Félelmes volt ez erkölcsi felháborodás, a 
mely mr. Pecksniff ellen nyilvánult, a süket cou
sin, a kinek kétszeres oka volt a panaszra, mert 
ámbár mindent látott, de csak a katasztrófát hal
lotta, a porkefével letörölte cipőjéről még a port 
is, jeléül annak, hogy irtózva hagyja el e házat, a 
hol csak szinlelés és álnokság Jakik.

Mr. Pecksniffnek más vigasztalása nem ma
radt hátra csak az, hogy az ő kedves rokonai, ba
rátai ezelőtt is a legnagyobb gyűlölettel viseltettek 
iránta s ő a maga részéről sem juttatott nekik 
annyit a szeretetből, hogy neki nem maradna. A 
dolgok ily felfogása nagy vigasztalására volt neki 
és valóban érdemes azt feljegyezni, hogy a csaló
dások idejében egy jó ember mily könnyen megvi
gasztalhatja magát.

V. FEJEZET.
Ez teljes jelentést tartalmaz arról, hogy mint vezettek 
a Pecksniff család ölébe egy uj tanítványt, le vannak 
ebben irva az ez alkatommal történt ünnepélyeségek 

mr. Pinch nagy örömével együtt.
A legkitűnőbb építész- és földmérőnek volt 

egy lova, a miről már többször emlegetett ellensé
gek azt állították, hogy csodálatos módon hasonlít 
gazdájához. Nem ugyan külsejére nézve, mert a 16 
csupa csont és bőr volt és sokkal soványabb éle
lemre volt szorítva, mint gazdája, de jellembeli tu 
lajdonságaira nézve. Azt mondták, hogy mindig so
kat ígért és keveset tartott meg. Mindig menőfélben 
volt, de sohasem ment. Azon a kis utón
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a mit olykor olykor megtett, oly magasra emelte 
combjait és oly hatalmas mozgásokat fejtett ki, hogy 
okvetlenül elhitte az ember, hogy óránként négy 
mértföldnél kevesebbet semmi esetre sem tesz. Hogy 
mi tekintetben hasonlított e jámbor állat az urához, 
azt legföljebb a derék férfiú gvaíázói magyarázhat
nák meg. De szomorú igazságnak megmarad, és a 
világ nagy gonoszságára mutat, hogy ily összeha
sonlítás tényleg történt.

Egy derült fagyos reggelen fedett kocsival, a 
mely elé az emlegetett ló volt fogva, mr. Pinch 
egyedül útnak indult Salisbury felé, hogy onnan nagy 
diadallal haza hozza az uj tanitványt.

Legyen áldva a te egyszerű becsületes szived 
Tom Pinch, a ki oly büszkén gombolod be azt a 
szűk ruhadarabot, a mit évek óta csak szomorú 
gúnyból neveznek nagy kabátnak s hogy figyelmez
teted jóságos arccal Samot a kocsist, hogy ne 
ereszsze el még a gyeplőt, nehogy a jámbor párák 
e l r a g a d j a n a k !  Ki ne gondolná szivében, a 
mint elindulsz és 'hálásan integetsz Pecksniffnek, a 
ki hálósipkában az ablak előtt á ll: Bár elmehetnél 
oda jó Tóm, a hol nyugalmas otthonra találnál, a 
hol békében élhetnél, a hol a gond nem hábor
gatna !

A szekér közeledett a sorompóhoz, Pinch 
látta a vámos nejét, a ki egy kocsit ellenőrzött, a 
ki mintegy őrült szaladt be a kis házba gyerme
keinek jelenteni, hogy mr. Pinch j ö n !  és a mint 
a sorompóhoz közeledett, a vámőr kis gyermekei 
mind rohantak ki és a pici kar rákezdte. mr. 
Pinsch, mr. Pinsch ! Tóm végtelen gyönyörűségére.

A vámos maga, különben goromba fickó, ki
jött, elvette a vámpénzt és durva hangon kívánt 
jó reggelt; és még más öröme is volt a jó Pinch- 
nek: egy tekintet egy kis kerek asztalra, a mely a 
tűz előtt volt, ahol a család éppen reggelizett, a hol
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a kicsinyek a Tom által nekik adott kenyérdarabo
kat úgy majszolták, mintha a legédesebb csemege 
lett Tolna.

De még ennél is többet tapasztalhatunk. 
Nemcsak a családos emberek és gyermekek üdvöz- 
lik szi/esen a jó Tomot. Sugárzó szemű leányok 
sietnek az ablakhoz, a mint arra elzörög kocsijával, 
szívesen viszonozzák köszöntését.

Mindnyájan vidámak, mindnyájan nevetnek. 
A pajkosabbak még csókot is hánynak utána ke
zükkel, a mint visszafordul. Vájjon ki venné ko
molyan a szegény Pinchet? Hisz ő nem vesze
delmes.

Mr. Pinch utazott tovább kellemes gondola
tok és vidám benyomások közt, midőn látja, hogy 
előtte a gyalog ösvényen vele egy irányban egy 
utas iparkodik előre gyalog, a ki ugyancsak szapo- 
rázza lépteit és énekel közbe, kissé hangosan, de 
nem kellemetlenül. Ez egy fiatal fickó volt, körül
belül 25 — 26 éves és minden divatot megvetve, oly 
furán öltözködött. Vörös nyakkendőjének vége elől 
is hátul is lobogott, egy kis bokréta téli virág 
volt bársony kabátja gomblyukában és a mint mr. 
Pinch hátulról is észrevette, kabátja ki volt fordítva. 
Oly nagy erővel énekelt, hogy nem is hallotta 
a szekér közeledésének zaját, a mig csak közelébe 
nem é r t; akkor odaforditotta kissé fura arcát, hir
telen megállt s vidám kék szemeivel nézett mr. 
Pinchre.

— Ön az Mark! — mondá Tóm és megál
lította a lovat — ki gondolta volna, hogy itt ta
lálkozunk. Ez igazán kellemes meglepetés!

Mark megérintette kalapját és vidámsága 
megszűnt. Azt mondá neki, hogy Salisburybe ipar
kodik.

— És mily csinosan néz ki — mondá mr. 
Pinch látható örömmel legeltetve rajta szemeit —
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válik önből Mark!

— Köszönöm szépen mr. Pinch, de azt hi
szem, hogy egy kissé túloz. Aztán ez, tudja, nem az 
én hibám, a mi pedig a csinosságot illeti sir, az, a 
mint látja, a ruha érdeme s éppen ez a főbaj ! És 
Mark nagyon szomorúan nézett rá.

— Hogy értsem ezt? — kérdé mr. Pinch.
— Hát úgy, hogy némely ember már vidám, jó 

kedvű, ha csinosan kihúzhatja magát. Nem valami 
nagyon kell ebben a jó kedvben bizni. Ha rongyos 
volnék és mégis jó kedvem volna, akkor bíznék eb
ben a jó kedvben mr. Pinch.

— Azért énekelt ön oly vidáman az előbb, 
mert ez a csinos ruha az ellenére van, nemde 
Mark? — mondá mr. Pinch ingerkedve.

— Ön mindég igazat beszél, sir — viszonzá 
Mark vigyorogva — istenemre mondom.

— Ön a legkülönösebb fiatal ember Mark — 
mondá mr. Pinch, a kit csak ismertem életemben. 
Én mindég igy gondolkoztam, de most egészen meg
erősödtem e véleményemben. Én is Salisburybe 
megyek. Nem ül fel a kocsira ? Nagyon örülnék as 
ön társaságának.

A fiatal ember elfogadta az ajánlatot s fel
ült, s Pinch iránti udvariasságból az egyik szög
letben úgy foglalt helyet, hogy C3ak a félteste volt 
az ülésen. Amint a szekér újra elindult, ilyen be
szélgetés fejlődött ki köztük :

— Én azt hiszem, Mark, azért oly csinos 
most, mert leánynézőbe megy.

—  Igen — viszonzá. Az igazán szép volna, 
ha egy nővel élhetnék, különösen ha a gyermekek 
himlőt kapnának és pityergősek volnának. De fé< 
lek beléharapni. Ezzel még nem vagyok tisztában.

— Talán még nem talált olyan kedves nőre. 
a ki megnyerte volna tetszését.



78

— Még nem sir, legalább úgy gondolom.
— Akkor, ismerve az ön természetét, Mark

— mondá Pinch — ön majd olyat vesz nőül, aki 
nem tetszik önnek és a ki nagyon kellemetlen te
remtés.

— Igen, de ezzel egy kissé sokat engednék 
a természetemnek sir — mondá Mark.

—  Talán igen — jegyzé meg mr. Pinch.
Erre aztán mind a két ten fel kacagtak.
— Ön igen jo uram — mondá Mark — 

de félig is alig ismer engem. Nem hiszem, hogy 
volna ember, a ki e nehéz állapotból igy ki tudna 
vergődni, ez akárkit nyomorulttá tenne! Legalább 
reményem volna rá, hog,y kievickélei! Ott hagyom 
a kék sárkányt sir !

— Ott hagyja ? — kiáltott mr. Pinch nagy 
álméikodással.

— Igen sir — viszonzá Mark sokáig maga 
elé nézve, mint oly emberek szoktak, a kik mélyen 
elgondolkoznak. Mi haszon van abból, ha a kék sár- 
kánynál maradok. Midőn Londont elhagytam, (Ken
tish grófságban születtem) és itt szolgálatot vállal
tam, az volt eszemben, hogy találok egy csöndes 
nyugalmas helyet, a hol a vidámságnak lesz v Jami 
értéke. De édes istenem, a kék sárkány egyáltalján 
nem csöndes hely. Kriketet játszanak, tekéznek, 
tréfás dalok járják, a kandalló körül minden téli 
estén vidám társaság g,ül össze. Akárki lehet vi
dám a kék sárkányban. Nem valami nagy dolog e z !

— De ha a mendemondának igazat lehetne 
adni Mark s a mint én gondolom, úgy is van —- 
mondá mr. Pinch — hogy önnek nagy része volt 
ebben, hogy ez igy és ne másképen történjék.

— Van valami ebben sir, — váloszolá Mark
— de ez még nem vigasztalás rám nézve.

— Én valóban nem tudok eleget csodálkozni 
azon — mondá mr. Pinch lassú hangon — a mit
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tnost nekem mond. De hát akkor mi történik mrs. 
Lupinnal Mark ?

Mark mereven nézett maga elé egy darabig* 
aztán mondá, hogy ő nem hiszi, hogy az valami 
nagy baj volna. Van elég csinos fiatal ember, aki 
örülni fog, ha az ő helyéi betöltheti. Ő maga is 
tud legalább hatot.

— Az valószinü — mondá Mr. Pinch — de 
én azt hiszem, hogy mrs. Lupin nem igen fog en
nek örülni. Nos én mindég abban a gondolatban 
voltam, hogy mrs. Lupin és ön között házasság van 
készülőben Mark. És a mint én tudom, sokan ezt 
hiszik.

— Én soha sem mondtam ezt — viszonzá 
Mark egy kissé megzavarodva — soha sem voltam 
olyan viszonyban vele, sem ő nem volt velem, nem 
tudom mit beszéltem vele azokban a különös idők
ben, azt sem tudom mit válaszolt ő nekem, csak 
annyit mondhatok Sir, hogy ez nem fog megtör
ténni.

— Hát nem akar a sárkány tulajdonosa lenni 
Mark ? — kiáltott mr. Pinch.

— Nem sir, egyáltaljában nem — válaszolá 
a másik mr. Pinchre tekintve. Hát ez az állapot 
csak tönkretenné az én életemet. Megyek csöndes 
foglalkozást keresni, hogy senki onnan ki ne za
varhasson. Ugyan miféle n a g y  é r d e m  a kék 
sárkány tulajdonosának, ha vidám marad Még ha 
nem is akarna az lenni, úgy is vidám lesz.

— Tudja már mrs. Lupin, hogy ön el akar 
menni? — kérdé mr. Pinch.

— Még nem szóltam neki erről sir — mondá 
— de meg keli lenni. Ma reggel a városban va
lami uj és kedélyemnek megfelelő foglalkozás után 
nézek.

— És mire van hajlandósága? — kérdé mr.
Pinch.
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— Azt gondoltam, — viszonzá Mark — hogy 
sírásónak vállalkozom.

— Az istenért, hová gondol Mark? — ki
áltott mr. Pinch.

—  Ez olyan szomorú foglalatosság sir — 
mondá Mark fejét rázva — és ha akkor is vidám 
tudok lenni, ez n a g y é r d e m  1 e s z. De én azt 
hallottam, hogy a sírásók vidámak szoktak lenni. 
Nem tudja ön sir, hogy áll e tekintetben a dolog ?

— Nem — mondá mr. Pinch — valóban 
nem tudom. Sohasem gondolkoztam erről.

— Ez esetben más foglalatosság után nézek — 
folytatá Mark — pl. leszek halottőr. Ez nagyon 
szomorú foglalatosság. Ha igy is meg tudom tar
tani vidámságomat, ez már érdem lesz. Zálogház
tulajdonosnál szegény községben vállalni szolgálatot 
talán nem volna rossz, börtönőrnek lenni is elég 
szomorú állapot volna, vagy orvosnál szolgálni 
mikor gyilkossági eset fordul elő. Bíró
sági szolgának lenni, az is jó lenne, adószedőnek 
is sokszor vissza kell fojtani érzelmeit. Van még 
azonfelül sok foglalkozás, a mely alkalmas volna 
nekem, nemde ?

Mr. Pinch annyira el volt halmozva kérdé
sekkel, hogy egyikre sem volt ideje felelni, s el
csodálkozva nézett útitársa vidám arcára (a ki 
úgy látszott észre sem vette ezt) míg a külváros 
egy utca-szögletére nem értek, a hol Mark arra 
kérte, állítsa meg a kocsit, mert ő leszáll.

— De az istenért Mark — mondá mr. Pinch, 
a ki C3ak most vette észre, hogy barátjának melle 
csupasz s ki van téve a hideg szélnek — miért nem 
vett föl mellényt ?

—- Ugyan minek sir ? —  kérdé Mark.
— Minek ? — mondá mr. Pinch — annak, 

hogy meg ne hűljön.
— Az isten áldja önt meg sir — kiáltott
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Mark — ön nem ismer engem. Mellemnek nincs 
szüksége melegítőre. De ha úgy is volna, mi lehetne 
ennek a következménye, legfeljebb tüdőgyuladás ? 
No ha az ember tüdőgyuladásban van, és meg tudja 
tartani vidámságát, az is valami!

Mr. Pinch nem tudott erre felelni, >esak me
reven nézett nyitóit mellére, szemeit kerekre nyi
totta és fejével bólintgatott, Mark megköszönte a 
kocsira való felvételt és fürgén szállott le.

Mr. Pinch egy vendéglőbe szállott, aztán é r
tésére adta a vendéglő szolgájának, hogy egy kicsit 
széjjelnéz a vásárban.

Mr. Pinch, mikor estefelé visszatért a vendég
lőbe, már senki sem volt a korcsma ivószobájában. 
A farmerek már ekkor hazafelé döcögtek kocsiju
kon, Leült egy kis asztal mellé, közvetlenül a tűz 
mellett s hozzálátott egy jó darab hús és a forró 
burgonya élvezéséhez, a melynek Ízletességét tudta 
becsülni és élvezni, egy pohár jó wiltshirei sört 
rendelt, mindez oly jó hangulatba hozta, hogy kö
telezve érezte magát letenni villáját s kését s ke
zeit dörzsölve gyönyörködött vacsorájában.

Mikor a sajtot és a zellert behozták, mr. 
Pinch egy könyvet vett elő zsebéből, s csak úgy 
játszadozott az evéssel, evett egy keveset, ivott egy 
keveset és azon gondolkozott, milyen lesz az uj ta
nítvány ? Később ezt is elfeledve, belemerült a 
könyvolvasásába, midőn az ajtó megnyilt és egy 
vendég jött az ivószobába, s oly hűvös szél lopod- 
zott nyomában a szobába, mintha a tüzet is ki 
akarta volna oltani.

— Nagyon hideg van odakünn sir — mondá 
a jövevény, udvariasan köszönve mr Pinchnek, a 
ki elhagyta helyét, hogy azt az idegen elfoglal
hassa. Kérem ne zavartassa magát miattam !

Ámbár az idegen ezt a mr. Pinch iránt 
való tekintetből fnondá, mégis a tűzhöz tolt egy

Dickens: Chuzzlewitt. 6
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bőrös széket és lábát felrakta a kandalló párká
nyára.

— Lábaim egészen megdermedtek. Roppant 
hideg van odakünn !

— Ön bizonyosan több ideig volt odakünn a 
szabad levegőn, ha szabad kérdenem ?

— Egész nap kocsin voltam,
— Ezért hozott annyi hideget a szobába 

— gondolá mr. Pinch — szegény fiú, hogy átfáz- 
hatott.

Az idegen gondolkozni kezdett és vagy tiz 
percig hallgatva nézett a tüzbe. Végre fölkelt, leve* 
tette shawlját és nagykabátját, a mely (nem úgy 
mint mr. Pinché) igen meleg és vastag volt; de az 
idegen kabát nélkül sem volt beszédesebb, mint 
kabátban. Leült megint a székre, s hátradőlve kör
meit rágta.

Csinos fiatal ember volt, talán 21 éve3, sö
tét szemekkel s fürge, élénk tekintettel, a mely a 
ió Tómmal éreztette, mennyire más ember ez, mint 
ő, s még félénkebb volt, mint rendesen.

Óra volt a szobában, a melyre az idegen 
többször nézett. Tóm maga is ezt tette, részint ide
gességből, részint mert az uj növendék félhétre 
Ígérkezett és a mutató már igen közel járt a fél
héthez.

Midőn az idegen észrevette, hogy ő is az 
órára néz, a jó Tóm zavarba jött, mintha valami 
csínyen kapták volna rajta és talán azért, hogy 
zavarodottságát észrevette, mosolyogva megszólalt:

— ügy látszik, mi mindaketten az órát les
sük. Nekem egy gentlemannel volna itt találkozóm.

— Nekem is — mondá mr. Pinch.
— Félhétkor —  folytatá az idegen.
— Félhétkor! — mondá mr. Pinch csak

nem egyszerre az idegennel, a mire mind a ketten 
meglepetve néztek egymásra.



— Az a fiatal gentleman — jegyzé meg fé
lénken mr, Pinch — a kit én várok, egy Pinch 
nevű ember után fog tudakozódni.

— Hisz ez nagyszerű! — kiáltott a másik 
felugorva — és én eddig elfoglaltam ön előtt a he
lyet a kandallónál. Nem is gondoltam rá, hogy ön 
mr. Pinch. Én vagyok az a Márton, a kit ön vár. 
Kérem, bocsásson meg. Mondja, hogy érzi magát P 
Kérem jöjjön közelebb !

— Köszönöm — mondá Tóm — nagyon 
köszönöm. Nem fázom, ön pedig átfázott egészen ; 
aztán nagy ut van előttünk. Nos, de ha ön akarja 
. . . én . . . nagyon Örülök — mondá Tóm az ő 
sajátságos megzavarodott őszinteségével mosolyogva, 
a melylyel mintegy megvallani akarta, hogy mily 
csekély ember Ő — igazán nagyon örülök, hogy 
ön az, a kit várok. Csak pár perccel is előbb gon
doltam rá, bár önhöz hasonló volna !

— Én is igen örülök, hogy ezt hallhatom 
— viszonzá Márton kezét megrázva — biztositom 
róla, hogy én is azt gondoltam az imént, nem lenne 
nagyobb öröm rám nézve, ha mr. Pinch önhöz 
hasonlítana.

— Igazán, kiáltott Tóm nagy örömmel — 
komolyan mondja ön ezt?

— Szavamra mondom *— válaszolt az uj 
ismerős — én és ön nagyon jó viszonyban le
szünk, s nagy megnyugtatásomra szolgál, hogy ön
nek igazat mondhatom Nem tartozom azon embe
rek közé, hogy akárkivel ki tudnék jönni s a ba
rátok megválasztása tekintetében nagy kételyeim 
szoktak lenni. De ez most már elsimultak. Nem 
lenne oly szives megnuzm a csengőt ?

Mr. Pinck felkelt és nagy készséggel teljesité 
a kérelmet. A csengő húzója éppen Márton feje fö
lött volt, s mr. Pinch mosolygó arccal hallgatta, a 
mint barátja tovább folytatá :

— m  —

6*
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— Ha szereti a punchot, megbocsát, hogy 
rendeljek. így kedélyes módon kezdjük meg barát - 
kozásunkat. És most engedje meg, hogy egy titkot 
mondjak önnek mr. Pinch, sohasem volt annyira 
szükségem más ember szeretetére és jó akaratára, 
mint most, de azért semmi esetre sem innék itt önnel 
punchot, ha előbb meg nem győződöm arról, mily 
ember ön; és a mint ön is tudja, az első benyo
más gyakran a legtartósabb és legtovább marad 
meg emléke !

Mr, Pinch helybenhagyólag bólintgatott fejé
vel. A punch meg volt rendelve. Meg is érkezeit* 
meleg és erős volt. Mikor inni kezdtek a párulgó 
italból, már egészen bizalmas lábon álltak.

— Én rokona vagyok mr. Pecksniffnek, ön 
nemde ezt tudja ? — kérdé a fiatal ember.

— Valóban ! — kiáltá mr. Pinch.
— Igen. Nagyatyám az ő nagybátyja s igy 

igen közeli rokonságban állunk.
— ügy! Márton az ön keresztneve ? — mondá 

mr. Pineh elgondolkozva. O h!
— [Tgy van — válaszolá az uj barát — de 

szeretném, ha ez lenne a vezeték nevem is, mert 
az enyém nem valami szép hangzású és időbe ke
rül mig le tudom Írni. Nevem Chuzzlewitt.

— Istenem ! — kiáltott mr. Pinch önkén
telen megdöbbenéssel.

— Csak azon nem csodálkozik, hogy nekem 
két nevem van ? — válaszolt a másik poharát 
szájához emelve. A legtöbb embernél ez igy szo
kott lenni.

— Oh nem — mondá mr. Pinch — éppen 
nem ! A világért sem !

És visszaemlékezett, hogy Pecksniff négy 
szemközt intette, hogy ne említse meg a hasonló 
nevű öreg gentlemant neki, a ki a kék sárkánynál 
lakott, ő est magának tartotta fö l; mr. Pinch, hogy
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zavarát elrejtse, legjobbnak tartotta poharát szájá
hoz emelni. Pár percig az elég nagy pohárból néz
tek egymásra és aztán üresen letették.

— Megmondtam az istállóban, hogy a kocsi 
készen legyen az elutazásra, — mondá mr. Pinch 
az órára nézve. Talán mehetnénk?

— Ha úgy tetszik ! — viszonzá Márton.
— Szeret hajtani ? mondá mr. Pinch 

s arca sugárzott annak a tudatában, hogy ó' most 
mily kecsegtető ajánlatot tett barátjának. Ha akarja, 
akkor csak hajtson ön?

— Az attól függ — mondá nevetve Márton
— mily lova van önnek. Ha rusnya lova van, 
úgy inkább kényelmesen zsebre dugom kezeimet, 
hogy melegedjenek.

És ezt a mondását oly jó gondolatnak tartotta, 
hogy hangosan felkacagott. Maga mr. Pinch egy 
pompás élcnek gondolá. 0  is nagyot nevetett é3 
meg volt róla győződve, hogy ez nagyon mulatsá
gos dolog! Akkor aztán kifizették számlájukat; be
burkolóztak és a kapu felé mentek, a hol Peck
sniff kocsija már útra készen várt rájuk.

— Nem hajtok mr. Pinch — mondá Márton
— köszönöm ! s ezzel beült a kocsi belsejébe. De 
nekem van egy úti ládám, ezt is magunkkal vi
hetjük ?

— Oh mindenesetre — mondá Tóm — 
Dick, tegye azt a ládát valahová!

A láda nem volt valami nagyon kicsi, hogy 
akárhová lehetett volna tenni, de Dick valamiké
pen mégis elhelyezte, mr. Chuzzlewitt is segitett neki. 
Majdnem egészen elfoglalta mr. Pinch helyét és 
mr. Ghuzzlewit nagyon félt, hogy ez alkalmatlan 
lesz neki, a mire Tóm azt feleié: oh épenséggel 
nem ! Ámbár oly borzasztó helyzetben volt, hogy 
nagy bajába került mást látni a térdeinél. De hát 
a csipős szél éppen arról az oldalról futt, a
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melyen mr. Pinch a ládával együtt helyet foglalt s 
a láda és Pinch tökéletes védfalat képeztek s az uj 
tanítvány nagy kényelemben utazhatott.

Derült holdfényes téli este volt. A vidék meg 
volt ezüstözve a hold sugaraitól, a mely ott csillo
gott a korai fagyon; a tájkép elragadó szép volt. 
Mindenütt csönd és nyugalom honolt, a két utas 
sem szólt eleinte, de nem sokára a punch belülről 
melegített, az egészséges levegő kívülről hütött, s 
ez beszédesekké tette Őket. Szünet nélkül fecsegtek,

A fél-utón megitatták a lovat. Márton (a ki 
bőkezűen tudott bánni a pénzzel) megint punchot 
rendelt, a mi még beszédesebbé tette őket. Ter
mészetesen első sorban Pecksniffről és családjáról 
volt szó; a kiről Tom Pinch könvekkel szemében 
oly megindító képet rajzolt, a mit mr. Pecksniff 
meg sem álmodott, mert akko^ bizonyosan (lévén 
igen szerény ember) nem küldené Tóm Pinchet, 
hogy a tanítványokat szállítsa haza.

így mentek és mendegéltek (a mese nyelvén 
szólva) mig végre feltűnt a kis helység kivilágított 
ablakaival, a templom sugár tornya kiemelkedett a 
cinterem közepéből.

— Csinos templom — mondá Márton észre 
véve, hogy társa lovának úgy is lassú lépteit 
még inkább lassítja.

— Nemde — mondá Tóm nagy örömmel — 
ott van a legkedvesebb orgona a világon, a mit va
laha hallott. Én játszom rajta.

— Igazán? — mondá Márton — azt hi
szem, ez a fáradság nem igen fizeti ki magát. Mit 
kap ezért?

— Semmit — mondá Tóm.
— Semmit! — viszonzá barátja — nos ön 

igazán különös fiú !
E megjegyzésre csönd következett.

— Midőn azt mondtam, hogy semmit —
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monda mr. Pinch vidáman — nem volt igazam s 
nem mondtam azt, a mit gondolok, mert igen sok 
gyönyörűséget köszönhetek e hangszernek és leg
boldogabb óráim ennek köszönhetem. Egy nap va
lami történt, de talán ez untatni fogja önt ?

— Oh csak mondja el, hallgatom!
— Láttam, — mondá Tóm suttogó hangon, 

— egyikét a legszebb, a legkedvesebb arcoknak, a 
melynél még a festő sem festhet szebbet, a milyet 
ön nem tud még el sem képzelni . . .

— De igen, egy nagyon szép arcot el tudok kép
zelni — mondá a jó barát elgondolkozva — vagy 
legalább kellene tudnom, ha volna képzelő tehet
ségem !

— 0 először — mondá Tóm kezét Már
ton vállára téve — korán reggel jött el, midőn 
még alig pitymallott midőn az előcsarnokban állva, 
láttam öt, a hideg borzongás vett rajtam erőt, mert 
azt hittem, hogy szellem! De aztán magamhoz té r
tem szerencsére oly hirtelen, hogy az orgonajátékot 
sem hagytam abba.

— És miért szerencsére ?
— Miért? mert ő ott állott, hallgatódzva, 

Szemüvegen láttam őt, a karzat hasadékán, oly 
jól, mint most önt. Oly szép volt! Pár perc múlva 
eltűnt, s én játszottam, amig csak léptei zaját hal
hattam.

— És miért tette ezt?
— Ön ezt nem látja be, miért ? — viszonzá 

Tóm. Azért, ha gondolja, hogy nem láttam, még 
visszatér.

— És visszatért ?
— Természetesen. Másnap reggel, másnap 

esíe megint eljött; de mindig olyankor, midőn egy 
lélek sem volt a templomban és mindég egyedül. 
Korábban keltem fel és tovább játszottam az or
gonán, hogy midőn eljön, nyitva találja a templom
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ajtaját s hallja az orgona-játékot s ne csalódjon 
számításában. így ment ez pár napig, mindég hall
gatta orgona játékomat, de mostanában eltűnt és 
nagyon valószínű, hogy soha sem látom kedves arcát.

— És egyebet nem tud róla?
— Nem.
— És sohasem követte, a mint eltávozott ?
— Ugyan miért zavartam volna ? —- mondá 

Tóm. Nem valószínű, hogy óhajtotta volna társa
ságomat Eljött az orgonát meghallgatni, s nem en- 
gemet nézni. És el kellett volna riasztanom oly 
helyről, a hol úgy látszik örömét találta? Nem, az 
isten áldja meg ő t ! — kiáltott Tóm — ha csak 
egypár percig minden nap örömet szereztem volna 
neki orgona-játékommal, játszottam volna, míg csak 
meg nem őszülök, s igen meg lennék elégedve, ha 
csak néha gondolt volna reám, arra, a kinek a 
zenében egy kis része van, és nagyon meg lettem 
volna jutalmazva, ha olykor-olykor én is eszébe 
jutok !

Az uj tanítványon nagyon meglátszott, meny
nyire csodálkozik mr. Pinch ábrándos képzelősködés én, 
s máris jó tanácscsal akart neki szolgálni, midőn mr. 
Pecksniff háza elé értek, az utcára nyíló kapuhoz. 
Az az ember várakozott rájuk, a kinek reggel mr. 
Pinch a szivére kötötte, hogy vigyázzon a lóra, 
nehogy elragadjon, s miután ez a lovat gondja alá 
vette, Pinch suttogó hangon megkérte mr. Ghuzzlevvittet, 
hogy egy szót se áruljon el abból, a mit az előbb 
túláradó szívvel elmondott. Ezzel bevezette a nö
vendéket, hogy bemutassa a háziaknak.

Mr. Pecksniff nyilván nem várta őt ez órá
ban, mert körülötte nyitott könyvek hevertek, s kö
tetet kötet után nézett meg, szájában egy fekete 
tollszár volt, delejtü a kezében, s mindenféle mathe- 
matikai készülék körülette,

Miss Charity sem várta őt mert ő fonott ko-
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sárja előtt szorgalmasan varrogatott alkalmatlan 
háíósapkákat a s z e g é n y e k  számára. De miss 
Mercy sem várta, mert székén ülve dolgozott — 
oh mily jóság ! —  egy rengeteg n a g y  kabáton, a 
mely a szegény szomszéd k i s gyermekének lett volna 
szánva. Kis főkötője szalagon egyik szép hajfonat- 
járói lógott le, a melylyel oda volt erősítve, hogy 
el ne veszítse, vagy rá ne üljön.

Nehéz vagy lehetetlen dolog volna látni egy 
családot nagyobb zavarban és meglepetésben, mint 

>'a Pecksniffeket ez alkalomkor.
— Lelkemre! — mondá mr. Pecksniff föl • 

tekintve, s meglepett arcán fokonként derült fel az 
öröm sugara. Már i t t ! Márton, kedves Márton, öröm - 
mel üdvözlöm önt szegény házamban !

És ez örömkiáltással mr. Pecksniff gyöngéden 
megölelte, jobbjával pedig egynéhányszor megvere
gette hátát, mintha forró érzelmeit az ölelés alatt 
máskép nem tudná kifejezni.

— De itt vannak — mondá magához térve 
öröméből — itt vannak leányaim, Márton, csak e 
két gyermekem van, ha látta is őket, bizonyára 
nem találkoztak, óh az a szomorú családi viszály 
— gyermekkoruk ó ta ! Nos kedveseim, mit szégyen- 
litek, hogy rendes napi foglalkozásotok közt le
pett meg titeket? Mi a vendéget kicsiny diszszo> 
bánkban óhajtottuk volna fogadni — mondá mr. 
Pecksniff mosolyogva — de igy még jobb, igen, 
még jobb!

Oh ártatlanság csillaga hol lehetsz, hogy csil
loghatsz te égi hazádban, midőa a két miss Peck 
sniff túltesz rajtad, a mint mi ad a kettő liliom 
kezét nyujtá biborpiros arccal Mártonnak. Hogy 
remegsz te, mintha részvéttel volnál a megzavaró 
dott leány iránt, midőn Mercy észrevette, hogy a 
főkötő hajáról lecsüng. Arcát elrejtette kezeivel, 
fejét elforditá, mialatt szelíd lelkű testvére levette
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onnan főkötőjét és szelíd szemrehányással megve
regette kövér hátát.

— És — mondá mr. Pecksniff e jelenetek 
után barátságosan megfogva mr, Pinchet karjá
nál — hogy tetszik önnek a mi kedves barátunk 
Márton ?

— Nagyon jól, sir, Biztosítom róla, hogy a 
legjobb viszonyban vagyunk.

— Öreg Tom Pinch! — mondá mr. Peck
sniff megindító szomorúsággal —- a*h, úgy tetszik 
nekem, mintha csak tegnap történt volna, hogy 
Tóm iskoláit bevégezte. Pedig évek teltek el, mióta 
Tomas Pinch és én kart karba öltve, együtt kezd
tük pályafutásunkat.

Mr. Pinch elérzékenyedésében nem tudott mit 
válaszolni rá. Nagyon meg volt indulva Megszorí
totta mestere kezét és megpróbálta a hálálkodást

— Ah Thomas Pinch — mondá mr. Peck
sniff mélabus hangon, folytatjuk tovább utunkat- vál- 
tozhatatlan barátsággal, gyöngédséggel és együtt ma
radunk halálunk napjáig.

— Nagyon jó, nagyon helyes — tévé hozzá 
boldogan mr. Pinch karját megrázva — no, de 
ne többet erről. Márton kedves barátom. Érezze 
magát otthonosnak e falak közt. Hadd mutassam 
meg önnek, hogy élünk mi itt. Jöjjön!

Ezzel egy égő gyertyát vett elő, s felszólitóttá 
fiatal rokonát, jöjjön vele. Az ajtónál megállt.

— Velünk jöhet Tom Pinch.
A h! mily örömmel tette ezt a jó Tóm, akár 

a halálba is örömmel követte volna ezt a derék 
férfiút!

— Ez — mondá mr. Pecksniff, megnyitva 
az átellenben levő társalgó ajtaját — ez a mi 
diszszobánk. Már szó’ottam önnek erről. Leányaim 
büszkék erre Márton! Ez — mondá egy másik 
ajtót kinyitva — az én kis szobám, a hol az én



SI

müveim (bizonyára gyönge dolgok) születtek. Itt 
van arcképem Spillertöl. Mellszobrom Spokertől. Ez 
utóbbi igen hasonlit hozzám. Megismerem magam 
benne, különösen, ha baloldalát nézem az orrának.

Márton azt mondá, hogy igenis hasonlit, de 
’ nem elég kifejező' arc. Mr. Pecksniff megjegyzé, 
hogy ő is ezt a hibát fedezte fel benne, s örült, 
hogy fiatal rokona ért a művészethez.

— Sokféle könyvet láthat itt — mondá mr. 
Pecksniff kezével a fal felé mutatva, — magam Í3 
írtam egy párt, de még nem adtam ki egyet sem. 
Kérem vigyázzon a lépcsőkön. Ez — mondá egy 
harmadik ajtót kinyitva — az én háló szobám. Itt 
olvasgatok, mikor családom azt hiszi, hogy pihenni 
dőltem. Ez ugyan árt az egészégemnek, de hát rö
vid az élet és nagyon sok a tanulni való. Látja, 
minden el van itt készitve, hogy az ember eszméi 
el ne röppenjenek,

E szavakkal egy kis kerek asztalra mutatott, 
a melyen egy lámpa volt ; több iv papiros, radir 
gummi. cirkálom, szóval minden, úgy, hogy mikor 
éjjel mr. Pecksniffnek egy épitészi eszméje támadt, 
rögtön kiugorhatott ágyából és megörökíthette.

Mr. Pecksniff ezután egy másik ajtót nyitott 
ki, de aztán újra bezárta és mosolyogva nézett kö* 

• rü l: Miért ne? mondá
Márton nem tudta megmondani miért nem, 

mert nem tudta mit akar! De mr. Pecksniff úgy 
válaszolt, hogy kinyitotta az ajtót é3 mondá:

— Lányaim szobája I Szegényes hely, de 
nagyon kedves előttük. Nagyon tiszta; nagyon kel
lemes. Vannak itt virágok, hyacintok, könyvek, 
madárkák.

Ezek a madárkák — mellesleg megjegyezve — 
egy öreg tántorgó, fark nélküli verébből állot
tak, a melyet kivételesen a konyhából kölcsönöz
tek ki.
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— Csak ilyen csekélységek vannak itt, a mi
ket a leányok szeretnek Egyéb semmi. Azok, a 
kik hiú fényt keresnek, azt itt nem fogják meg
találni !

E szavakkal tovább vezette őt a folyosón.
— Ez — mondá mr. Pecksniff egy másik 

ajtót nyitva meg — ez az a nevezetes szoba, a 
hol — mint én hiszem — annyi sok tehetség fej
lődött ki. Ez az a szoba, a hol egy nagyszerű to
rony eszméje érlelődött meg bennem, a melylyel 
egy nap meg fogom lepni a világot. Itt dolgozunk 
mi kedves Márton. Egy pár épitész már kiképezte 
magát ezen a helyen — egy pár, nemde mr. Pinch ?

Tom készséggel erősítette, s a mi még több, 
el is hitte.

— Itt láthatja ön — mondá mr. Pecksniff 
egyik papiros csomagot a má?ik után megvilágo- 
sitva — némi nyomát munkálkodásunknak. Ez a 
Salisbury székesegyház északról, keletről, délről, 
nyugatról, délkeletről, északnyugatról. Itt egy hid, 
egy szegények háza, börtön, templom, lőportár, 
borospince, előcsarnok, nyári lakás, jégverem, más 
tervek és mindenféle rajzok. És ez. — mondá egy 
másik szobát mutatva, amely ugyanazon az eme
leten volt négy ágygyal — ez az önök szobája, 
amelyet kényelmesen mr. Pinch-csel fog megosztani. 
Délre fekszik, a kdátás elragadó. Itt mr. Pinch kis 
könyvtára, szóval minden kellemes és otthonos. Ha 
bármikor valami kivánni valója van, kérem szól
jon. Az idegeneknek is — nemcsak önnek — 
e tekintetben teljes szólásszabadságuk volt.

Ez kétségbevonhatlan igazság és mi megerő
síthetjük m. Pecksniff állítását. E tekintetben a nö
vendékek csakugyan korlátlan szabadságot élveztek, 
minden ellen fölszólalhattak, ami nekik nem tetszett. 
Egyik-másik fiatal gentleman öt év alatt minden 
nap felszólaltak 'egy és ugyanazon dolog miatt.
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— A ház cselédei — folytatá mr. Pecksniff, 
fönt alusznak. É3 ezzel mindent megmutattam önnek.

Ezután tetszelgőleg hallgatta a fiatal ember 
dicsérő szavait a berendezésre vonatkozólag és is
mét visszavezette őt a társalgó szobába.

Itt nagy változás történt; a nagymérvű ün
nepélyes előkészületek már megtörténtek; a két 
miss Pecksniff vendégszerető pillantással fogadta a 
az uj tanitványt. Volt két üveg kerti bor, fehér és 
vörös, egy tányér hideg sült (nagyon vékony dara
bokra felszeldelve), egy másik tányér almával, az
tán még egy kétszersülttel (a mely mindég nedves 
marad és jól megrágható), egy tányér 
narancs, darabokra fölvágva, megcukrozva, végre egy 
nagy lepény.

Ez előkészületek nagyszerűsége elfojtotta a 
jó Pinchben a lélekzetet. Pecksniff pedig kérte a 
társaságot, hogy igazságot tegyen meglette, mert ez 
a lakoma nem tekintve belső jóságát, finomságát, 
pompás éjjelre, könnyű étel és hideg.

— Márton — mondá — ön az én kedve
seim közé fog ülni, mig mr. Pinch mellém. Igyunk 
hát a mi uj családtagunk egészségére ! Márton ked
ves barátom, szeretetem örökké a tied ! Mr. Pinch, 
ha ön takarékoskodik a borral, össze fogunk veszni.

A bor pogányul savanyu vala; de mr. Peck
sniff tekintettel a többiekre iparkodott el nem 
árulni, hogy a bor savanyu, nem fintorgatta az arcát,

•—*Ez — mpndá mr. Pecksniff, de a társa
ságra és nem a borra értve — ez olyan egyesü
lés, amely megfizetne nekünk annyi sok csalódás
ért és bosszúságért! Legyünk vidámak.

Itt egy darabka kétszersültet vett és igy 
folytatá :

— Van oly szegény szív, a mely sohasem 
tud örülni, de a mi szivünk nem szegény nemde ?
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I{y vidámságra buzdító szavakkal csalta az 
időt és megmentette asztala becsületét; mialatt mr. 
Pinch talán azért, hogy elhitesse magával, hogy 
a mit lát és hall az valóság és nem csalóka álom, 
megevett mindent, a mit kezével elért. A borivásbán 
sem volt tartózkodó, sőt ellenkezőleg, mr. Peck
sniff buzdításának megfelelőleg, oly mohón esett a 
palacknak és újra meg újra megtöltötte poharát, 
hogy miss Charity boszankodott rajta, s oly mere
ven nézett rá, mint egy kísérteire. Mr. Pecksniff 
is gondolkozóba esett, ha nem is volt levert, de 
ismervén a bor tulajdonságát, valószínűleg mr. Pinch 
holnapi állapotára gondolt és azon törte fejét, mi a 
legjobb orvosság a kólika ellen.

Márton és a fiatal ladyk ez alatt jó barátok 
lettek és elmondták egymásnak gyermekkori bohó
ságaikat. Miss Mercy mindég nagyokat nevetett; s 
olykor-olykor, a mint mr. Pinch boldog arcára te
kintett, oly kacagás vett rajta erőt, mely a hiszté
riához közel állott. Ezt a nagy vidámságot gyön
géd nővére nem találta illőnek és haragosan súgta 
neki, hogy nincs itt az ideje a nagy vidámságnak, 
de utoljára maga is neyetett, mondván : valóban 
nevetséges és kiállhatatlan volna ily dolgot komo
lyan venni.

Végre eljött az ideje a régi filozófus egyik 
első szabályára gondolni, hogy az egészség, gaz
dagság és bölcseség csak úgy biztosítható, ha ko
rán fekszünk és korán kelünk föl. A fiatal ladyk 
felkeltek az asztaltól és nagy nyájassággal búcsúz
tak mr. Ghuzzlewit tői, atyjuktól tartozó tisztelettel, 
mr. Pinchtől leereszkedéssel, s visszavonultak szo
bájukba. Mr. Pecksniff fiatal barátját fölkisérte a 
lépcsőkön, hogy maga ügyeljen föl kényelmére, ka- 
ronfogta s bevezette őt a hálószobába. Mr. Pinch 
követte őket, a gyertyát vivén utánok.

— Mr. Pinch — mondá Pecksniff, kér esz'.ne
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font karokkal ülve le a szegényes ágy szélére — 
nem látok koppantót a gyertyához. Nagyon leköte
lezne, ha hozna egyet !

Mr. Pinch boldogan sietett koppantóért.
— Bocsásson meg Márton, hogy Thomas Pinch 

nem eléggé udvarias — mondá mr. Pecksniff szá
nalmas és pártfogói mosolylyal, a mint az a szo
bából eltávozott — de azért jó fiú.

— Nagyon jó, sir !
— Oh igen — mondá mr. Pecksniff — Tho

mas Pinch jó fiú. Igen hála datos ember. Sohasem 
sajnáltam, hogy Tomas Pinchcsel barátságos vi
szonyba léptem.

— Azt hiszem, ezentúl sem fogja megbánni, sir.
— Nem — mondá mr. Pecksniff — nem. 

Remélem, hogy nem. A szegény fiú mindig jót 
akar, de nincs tehetsége. Ha ön úgy akarja, na
gyon hasznos társat talál benne. Ha Thomasnak 
valami hibát szemére lehet vetni, az, hogy olykor- 
olykor megfeledkezik a helyzetéről. De csakhamar 
magához tér. A jó lélek. Ön nagyon könnyen bol
dogulhat vele. Jó é jt!

— Jó éjt, s i r !
Ekkor mr. Pinch már visszatért a koppan-

tóval.
— Jó éjt kivánok önnek is mr. Pinch — 

— mondá Pecksniff. Aludjanak mindaketten jól. 
Isten önökkel. Isten önökkel.

Ez áldással távozott a szobából. A két fiatal 
ember fáradt volt és csakhamar elaludt. Márton sok 
mindent álmodott; ennek némi magyarázatát talán 
e történet következő lapjain találja az olvasó. Tho
mas Pinch az ünnepekről, a templom orgonájáról; 
a szeraphról, miss Pecksniffekről álmodott. Mr. 
Pecksniff is álmodozásba merült, mielőtt ágyába fe
küdt volna, két álló óráig ült a kandalló tüzénél, 
mélyen gondolkozva nézett a parázsra. De ő is le
feküdt és álmodott igazán. így az éji nyugalmas
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órákban annyi összefüggéstelen és torz képzelgés 
merül föl egy házban, mint valamely őrült 
agyában.

Több fontos dolgon a Pecksniff! és építészi ügyeken kí 
vül, teljes előadását tartalmazza annak, mily előhais- 
dást tett mr. Pinch az uj tanitvány bizalmában és ba

rátságában.

Reggel volt és a szép Aurora, a melyről mar 
annyi sokat Írtak, beszéltek prózában és versben, 
rózsás ujjaival megcsiklandozta miss Pecksniff or 
rát. Ez tréfás cselekedet volt ő istenségétől,
mert hogy prózai kifejezéssel éljünk, a szép Cherry 
arcának e hegyes része mindég vörös vala a reg
geli idején. S csakugyan a nap e szakában úgy 
nézett az ki, mintha megfagyva lett volna, tg Ián 
ezért adott oly kevés vajat szegény mr. Pinch ke
nyerére, De ma kivételesen rá volt bizva, hogy 
annyit vágjon magának a kenyérből, a mennyit 
akar, a mi a jó Pinchet nagy zavarba hozta.

A fiatal ladyk közt mintha valami titkos meg
egyezés lett volna, a minek okát mr.
Pecksniff a reggeli után mosolyogva igy magyarázta 
meg az ő nagy megelégedésükre.

— Nem gyakran történik Márton — mondá 
— hogy én és leányaim elhagyjuk csöndes ottho
nunkat és a világ bűnös gyönyöreinek karjába ves
sük magunkat. De ma ezt is megteszszük.

— Igazán sir! — kiáltott a tanitvány élénken.
— Igen — mondá mr. Pecksniff, megtapo

gatva balkezével egy levelet, a mit jobbjában tar
tott — meghívást kaptam Londonba, de csakis üz
leti ügyekben megyek oda, kedves Márton. Már 
régen megígértem leányaimnak, hogy ez esetben

VI. FEJEZET.
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«elkisérhetnek. Ma este elutazunk a gyorskocsin, 
mint az öreg Noé galambjai és egy hétnél előbb 
nem teszszük e küszöb elé olajágunkat. Midőn azt 
mondom olajágunkat — jegyzé meg mr. Pecksniff 
felvilágositólag — a mi igénytelen podgyászunkra 
gondolok.

— Remélem, a fiatal ladyk Örülni fognak az 
útnak?

— Oh, de mennyire! — kiállóit Mercy ke
zeivel tapsolva — Cherry kedvesem, Londont lá tn i!

— Ábrándos gyermek ! — mondá mr. Peck
sniff álmodozó tekintettel és mégis, mennyi méla 
édes érzés nyilatkozik e gyermekes reményekben ! 
kellemes dolog azt tudni, hogy gyermekségemben 
azt gondoltam, hogy a vöröshagymák fán teremnek 
és hogy minden elefánt hátán bevehetetlen kas* 
télylyal jön a világra. Természetesen ez nem úgy 
volt távolról sem és mégis ez a képzelődés a meg
próbáltatás nehéz napjaiban vigaszul szolgált ne
kem. Még akkor is, midőn rájöttem, hogy nem jó- 
ravaló növendéket, hanem kígyót melengetek keb
lemen és még most is e nagy kínomban ezek esi] - 
lapitólag hatnak rám.

E borzalmas példálódzás John Westlokra oly 
hatással volt mr. Pinchre, hogy theáját kortyán- 
gatván majd megfult; mert épen ma reggel kapott 
tőle levelet, a mit mr. Pecksniff igen jól tudott.

—  Jegyezze meg kedves Márton — mondá 
mr. Pecksniff visszanyervén előbbi vidámságát — 
hogy a mi házunk távoliétünkben nem fog innen 
elszökni. Az őrizetet önre bízzuk. Itt nincs titok, 
minden nyílt és őszinte. A ház akármelyik szegle
tébe nézhet: sőt kérem, hogy ennek minden részé
ben otthonosnak érezze magát. Legyen kedélyes, 
kedves Márton és ölje le azt a kövér borjut, a 
melyik önnek tetszik !

Semmi kétség, hogy a fiatal ember akár
Dickens: Chuzzlewitt. 7
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mennyi borjut hajlandó lett volna a saját használ 
latára leölni, ha ilyenre akad a házban, csakhogy 
ilyenforma állat ez időben nem legelészett mr, 
Pecksniff birtokán. Ez a felhivás tehát inkább ud* 
varias szólás formának volt tekintendő a vendég- 
szeretet megérzékitésére. Ez volt a társalgás végső* 
szó-virága, mert midőn ezt mr. Pecksniff kimondta, 
fölkelt és fölvezette őket az épitészi geniek két lép
csőn túl levő meleg ágyába.

— Hadd látom — mondá mr. Pecksniff ku
tatva a papirosok közt, hogy tölthetné leghaszno
sabban az időt, a mig én oda leszek. Talán j6 
volna, ha megtestesitné eszméjét, mily emlékoszlo
pot szánna a londoni lordmayornak, vagy egy sir- 
halmot hogy épitene valamelyik sheriffnek, vagy 
mint képzeli magának az istállót egy nemes ember 
parkjában? Tudja-e, mondá mr. Pecksniff gondol
kozó arccal nézve fiatal rokonára — hogy én na
gyon szeretném látni, mint képzeli ön magának az is
tállót ?

De Mártonnak ez a kivánság úgy látszott, nem 
igen tetszett.

— Egy vizhuzó igen hasznos gyakorlat —  
mondá mr. Pecksniff — úgy tapasztaltam, hogy 
egy lámpaoszlop rajzolása igen finomitja az Ízlést 
és klasszikus irányt ad neki. Egy diszitett dárda 
is nagy hatással van a képzelő tehetségre. Mit 
szólna hozzá, ha egy diszitett lándsával kezdené 
pályáját ?

— Amint mr. Pecksniffnek tetszik — mondá 
Márton habozva.

— Várjon csak —  mondá a gentleman —* 
ugylátszik ön becsvágyó és igen jó rajzoló! ön 
h a-h a! meg fog próbálkozni az iskolai rajzolás
sal, a nyomtatott minták után. Szavamra mondom 
— mondá mr. Pecksniff vidáman — nagyon ki
váncsi vagyok rá, hogyan rajzolt az iskolákban. Min-
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denki tudja, hogy a fiatal emberek észszerűben és 
teljesithetlen vágyakkal vannak tele, de a melyeket 
én meg nem valósíthatok! De az igaz ke Íves Márton, 
nagyon igaz, hogy az utolsó vonásokban, a melyekkel 
a rajzon igazitok, nagy gyakorlat és mély tanulmány 
nyilatkozik. Ha-ha! Nos csakugyan nagy örömem 
telik majd benne — folytatá mr. Pecksniff furcsa 
humorral megveregetve a fiatal ember vállát — 
látni azt, mit csinált ön az alsóbb iskolákban.

Márton ebben megegyezett és mr. Pecksniff 
átadta neki a szükséges eszközöket; értekezve egy
úttal az egy pár igazitó vonás bűvös hatásáról a 
mester kezéből, a mely csakugyan mint némelyek, 
(természetesen a jeles férfiú ellenségei) állították, 
valóban meglepő hatást tettek, mert ez által a nö
vendék ákom bákomjaiból egy hátsó ablak, egy 
konyhaajtó vagy egy féltucat lépcső, vagy vizvezeto 
cső lett, és mr. Pecksniff úgy mutatta föl, mint a 
növendék saját rajzát és ez sok hasznot hozott a 
jó gentleman zsebébe. De ilyen a lángész hatalma, 
kezében még a salak is aranynyá válik!

—  Hogyha elfárad a munkában és változatos 
foglalatosság után sóhajt —  folytatá mr. Pecksniff 
—  Thomas Pinch^csel gyakorolhatja magát a há- 
túlsó kertben a földmérésben, vagy megmérheti azt 
a földet, a mely a ház és az útmutató közt var, 
vagy más kellemes és hasznos foglalkozás után 
láthat. Van még ott egy szekér tele téglával és 
vagy 20 üres virágcserép a kertben. Ha elhatároz
hatja magát rá kedves Márton, hogy pl. lerajzolja 
nekem, hogy képzeli a szent Péter templomot Ró
mában, vagy a moszkvai székesegyházat, vagy a 
konstantinápolyi Sophia templomot, ezzel nagy örö
met szerezne nekem visszatértemkor. És most — 
mondá végre mr. Pecksniff —- hagyjuk abba a 
tanügyet és beszéljünk családi ügyeinkről. Nagyon

7*



1 0 0

szeretnék önnel erről beszélni a szobámban, mielőtt 
becsomagolnék.

Márton követte őt szobájába, a hol több mint 
egy óráig tartott a titkos értekezlet; mig mr. Pinch 
egyedül maradt. Midőn a fiatal ember visszatért, 
nagyon hallgatag és szomorú volt, és ilyen maradt 
egész nap. Tóm egyszer vagy kétszer közönyös dol
gokról iparkodott vele beszédbe elegyedni, de az 
gondolataiba merült és nem válaszolt.

Különben sem lett volna ideje a fecsegésre, ha 
uj barátja beszédesebb is lett volna, mert mindenek
előtt mr. Pecksniff hivta le, hogy álljon rá úti bő
röndjére és képviseljen egy antik szobrot, addig, 
mig azt be lehet zárni, majd miss Charity hivta 
le, hogy segítsen neki táskáját zsineggel össze
kötni, majd miss Mercy küldött utána, hogy jöjjön 
le és javítsa ki dobozát, aztán irt mindenféle 
papírdarabot, a mit a podgy ászra ragasz
tottak, majd önként ajánlkozott, hogy leviszi 
a podgyászt, végre az utca végén levő útmutató
hoz cipelte, s várt, mig a kocsi megjött. Röviden : 
napimunkája egy hordárnak is terhes lett volna, 
de az ő szivjósága mellett ez neki csekélységnek 
tűnt föl, végre leült a podgyászra, várt a Peck- 
sniffekre, mikor aztán az utcán látta őket közeledni 
az uj tanítvány kíséretében, szivében ujongott, re 
mélve, hogy megnyerte jóltevője tetszését.

— Majdnem féltem — mormogá Tóm,
egy levelet véve elő zsebéből s megtörölte izzadó 
arcát, mert ámbár hideg volt, mégis a serény 
munkában megizzadt — attól tartottam, hogy nem 
lesz időm Írni n e k i ;  és ez nagyon rosszul esett 
volna nekem. A postaköltség ilyen nagy távolságra 
komoly megfontolásra méltó, különösen ha az em
ber nem gazdag. A szegény leány nagyon örülni 
fog, ha meglátja kéziratomat, ha megtudja, hogy 
mr. Pecksniff még mindég jó indulattal viseltetik
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irányomban. Megkértem John Westlockot, hogy lá
togassa meg és mondjon el neki mindent, mindent, 
a mit rólam tud, de attól félek, hogy ő mr. Peck
sniff ellen fog beszélni és ez aggodalmat okoz neki. 
Aztán oly szigorú embereknél van, és az kényel
metlen helyzetbe hozná őt, ha egy oly fiatal em
ber mint John Westlock látogatását fogadná. Sze
gény Ruth !

Tom Pinchen, úgy látszik, egy pár másod
percre erőt vett a bubánál, hanem aztán megvi
gasztalódott és igy folytatá tépelődését:

— Én csinos fickó vagyok és nem gondolok 
semmivel — mint John szokla mondani — (John 
igen kedves és jószivu fiú, csak azt kívánnám, hogy 
jobban szeretné mr. Pecksniffet) s nekem sem kel
lene elbusulnom magamat azon, hogy oly messze 
estünk egymástól, a helyett, hogy arra a véghetet- 
len nagy szerencsére gondoljak, a mely engem ide 
vezetett. Bizonyosan e z ü s t  k a n á l l a l  a s z á m 
b a n  j ö t t e m  a v ilá g ra ,* )  hogy egyenesen ide 
kerültem. És mily váratlan szerencse reám nézve 
ez az uj tanítvány Í3. Ily nyájas, nemeslelkü, derék 
fiút, mint ő, sohasem láttam. Nos, mi igen jó ba 
rátságban vagyunk egymással! 0 rokona mr Peck- 
sniffnek, ügyes, akaraterős fiatal ember, a ki utat 
vág magának a világon oly könnyen, mintha sajt 
volna ! De ime itt jön, a kit emlegetek — mondá 
Tóm — ott jön az utcán oly büszkén, mintha az 
övé volna !

Valóban az uj növendék miss Mercyt karján 
vezetve jött az utcán fölfelé, nyomában miss Charity 
és mr. Pecksniff. A kocsi zörgése is hallatszott e 
pillanatban. Tóm nem vesztegette az időt, hanem 
rögtön átadta az emlitett levelet.

— Óh — mondá mr. Pecksniff gyanúsan

') Angol közmondás.
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nézve a levél címére — a te3tvérének szól Tho- 
más. Igen, kézbesítve lesz mr. Pinch. Ne aggódjék, 
Bizonyosan megkapja mr. Pinch.

Ez ígéretet oly leereszkedéssel és pártfogói 
tekintettel tette, hogy ezt nagy kegynek kellett néz
nie (a mi ezelőtt nem is jutott volna eszébe) és 
hálásan megköszönte jóságát. A két miss Pecksniff 
szokásuk szerint nagyon mulattak azon, hogy mr. 
Pinchnek testvére is van. Mily borzalmas dolog 
csak a puszta eszme, hogy van egy miss Pinch is. 
Oh nagy ég !

Tómnak nagyon hizelgett a vidámságuk, mert 
ezt különös kegy jelének tartotta, mindenesetre az 
ő iránta való jóindulat je le ! Maga is kezét dörzsöl- 
getve, mosolyogni kezdett, kellemes utazást, szeren
csés visszatérést kívánt nekik, szóval nagyon örült. 
Mikor a kocsi a bárka olaj ágával és a családi ga
lambokkal elindult, még akkor is ott állt, kezével 
búcsút integetve s hajtogatva magát, annyira el volt 
ragadtatva a fiatal ladyk szokatlanul udvarias ma
gaviseleté fölött. Pár percig észre sem vette, hogy 
Mártin Chuzzlewitt is ott van, a ki gondolkozva 
állott az útmutatónál, a ki, mióta eleresztő szép 
kisérőnéjének karját, szemeit mindig lesütve tartá

A csönd, mely a kocsi zörgését követte és a 
csípős téli szél egyszerre magukhoz térité őket. 
Karonfogva különböző kedélyhangulatban indultak 
hazafelé.

— Mily bus ön ! — kezdé el Tóm — 
mi baja?

— Nem is érdemes róla beszélni — mondá 
Márton — a baj kevesebb mint tegnap volt, s 
remélem több mint holnap lesz. Nem vagyok jó 
kedély hangulatban,

— Nos — kiáltott Tóm — én ma igen vi
dám vagyok, s alig voltam még oly beszédes ked
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vemben mint most. Nem szép az ön elődjétől Johntól 
az, hogy irt nekem ?

— Igen — mondá Márton gondtalanul — 
ámbár azt kell hinnem, hogy ő eleget mulathatna, 
anélkül, hogy ön eszébe jutna.

— Éppen én is azt gondoltam — mondá 
Tóm — de ő nem úgy tett, megtartotta szavát és 
így i r : Kedves Pinch gyakran gondolok önre és 
több ily hízelgő mondatot ir.

— Valóban kitűnő fickó lehet — mondá 
Márton egy kissé indulatosan — azért, mert nem 
érez igy ! Önnek ezzel csak örömet csinál.

— Azt nem hiszem, hogy máskép érez, mondá 
Tóm, kíváncsim nézve barátja szeme közé, ön azt 
hiszi, azért ir igy, hogy nekem örömet csináljon ?

— Nos, nem olyanformán áll a dolog — vi- 
szonzá Márton komolyan — hogy az a fiatal em
ber, kiszabadulva e kutya-ólból, örülve annak, hogy 
most Londonban saját ura, van üres ideje és haj
lama arra, hogy kegyesen gondoljon vissza vala
mire, vagy valakire, akit ott hagyott ? Azt kérdem, 
Pinch, természetes-e ez ?

Mr. Pinch rövid gondolkozás után lassú han
gon mondá, hogy igazán esztelenség volt ilyet kí
vánni tőle, természetesen Márton ezt jobban tudhatja,

— Természetesen én jobban tudom — jegyzé 
meg Márton.

— Én is úgy vélekedem — mondá mr. 
Pinch szelíden — már mondtam is, hogy igaz
sága van !

E felelet után újra mind a ketten hallgat
tak, hallgattak egész hazáig. Mikor odaértek már 
sötét volt.

Miss Charity Pecksniff meggondolva, hogy 
a tegnapi vacsora maradványát alkalmatlanság 
volna a kocsiba magukkal vinni, s addig mig haza 
jönnek könnyen elromolhat, azért ott hagyták egy
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tányéron. E hallatlan bőkezűség folytán találtak a 
társalgóban narancs-szeleteket, összeaszott husda- 
rabokat, a sütemény maradványait és kétszersült 
darabokat. Kitűnő folyadék sem hiányzott, amely- 
lyel ez izes falatokat leöbliteni lehetett, a két üveg 
kerti bor egy üvegbe volt összeöntve és papirossal 
eldugaszolva, szóval meg volt hozzá minden eszköz, 
hogy egy kellemes estét szerezzenek maguknak.

Chuzzlewitt Márton végtelen megvetéssel nézte 
barátja mohó készülődését és miután a tüzet, (Peck
sniff szenének nagy pazarlásával) lángra lobbantá, 
a legkényelmesebb székre, a melyet találhatott, mo
gorván leült. Mr. Pinch, hogy azon a kis helyen^ 
a mi neki jutott, megférjen, leült miss Mercy Peck
sniff székére, az üveget maga mellé a szőnyegre 
állította, a tányért térdére tette, s átadta magát 
az élvezetnek.

Ha Diogenes föltámadt volna és hordójával 
Pecksniff társalgó szobájába menve, látja Tóm 
Pinch-et, mint ül miss Mercy kis székén, még ha a 
legrosszabb kedvében is lett volna, még akkor sem 
állhatta volna jóizü mosoly nélkül. Tóm tökéletes 
elégültsége, a száraz husdarabok, a mely, mint f»i- 
részpor horzsolta nyelvét, az a kifejezhetetlen élvezet, 
amelylyel a rossz bort kortyingatá, mintha minden 
cseppnek zamatját nem élvezni bűnnek tartotta 
volna, az a sajátságos arckifejezés és a mikor szü
netelt az evéssel, kezében a pohárral, mintha ma
gát felköszöntötte volna, aztán az az elkomorodás, 
amely vidám arcán erőt vett, amint a szobán kö
rülhordozva tekintetét, barátjának sötét arcával ta 
lálkozott : nincs az a cinikus a világon, ha még: 
akárhogy is gyűlölködik az emberi nemre, a ki el
len tudott volna állani a kacagásnak.

Az egyik meg veregette volna a vállát és ivott 
volna borából az egészségére egy pohárral, még ha 
olyan savanyu is lett volna, mint az ecet, bizonyo
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san kellemes ízűnek találja ; a másik megszorí
totta volna becsületes kezét, míg más nevetett volna 
vele vagy ra jta ; az utolsó osztályba tartozott 
Chuzzlewit Márton, aki nem tudta magát tartóztatni 
s kacagott — hangosan és sokáig.

— Ez a helyes — mondá Tóm helybenha- 
gyólag integetve — legyen kedélyes, ez a pompás 
dolog!

E bátorításra Márton megint felkacagott s a 
mint visszanyerte lélegzőképességét és komolysá
gát mondá :

— Még sohasem láttam oly embert, mint ön 
Pinch !

— Valóban ? — kérdé Tóm — nos, az va
lószínű, mert én aligha forogtam annyit a világban 
mint ön ? Ön bizonyosan sokat látott és ta
pasztalt.

— Tekintve fiatalságomat, nagyon sokat, — 
viszonzá Márton — székét közelebb huzva a tűz
höz és lábát elnyujtóztatva a kandalló párkányán. 
Vigye az ördög, valakivel csak kell őszintén be
szélnem. Nyíltan fogok önnel beszélni, mr. Pinch.

—  Tegye meg — mondá Tóm — úgy fo
gom venni, mint barátságának kiváló jelét.

— Nem vagyok útjában ? — kérdé Márton 
mr. Pinchre nézve, a ki lábán át nézett a lobogó 
tűzbe.

— Éppen nem — kiáltott Tóm.
— Önnek tehát tudni kell — kezdé Márton, 

oly formán beszélve, mint ha a nyilatkozás nem 
valami kellemes volna rá nézve — hogy a hosszú 
történetet rövidre vonjam, hogy gyermekségemtől 
nagy remények közt nevelkedőm és nem egyszer 
adták tudtomra, hogy valamikor nagyon gazdag le
szek. És majdnem az is lettem, hanem egy kis ok 
miatt, a mit mindjárt el fogok beszélni, kitagadtak.
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— Atyja tette ezt? — kérdé Pinch elcso
dálkozva.

— Nagyatyám. Szüleim már régen nincse
nek. Alig tudok rájuk visszaemlékezni.

— Én sem — mondá Tóm és megérintette 
a fiatal ember kezét, de aztán félénken vissza
vonta. Édes istenem!

— Nos tudja meg, mr. Pinch, hogy nagyon 
szép dolog a szüléket tisztelni —  mondá a tüzet 
felpiszkálva, az ő gyors és közönyös modorában 
— annak a kinek van, vagy legalább tud vissza
emlékezni rájuk, ha már nem élnek. Derék szüléi
mét személyesen sohasem ismertem, tehát senki 
sem várhatja tőlem, hogy valami nagyon meg le
gyek indulva, ha szóba kerülnek. Én magam sem ! 
ez az igazság !

Mr. Pinch gondolkozva nézett a kandalló rá 
csára, aztán a mint barátja elhallgatott, felriadt és 
mondá:

— Természetesen; aztán nyugodtan hallgatott 
tovább.

— Egyszóval — mondá Márton — nagy- 
atyám nevelt, a kiről az imént beszéltem. Általá
ban véve jó ember, az kétségtelen, hanem van két 
nagy hibája, a melyből rossz tulajdonai kifejlődtek. 
Először is a legönfejübb ember, a kit csak valaha 
ismertem ; másodszor utálatos önző.

— Valóban?! — kiáltott Tóm.
— Ebben a tekintetben — mondá a másik 

— nincs párja. Gyakran hallottam másoktól, hogy 
ez családi baj és én el is hiszem, hogy van va
lami igazság ebben. De én ezt nem tudom a sa
ját tapasztalatomból. A mit én teszek, mint 
tudja, hála legyen az égnek, nem ennek a követ
kezménye és nagyon vigyázok, hogy ez ne is le
gyen úgy.
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— Mindenesetre, — mondá mr. Pineh — 
igy nagyon jól van,

—  Helyes, sir — mondá Márton még egy
szer felpiszkálva a tüzet és székét közelebb tolta 
ahhoz, önzése makacscsá tette, makacssága pedig 
kérlelhetetlenné elhatározásában. Ennek az volt a 
következménye, hogy mindég nagy tiszteletet, enge
delmességet és önmegtagadást követelt tőlem, midőn 
az ő kivánságai kerültek szóba, mert én neki le 
voltam kötelezve (ha ugyan kötelezettségnek lehet 
azt mondani egy nagyapával szemben) és én iga • 
zán vonzódtam is hozzá, de azért nem egyszer volt 
viszályunk; mert én nem tudtam minden tekintet
ben alkalmazkodni az ő kívánságaihoz ; nem az én 
érdekemben, értsen meg, de mert . . .  itt dadogott 
és nem tudta magát Kifejezni.

Mr. Pinch a legügyetlenebb ember volt arra 
a világon, hogy valakit kisegítsen ilyen állapotból, 
azért nem is szólt semmit.

— Nos ön megértett engem — íolytatá Már
ton élénken — nem tudom megtalálni azt a kife

jezést, a melyre szükségem van. No de most ráté
rek történetem magjára s az okra, a miért itt va
gyok : Pinch ur szeretek !

Pinch növekvő érdeklődéssel nézett rá.
— Mondom, hogy szerelmes vagyok. Szere

tek egy leányt, a kinél szebbre még nem sütött a 
nap. De ő egészen nagyatyám önkényétől függ ; 
ha megtudná, hogy rokonszenvezik velem, elvesz
tené kegyét, elvesztene mindent, a mit most bir 
Azt hiszem ebben a szerelmemben egy csöpp sincs 
az önzésből . . ?

— Önzés! —  kiáltott Tóm — ön nemesen 
cselekedett. Bizonyosan nagyon szereti és mégis 
tekintettel függő állására nem nyilatkozott. . .

— Ugyan mit beszél Pinch ? mondá Márton
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ingerülten — ne tegye magát nevetségessé kedves 
barátom. Azt hiszi, hogy én nem nyilatkoztam ?

— Bocsánatot kérek — hebegett Tóm, — 
de azt hittem, hogy ön igy érti, vagy azaz .
én nem mondtam semmit.

— Ha nem mondom neki, hogy szeretem, mi 
értelme van szerelmemnek •? — monda Márton, csak 
magamat gyötreném örökösen !

— Ez igaz — jegyzé meg Tóm. Nos én na
gyon is sejtem, mit mondhatott ő önnek —  tette 
hozzá Márton csinos arcára nézve.

— Nem egészen — Pinch — válaszolt az, 
egy kissé homlokát ráncolva — mert neki nagyon 
leányos fogalmai vannak a kötelességről és háláról. 
Különben a fő dologban igaza van. Úgy tudom, 
hogy szive az enyém !

— Ez az, amit gyanitottam — mondá Tóm. 
Ez egészen természetes! és nagy megelégedésében 
nagyot ivott a boros pohárból.

— Ámbár én elejétől kezdve a legnagyobb 
óvatossággal viseltem magam — folytatá Márton 
-— nagyatyám, a ki bizalmatlan és gyanakodó ter
mészetű, úgy látszik, gyanitotta vonzalmamat, négy 
szemközt elővett, s vádolt, hogy egy fiatal terem
tés iránta érzett hűségét (ebből is látható mily 
önző !) meg akarom rontani, a kit Ő csak azért 
növelt föl, hogy neki önzetlen gyöngéd társa le
gyen és hogy ő engem saját ó h a j t á s a  szerint 
fog megházasitani. Erre én dühbe jöttem, s azt 
mondtam neki, hogy engedelmével majd én csak a 
magam akarata szerint fogok nősülni és senki pa
rancsára nem hajtok.

Mr. Pinch kerekre nyitotta szemeit és mere
ven nézett a tüzbe.

— Képzelheti — mondá Márton, hogy ez 
mennyire boszantotta őt és gúnyos bókokkal hal
mozott el. Az egyik szóváltást a másik követte,
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egyik sértő szó a másik után röpült el, amint az 
ilyenkor miiidég úgy van, a vége ennek aztán az 
volt, hogy én lemondtam róla vagy ő mondott le 
rólam. É3 tekintetbe kell önnek venni, hogy én nem 
csak nagyon szerettem őt, (hisz ő oly szép é3 okos 
s ámbár szegény, bárkinek is büszkeségére vál
nék) hanem természetemnek is főalapvonása . ..

— A makacsság! — egészité ki Tóm teljes 
ártatlansággal, de ezt a fiatal nem fogadta oly szi- 
vesen, a mint Tóm várta, mert rögtön sértődve 
válaszolt.

—  Ugyan miféle ember ön Pinch?
— Bocsánat — viszonzá Tóm — azt hit

tem, hogy szüksége van egy szóra.
—  Ily szóra nincs szükségem, nem mondtam 

önnek, hogy a makacsság távol van tőlem. Csak 
azt akartam mondani, ha közbe nem vág, hogy 
természetem főalapvonása a s z i l á r d s á g !

— Oh — kiáltott Tóm száját elcsucsoritva 
és helybenhagyólag integetve fejével — igen, igen, 
tudom.

— És szilárd természetű lévén — folytatá 
Márton — természetesen semmit sem engedtem.

— Nem, nem — mondá Tóm.
—  Sőt ellenkezőleg ; mennél inkább nekem 

esett, annál határozottabban ellene szegültem.
— Helyesen tette — mondá Tóm.
—  Természetes —  viszonzá Márton hátra

dőlve székében, könnyed közönynyel intve mindkét 
kezével, mintha a tárgy be lenne fejezve és nem 
volna érdemes erről többet beszélni — a vége a 
dolognak az volt, hogy itt vagyok.

Mr. Pinch pár percig mereven nézett a tüzbe, 
mintha valami nehéz talányt adtak volna föl neki, 
amelyet lehetetlen megoldani. Végre megszólalt:

— Pecksniff ismerte önt ezelőtt is ?
— Csak névleg. Én sohasem láttam őt ez
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előtt, mert nagyatyám nem csak tőle, hanem min
den rokonomtól távol tartott. A szomszédos gróf
ságban váltunk e l ; s itt láttam Pecksniff hirde'é 
sét. Innen Salisburyba jöttem. Az ilyen dolgokra 
hajlamot éreztem magamban, mikor pedig megtud
tam, hogy ő róla van szó, annál inkább iparkod
tam hozzá jönni, ha lehetséges . . .

— Oly kitűnő férfiúhoz nemde ? — szólt 
közbe Tóm kezeit dörzsölve — Önnek tökéletes 
igaza van.

—  Nem annyira ezért, ha az igazat kell 
megmondanom — viszonzá Márton fölkelve és vál
lát melegitve a kandalló tüzénél — mint in
kább azért, mert nagyatyám nagyon gyűlöli 
s kárhozatos magaviseleté folytán természe
tes, hogy szándékom azt tenni, ami az ő akara
tával szöges ellentétben áll. Nos tehát itt vagyok l 
Viszonyom a fiatal ladyvel, a mint mondhatom, va
lószínűleg sokáig nem fog változni, mert sem az 
én, sem az ő kilátásai nem valami fényesek; és 
természetesen addig nem is gondolok a házasságra, 
míg nem vagyok jó helyzetben. Képzelheti, hogy 
sohasem fogom szegénységbe, nyomorúságba ker
getni magam és sohasem fogok szerelmeskedni egy 
szobában, a mely a harmadik emeleten van !

— Ne is beszéljünk erről — mondá Tóm 
Pinch halkan.

— Úgy van. Ne is beszéljünk erről. Ámde 
én, ha éppen szükség volna rá, követelhetném ezt 
tőle, először: mert ő nagyon szeret engem, má
sodszor, mert én miatta viseltem igy magamat.

Sok idő telt belé, mig Tóm rámondta, hogy 
„bizonyosanu, oly sok idő, hogy addig szunyókál
hatott is volna, de végre mégis kimondta.

— Még más körülmény Í3 szoros összeköt
tetésben van e szerelmi történettel —  mondá 
Márton. Emlékszik rá, mit mondott nekem a múlt
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éjjel, a midőn megérkeztünk, az ön csinos temp
lomlátogatójáról ?

—  Emlékszem — mondá Tóm felkelve szé
kéről és leülvén arra, melyről Márton az imént 
fölkelt, hogy láthassa az arcát — kétségkívül em
lékszem !

— Az a nő ő volt!
— Tudtam, hogy ezt fogja mondani — ki

áltott Tóm mereven rá nézve és igen szeliden be
szélve — és csakugyan azt hiszi?

— 0  volt az — ismétlé a fiatal ember. 
— Hallottam Pecksnifftől, hogy itt volt és már el 
is ment nagyatyámmal, semmi kétségem sincs benne, 
hogy ő volt. De ne igyék annyit abból a savanyu 
borból, mert megbetegszik.

— Félek, hogy nem egészen úgy van, a mint 
hiszi — mondá Tóm az üres poharat letéve, a 
mit sokáig a kezében tartott. Vagy csakugyan ő 
lett volaa?

Márton igenlőleg bolintgatott fejével és türel
metlenül hozzá tette, hogy ha csak pár nappal előbb 
érkezik, találkozott volna vele, mig most ki tudja, ta
lán száz mértföldnyire is van innen, erre egyet for* 
dúlt a szobában és aztán újra a székbe vetette ma
gát, mint egy duzzogó gyermek.

Tóm Pinchnek igen jó szive volt és előtte kö
zönyös emberek szomorúságát sem tudta nézni, 
annál kevésbé olyannak, a ki érdeklődést tuiott 
benne ébreszteni s a ki (tényleg, vagy a mint ő 
hitte) barátságosan viselkedett irányában, A milyen 
gondolatok keletkeztek agyában, (a mint arcából 
lehetett olvasni, nagyon komolyak lehetlek) azt rög
tön el is mondta ; jó tanácscsal szolgált és vigasztalta.

— Minden meglesz annak idején — kezdé 
el Tóm — semmi kétségem benne; egy kis meg
próbáltatás és szomorúság csak annál ragaszko- 
dóbhá teszi önöket egymás iránt a boldogabb na-
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pókban. Mindig olvastam, hogy ez igy van és va
lami súgja itt belől, hogy ez a helyes, ez az igaz
ság, hogy ennek igy és nem máskép kell lenni. A 
ki sohasem volt engedékeny — mondá Tóm moso
lyogva, amely oly megnyerő arckifejezést kölcsön
zött neki, ami kellemesebb látvány volt, mint né
mely kevély szépségnek vidámsága — aki sohasem 
volt engedékeny, az kedvünkért egyszerre nem vál
toztatja meg jellemét; úgy kell tehát őt vennünk, 
amilyen, türelemmel, jóakarattal keli őt meghódíta
nunk. Nekem nincs hatalmam,' azt mondanom sem 
keli önnek, de sok a jóakarat bennem és Ka va
lami módon segítségére lehetnék, nagyon örül
nék neki.

— Köszönöm — mondá Márton megrázva 
kezét — ön jó fiú, szavamra mondom, hogy jó 
fiú és oly nyájasan tud beszélni. De tudja — tévé 
hozzá pár percnyi szünet múlva, a mint székét kö
zelebb vitte a tűzhöz — én nem is késném igénybe 
venni az ön szolgálatát, ha valamiben segítségemre 
lehetne! És itt türelmetlenül végig simította haját 
és Tómra nézett, mintha sajnálná, hogy ő nem az a 
valaki. Ön jó lehet pecsenye-sütőnek vagy villának 
Pinch, de azért segitségemre bajosan lehet.

— Kivéve a jóakaratot — jegyzé meg Tóm 
gyöngéden.

— Oh mindenesetre, meghiszem azt. Ha csak 
jóakarat kell, úgy nem lesz szükségem segítségre. 
De megmondom, hogy ha akarja, e pillanatban mi
ben lehet segitségemre.

—  Mi legyen az ? — kérdé Tóm.
— Olvasson föl nekem.
— Nagyon örülök — kiáltott Tóm nagy vi

dámsággal megragadva a gyertyát — bocsásson 
meg, hogy egy percre sötétben hagyom, rögtön ho
zok könyvet. Mit akar ? Talán Shakespearet ?

— Bah — viszonzá a jóbarát elnyujtózkodva
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__ hozza hát azt. Egészen kifárasztott a zajos nap
és ez az uj helyzet és ilyenkor azt hiszem, nincs 
jobb fényűző szer, mint magam olvasással elaltatni. 
Önnek nem lesz terhére nemde, ha elalszom ?

— Dehogy lesz ! kiáltott Tóm.
— Akkor kezdjük meg mindjárt, önnek ha el

alszom is nem kell abban hagyni (kivéve ha elfárad) 
az olvasást, mert az nagyon kellemes dolog, fölébredni 
az olvasás hangjára. Nem próbálta még ön ezt?

— Nem, sohasem próbáltam.
—  Nos, majd egy nap, ha mind a ketten jó 

kedélyhangulatban leszünk, megpróbálhatjuk. Csak 
ne aggódjék, elleszek én sötétben is. Siessen.

Mr. Pinch nem vesztegette az időt, hanem 
távozott, két vagy három perc múlva visszatért, 
az ágya mellett levő állványról hozva egy becses 
könyvet.

Márton ez alatt, a mennyire csak a körülmé
nyek engedték, kényelembe helyezte magát. Egy 
ideiglenes szófát állitott össze három székből, a me
lyen Mercy kis széke vánkosul szolgált és kényelme- 
sen végighevert rajta.

—  Ne nagyon hangosan — mondá Pinchnek.
— Nem —  mondá Tóm.
— Nem fázik ?
— Ejh! dehogy.
— Akkor készen vagyok.
Mr. Pmch hozzákezdett az olvasáshoz, for 

gáttá a lapokat, több gonddal s óvatossággal, mintha 
egy nagyon szeretett lénynyel bánna el ; aztán ki
válogatta a szakaszokat és olvasni kezdett. De 
alig olvasott el 15 sort, barátja már horkolt.

—  Szegény fiú! — mondá Tóm gyöngéden 
és fölemelte fejét a szék háta mögött, hogy jobban 
szemügyre vehesse barátját. Mily fiatal és máris 
mennyi bajon ment keresztül. Mily nemes gondol
kozásra mutat, hogy bizalmával megajándékozott.

D ickens : C huzzlewitt. 8
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És vájjon csakugyan ő volt, a ki hallgatta orgona^ 
játékomat ?

De visszaemlékezett egyezségükre, olvasta to
vább a verssorokat, a hol elhagyta. Elfelejtette meg- 
koppantani a gyertyát, mig a bele úgy nézett ki, 
mint egy gomba. Fokozatosan annyira elmerült az 
olvasásba, hogy elfelejtett a tűzre tenni. Hanyag
ságára Ghuzzlewitt Márton emlékeztette, a ki úgy 
egy óra múlva felébredt és fogvacogva mondá :

— Hogyan, hiszen a tűz majdnem kialudt P 
Nem csoda ha azt álmodtam, hogy megfagytam. 
Kérem hozzon szenet. De milyen ember ön Pinch l

VII. FEJEZET.
A melyben mr. Chevy Slyme bebizonyítja függetlensé

gét és a kék sárkány egy tagját vesziti.

Márton másnap reggel hozzá kezdett elemr- 
oskolai feladványokon dolgozni, oly kedvvel és se- 
rénységgel, hogy mr. Pinch újabb okát látta benne 
csodálkozni a fiatal gentleman rendkívüli tehetsége 
fölött. Az uj tanítvány Tóm bókjait kegyesen fo
gadta, s az ő sajátságos módja szerint jósolá, hogy 
ők mindig jóbarátok maradnak, és ezt egyikük 
sem fogja megbánni ! Ő bizonyosan nem (de külö* 
nősen Tóm) hogy megismerkedtek.

Mr. Pinch nagy örömmel hallgatta és oly hí
zelgő volt rá nézve barátságának és pártfogásának 
biztosítása, hogy elragadtatásának kifejezésére nem 
tudott szavakat találni. És valóban ez a barátság 
olyan volt, a mely tartósabbnak Ígérkezett bár
mely sokat ígérő esküvel kötött testvérisülésnél, 
mert az egyik örömét találta az atyáskodásban, 
a másik pedig örömmel telt el, hogy őt pártfogol
ják. így lehetséges, hogy a kettős démon az irigy-
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ség és a büszkeség nem talál helyre köröttük. 
Most is, mint a bárátság történetében legtöbbször, 
az a régi axioma érvényesült, hogy az ellentétek 
jobban vonzzák egymást, mint a hasonlók.

Mind a ketten szorgalmatoskodtak másnap 
délután, a mint a család elutazott. Márton a rajzokat, 
Tóm pedig a számadásokat készitetfe, a mit Peck
sniff bízott rá, e foglalatosságban nem kevésbbé za
varta őt uj barátjának szokása, a ki rajzolás köz
ben hangosan fütyörészett, midőn váratlanul egy 
emberfej tolakodott a nagy tehetségek e szanktuáriu- 
mába, a mely meglehetős borzas és megzavaro
dott kinézésű volt, de azért nyájasan mosolygott 
be az ajtón, oly mosolylyal, a melyben egy kis 
hiúság, megengesztelődés és bókolás nyilatkozott.

— Én nem vagyok szorgalmas ember gent
lemanek — mondá a fej — de igen tudom más 
ban becsülni e jeles tulajdonságot, lelkemre mon
dom, hálával viseltetem mr. Pecksniff barátom 
iránt, mert neki köszönhetem, hogy ily gyönyörű 
képet szemlélhetek. Önök Whittingtonra emlékez
tetnek engem, aki háromszor volt London mayorja. 
Becsületszavamra mondom, hogy önök akaratlanul 
is e történelmi jellemre emlékeztetnek Önök mind
ketten Whittingtonok gentlemanek, de macska nél
kül, a mi nagyon kellemes hiányosság rám nézve, 
mert ki nem állhatom a macskafajt. Nevem Tigg, 
hogy vannak önök uraim ?

Márton 'kérdőleg nézett mr. Pinchre, Tóm pe
dig, a ki ezelőtt sohasem látta mr. Tiggef, álmái - 
kodva nézett a gentlemanre.

— Chevy Slyme uraim ! — mondá mr. Tigg 
kérdőleg és a barátság jeléül balkezét megcsókolta. 
Önök értenek engem, midőn azt mondom, hogy 
Chevy Slyme hites ügynöke vagyok; én vagyok a 
Chivudvar nagykövete ? Ha-ha!

8*
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— Ha szabad kérdenem — mondá Márton
—  mivel szolgálhatok?

— Az ön neve Pinch ? — kérdé mr.
T'gg-

— Nem — mondá Márton — ez itt mr.
Pinch.

— Hah, ő mr. Pinch! — kiáltott Tigg és 
újra megcsókolta kezét, s bejött a szobába — ön 
meg fog engedni, ha nyilt kifejezést adok jelleme 
és tehetsége iránt való tiszteletemnek s nagyrabe
csülésemnek, amelyről mindig nagy tisztelettel em 
lékezett meg az én kedves Pecksniff barátom, én 
magam is nagyra becsülöm az ön remek orgona
játékát, ámbár nem tudok orgonán játszani,- Ha ön 
csakugyan mr. Pinch, szabad legyen remélnem, hogy 
nem szenved az északi szél miatt ?

— Köszönöm jóakaratát — mondá Tóm — 
nagyon jól érzem magamat.

— Ez vigasztaló rám nézve — válaszolt mr. 
Tigg. Én — mondá tenyerét szája elé téve s Pinch 
fülébe súgott — a levélért jöttem.

— A levélért ? — mondá Tóm hangosan — 
miféle levélért ?

— Azért —  suttogá Tigg, oly óvatosan mint 
előbb — a melyet Pecksniff önnél hagyott és 
Chevy Slyme-esquire-nek cimezett.

— 0  semmiféle levelet nem hagyott nálam
— mondá Tóm.

— Pszt ! — kiáltott a másik — mindegy, 
ámbár igy nem olyan finomsággal járt el az ügy
ben Pecksniff barátom, mint én kívántam volna! 
kérem tehát a pénzt.

— A p é n z t !  — kiáltott Tóm megijedve.
— Igen azt — mondá mr. Tigg !
Ezzel Tigg kétszer, háromszor megveregette 

Tóm mellét és egy párszor bólintgatott fejével, 
mintha mondaná, látom, hogy értjük egymást, de
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fölösleges egy harmadik embernek is erről tudni, 
s hogy különös kegynek venné, ha Tóm a kezébe 
csúsztatná oly titokban, amint lehetséges.

Mr. Pinch nagyon meg volt lepve e beszéd 
hallatára, s rögtön kijelenté, hogy itt nagy tévedésnek 
kell fenforogni és hogy neki sem mr. Tigg, sem 
barátja számára nincs semmiféle megbízatása.

Mr. Tigg e nyilatkozatot komoly méltósággal 
hallgatta, s megkérte mr. Pinchet, hogy legyen oly 
jó és ismételje még egyszer, Tóm ismételte még 
hevesebben és még határozottabb módon, mon
datról mondatra, erősen hangsúlyozott, s végül 
ünnepélyesen intett fejével. Midőn másodszor vé
gére jutott a mondani valójának, mr. Tigg leült egy 
székbe s igy szólt a fiatal emberhez :

— Úgy elmondom önöknek gentlemanek a 
dolgot, a mint van. Jelenleg e helységben egy isten 
kegyelméből való lángész, barátom Pecksniff vét
kes hanyagsága folytán oly borzalmas helyzetben 
van, hogy ilyet a 19-ik században az ember el sem 
tudna képzelni. Most is ott van a kék sárkányban 
egy nyomorult sörcsarnokban, a mely csőcselék nép 
gyülhelye s büdös a pipafüsttől, egy oly ember, a 
ki, hogy a költők nyelvével éljek, csak magához ha
sonlítható ; ott tartották számlája miatt. Ha, h a ! 
számlája miatt. Ismétlem számlája miatt — kiáltá 
Tigg. Mi olvastuk a martyrok történetét, hallottuk a 
csillagkamara és a csip-csup ügyek törvényszéké
nek hírét, de nem félek sem élőktől, sem holtak
tól, midőn biztosítom önöket, hogy barátom 
Ghevy Slyme zálogul visszatarfatik ! Értik ezt, 
zálogul !

Márton é3 mr. Pinch egymásra néztek, mr. 
Tigg pedig karját mellén keresztbe fonva, keserű
séggel és csüggedten bólintgatott fejével.

— Ne értsenek félre gentlemanek — mondá 
kinyújtva jobb kezét —  ha mégis valami másért,
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csak ne számláért tartóztatták volna le, úgy még 
el tudnám viselni és a tisztelet érzetével tekintenék 
az emberiségre; de midőn oly ember, min' Slyme 
barátom, egy ily csekélységért, egy ily hitvány do
logért, a mely a táblán szerepel, vagy az ajtó sar
kára krétázzák föl, zálogban van, akkor érzem, hogy 
a mindenségből egy csavar kihullott, hogy a társa
dalom egész épülete bomlófélben van, s a legszen
tebb elvekben többé nincs bizodalmám. Röviden 
gentleman-ek —  mondá mr. Tigg, szenvedélyesen 
hólintgatva fejével és kezeivel hadonázva — ha egy 
oly embert, mint mr. Slyme letartóztatnak egy 
számla miatt, úgy én megvetem a kor minden b a
bonáját és nem h i s z e k  s e m m i b e n .  Még azt 
sem hiszem el, hogy s e m m i t  s e m  h i s z e k ,  
veszszek el, ha nem úgy van !

— Biztosítom róla, hogy részt veszek fáj
dalmában — mondá Tóm egy kis szünet múlva 
— de mr. Pecksniff egy szót sem mondott nekem 
az egész ügyről és én nem tehetek semmit az ő 
rendelete nélkül. Nem lenne jobb sir, ha ön e l
utazna —  elutazna oda, a honnan jött — és a 
pénzt elküldené barátjának ?

—  Hogy tegyem, mikor magam is le vagyok 
tartóztatva ? —  mondá mr. Tigg — és még hozzá 
hála Pecksniff barátom bámulatos — és hozzá 
kell tennem —  vétkes hanyagságának, még a ko
csibérre sincs pénzem?

Tóm gondolá magában, eszébe juttatja a gent
lemannek (a ki bizonyosan csak nagy izgatottságá
ban feledkezett meg erről), hogy van még posta is 
ebben az országban ; ha ima valamelyik barátjának 
vagy ügynökének pénzért, valószinü, hogy a külde
mény nem veszne el az utón, vagy legalább meg 
volna az az eshetőség, hogy azt meg is kapja De 
jószive azt sugá neki, hogy bizonyos okokból ezt
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a  jó tanácsot tartsa meg magának. Hallgatott egy 
darabig, azután igy szóla:

-— Ön azt mondja sir, hogy önök le vannak 
tartóztatva ?

— Jöjjön ide! — mondá mr. Tigg fölkelve 
-—- nem lesz ellenvetése, ha az ablakot egy percre 
fölnyitom ?

—  Semmi esetre — mondá Tóm.
— Köszönöm — mondá mr. Tigg — fel

kelve, s az ablak egyik szárnyát kinyitva — látja 
amott azt a fickót, vörös nyakkendővel és mellény 
nélkül ?

—  Az ám — kiáltott Tóm —* hisz ez Mark 
Tapley?

— Mark Tapleynek hivják — mondá a gent
leman — hát ez a Mark Tapley nem csak oly 
nagyon udvarias volt engem idáig követni, hanem 
még meg is vár, hogy vele hazamenjek. És e nagy 
figyelméért sir — tévé hozzá mr. Tigg szakállát simo
gatva — mondhatom önnek, hogy jobb lett volna rá 
nézve, ha még csecsemő korában a megfuladásig 
-eteti őt az anyja, mintsem hogy most ilyen dol
gokra vetemedjék.

Mr. Pinchet nem ijesztette meg ez a nagy
hangú beszéd, nem fojtotta el szavát, hivta Markot, 
hogy jöjjön be. A felhívásnak Mark oly sietve enge
delmeskedett, hogy alig fordultak el az ablaktól, 
alig zárták azt be, a vádlott már előttük állt.

— Jöjjön csak Mark — mondá mr. Pinch — 
az istenért mi történt mrs. Lupin és e gentle
man közt ?

—  Melyik gentlemant érti sir? — kérdé Mark 
— én más gentlemant nem látok itt, csak önt és 
ezt a másik ismeretlen gentlemant — mondá az ő 
érdes udvariasságával meghatjva magát — önnek 
pedig semmi kellemetlensége nincs mr. Lupinnel, 
hiszem, hogy önnek sincs, mr. Pinch ?
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— Ostobaság Mark — kiáltott Tom —
hiszen itt látja mr.............

— Tigget — szólt közbe Tigg a gentleman,, 
akit nem akartak ennek elismerni. — Várjon csak, 
majd rá perzselek én. Csak mindent a maga ide* 
jében.

— Óh őt érti — mondá Mark gúnyos arc
kifejezéssel — igen látom. Még jobban látnám, ha 
megborotválkozna és levágná a haját.

Mr. Tigg vésztjóslólag rázta fejét é3 hevesen 
ütött a mellére.

— Sohse kopogtassa — mondá Márk — 
hiába kopog, nem kap semmi feleletet. Jobban tu
dom én azt, hogy ott nincs semmi, csak vatta 
és háj !

— Nos Márk — esett rá mr. Pinch, attól 
tartva, hogy ezek még összekapnak —  feleljen arra 
a mit kérdezek. Remélem, nincs rossz kedélyhan
gulatban ?

— Rossz kedélyhangulatban sir —  kiáltott 
Mark mosolyogva — ugyan miért ? kis é r d e m  
vidámnak lenni olyankor, midőn ily fickók úgy vi
selik magukat, mint valami neki bőszült oroszlánok, 
mintha csakugyan azok volnának ! Hogy mi történt 
közte és mrs. Lupin között sir ? Hát fizetniök kel
lene mrs. Lupinnak. Úgy gondolom, hogy mrs. Lu
pin sohasem tette kockára a kék sárkány jóhirne- 
vét, hogy vendégeitől kettős árt követelt volna ? E& 
az én véleményem ! És én ily embereket nem fo
gadnék be vendéglőmbe, ha háromszoros árt is 
fizetnének ! Elég, hogy ránézzen a sörös hordóra, 
s a sör megsavanyodik.

— De ön nem válaszol kérdésemre Mark —  
jegyzé meg mr. Pinch.

— Igazán nem tudom sir, miért mondjak 
még többet. Ez és a barátja a hold és csillag 
kocsmában laktak, mig ott hiteleztek nekik, akkor
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aztán hozzánk jöttek é3 nálunk is adósságot csi
náltak. Hanem ez még nem volt elég nekik, azt 
hiszik, hogy minden asszony csak értük él és még 
fizet is nekik, ha ők egyet kacsintanak rájuk és minden 

* férfi csak arra való, hogy nekik kiszolgáljon! Ma 
reggel azt mondja nekem az ő lebilincselő modo
rával : —  Hallja, ma elmegyünk !

— Elmegy sir? — mondom én — akkor 
talán szeretné látni a számláját ?

— Oh nem, hallja — mondja Ő — ne is le
gyen erről említés. Már kiadtam mr. Pecksniffnek 
a rendeletet, hogy fizesse ki ő. Erre a sárkány 
igy felel: köszönöm sir, ön a tulságig viszi a szí
vességet, a mi minden esetre nagyon szép öntől 
és aztán ön nem utazik podgyászszal, mr. Peck
sniff pedig nincs odahaza, (a mit ön talán nem is 
tud sir) mi inkább egy kis pénzt kérnénk a dol
gok ily állásában. És kérdem — mondá mr. Tap- 
iey kalapjával mr. Tigg felé mutatva, vájjon me
lyik lady vagy gentleman merné azt állítani, hogy 
egészen kifogástalan gentleman?

— Ha szabad kérdeznem — szólt ez őszinte 
beszédbe Márton, hogy mr. Tigg káromkodását 
megelőzze — mennyire rúghat az adósság ?

— A mi az összeget illeti ez nagyon kevés
— válaszolá Mark —  csak három fontról van szó. 
Nem is annyira a pénz . . .

— Igen, igen ezt már említette — mondá 
Márton — Pinch egy szóm volna önnel.

—  Mi legyen az ? — kérdé Tóm a szoba 
egyik szögletébe húzódra vele.

— Csak annyi — röstellem is elmondani
— hogy ez a mr. Slyme az én rokonom — a ki
ről soha sem hallottam valami kellemes hirt, nem 
szeretném, ha itt maradna, s azt hiszem, hogy 
három font nagyon olcsó ár, hogy tőle megszaba-
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dúljunk. Van-e önnek annyi pénze, hogy ezt a szám
lát kifizethessük?

Tóm tagadólag rázta fejét.
— Ez b a j! mert magam is földhöz ragadt 

szegény vagyok. Ha lett volna önnek, kölcsönöztem 
volna öntől. De ha megmondjuk a korsmárosné- 
nak, hogy mi kielégítjük, azt hiszem, ezzel meg
elégszik ?

— Oh mindenesetre — mondá Tóm -— ő 
ismer engemet.

— Akkor siessünk beszélni vele; mennél ha - 
marább megszabadulunk e társaságtól, annál jobb 
lesz ránk nézve. Miután ön beszélt ezzel a gentle
mannel, talán jó volna, ha ön mondaná meg neki 
mi a szándékunk. Megteszi ?

Mr. Pinch beleegyezett és ezt értésére adta 
mr. Tiggnek, a ki melegen megrázta kezét, biztosít
ván őt, hogy az emberekbe vetett bizalma vissza
tért, hogy mert ime, a nagy lélek rokonszenvezni 
tud még a nagy emberekkel s aztán mind a né
gyen a kocsma felé tartottak.

A rózsapiros vendéglősné mr. Pinch egy pár 
szavára örömmel beleegyezett mindenbe és úgy 
látszik, bármi áron szívesen megszabadult volna 
alkalmatlan vendégeitől.

Az üzlet ilyformán nagyon hamar megkötte
tett. Mr. Pinch és Márton rögtön távoztak volna, 
ha mr. Tigg meg nem kéri őket, hogy legyen sza
bad bemutatni őket Slyme barátjának. Nem volt 
nehéz dolog őket rábeszélni, hogy keressék fel, 
mert maguk is kiváncsiak voltak e jeles gent
lemanre.

Ott busulgatott a tegnapi brandy maradvá
nya mellett s azzal a fontos dologgal volt elfog
lalva, hogy a brandys pohár vizes aljával egy lán
cot rajzolt az asztalon. Mr. Slyme, aki ezelőtt a 
leghíresebb kérkedők egyike, most oly elzüllött a
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kinézése. A régi gavallérból csak koldusos büsz
kesége maradt meg.

— Chiv — monda mr. Tigg meg veregetve 
hátát —  barátom Pecksniff nincs odahaza, a mi 
csekély tartozásunkra vonatkozó ügyet mr. Piach- 
csel és barátjával végeztem el. Mr. Pinch és ba
rátja, mr. Ghevy Slyme Chiv és mr. Pinch barát
jával mutatá be őket egymásnak.

— Nagyon kellemes körülmények közt va
gyok s ön még idegeneket mutat be nekem —  
mondá Ghevy Slyme véres szemeivel Tóm Pinchre 
nézve. Én vagyok a legnyomorultabb ember a vi
lágon !

Tóm szépen kérte, hogy erről ne beszéljen ; 
és ily helyzetben találva őt, szomorú szünet múlva 
vissza akart vonulni. Márton követte. De mr. Tigg 
köhögéssel, integetéssel kérte őket, hogy marad
janak az ajtóban, a hol csakugyan meg is álltak.

— Esküszöm — kiáltott mr Slyme öklével 
gyöngéden megütve az asztalt, mialatt egy pár 
nedves csepp gördült ki szemeiből — hogy én 
vagyok a legnyomorultabb ember a föld kerekségén. 
A társadalom összeesküdt ellenem. Pedig én a leg
műveltebb emberek egyike vagyok. Tele vagyok tu
dománynyal, szellemmel, minden tárgyról uj fel
fogásom van, mégis, nézzétek, mily sorsra jutottam ! 
E percben le vagyok kötelezve két idegennek a 
kocsmai számla m iatt!

Mr. Tigg megtöltötte barátja poharát, kezébe 
nyomta s bizalmasan intett a látogatóknak, hogy 
mindjárt kedvezőbb világitásban fogják őt látni.

— Két idegennek lekötelezve lenni egy 
korcsmáros számláért! — ismétlé mr. Slyme zú
golódva s ivott a pohárból — nagyon szép ! És 
egy egész sereg gazember hires ember lesz, oly 
emberek, a kik annyira nem hasonlithatók hozzám,
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mint . . . Tigg téged szólitlak fel tanuul, hogy én 
vagyok a legüldözöttebb kutya e föld kerekségén.

S oly nyögéssel, a mely a mondott állat si
koltásához meglehetősen hasonlított, megragadta a 
pálinkás poharat és újra szájához emelte. Úgy lát
szik az ivás kissé fölviditá, mert mi lön letette, gú
nyosan mosolygott. Mr. Tigg megint intett látoga
tóinak, s nyomósán értésökre adta, hogy eljött az 
idő, mikor Chivet egész nagyságában láthatják.

— Haha ! — kacagott föl mr. Slyme —  le
kötelezve lenni két idegennek egy vendéglői szám
láért. Ha meggondolom, hogy gazdag nagybátyám 
van. Van e vagy nincs ? Jó családból származom. 
Igaz-e vagy nem? Nem vagyok e tudományos em
ber ? Igen vagy nem ?

— Ön az emberi nem aloe-virága kedves 
Chiv — mondá Tigg — a mely száz évben csak 
egyszer virit.

—  Haha ! — nevetett mr. Slyme újra — 
két idegennek lekötelezve lenni egy vendéglői szám
láért. Én ! Lekötelezve lenni két épitész tanulónak, 
olyan legén\eknek, akik a földet vasláncokkal mé
rik, és épitik a házat, mint a kőművesek. Hogy 
merészkedtek ezek engem lekötelezni?

Mr. Tigg barátja szellemének e nemes voná
sát szerfölött csodálta, s ezt egy éppen ez alkalomra 
föltalált gesztussal értésére is adta mr. Pinchnek.

— Tudja meg minden ember — kiáltott Ghevy 
Slyme —  hogy én nem tartozom a csúszó*mászó 
emberek közé, akikkel mindennap találkozhatik az 
ember. Független szellemű ember vagyok. Van 
olyan érző szivem, a mely felülemelkedik a silány 
köznapiságon.

— Oh, Chiv, Chiv — mormogá mr. Tigg — 
te nemes, te független szellem!

— Menjen és tegye meg kötelességét, sir — 
mondá mr. Slyme haragosan — s kölcsönözzön
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valakitől az utazásra pénzt, s bárkitől is kölcsönöz
zön, adja neki tudtára, hogy én független szellemű, 
büszke ember vagyok. Érzékeny természetű ember 
vagyok, nem tűröm, hogy valaki gyámkodást gya
koroljon fölöttem. Hallja, mit mondtam ? Mondja 
meg, hogy gyűlölöm az ilyesmit s hogy fenn tu
dom tartani önérzetem3t, s mondja meg, hogy 
nincs ember a világon, a ki jobban tisztelné ma
gát, mint én !

Hozzá tehette volna, hogy az emberek két 
faját gyűlölte, azokat, a kik jót tettek vele, s 
azokat, a kik jobban álltak mint ő ; mert mindkét 
esetben helyzetük sértő volt e férfiú csodálatos' ér
demeivel szemben. De ezt nem tette, mert miután 
ez emlékezetes szavakat elmondá, elhallgatott a 
derék mr. Slyme, a kinek méltóságán alól volt, 
hogy dolgozzon, hogy kolduljon, hogy hitelezzen 
vagy lopjon, még sem tartotta méltóságán alólinak 
hogy más által dolgoztasson, lopasson, vagy köl- 
csönöztessen, miután egy macskaiáb rendelkezésére 
állott, a mely a parázsból számára kikaparta a 
gesztenyét. És elég szemtelen volt, hogy megüsse 
azt a kezet, a mely neki szükségében enni hozott, 
és elég haszontalan volt könyezni és morogni, a 
hol senki sem látta. Mr. Slyme e szavak után most 
már nyugodt lelkiismerettel lehajtotta fejét az asz
talra s csöndesen elszunnyadt.

— Volt-e valaha — kiáltott mr. Tigg, az 
ajtónál a fiatal emberekhez csatlakozva és azt gon
dosan bezárva maga után, — ily független szellemű 
ember, ily rendkívüli teremtés ? Volt-e oly római, 
mint barátunk Ghiv? Volt-e ily tiszta, klasszikus 
jellegű ember, egyszerűségre a tógához hasonló ?
Volt-e valaha ily ékesszóló ember? kérdem önöket 
gentlemanek, vájjon a régi időkben nem lehetett e 
volna a jós székére ültetni, ahol jósolt volna is-
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ten tudja meddig, föltéve, ha közköltségen pálinká
val ellátják ?

Mr. Pinch ezt az ő szokásos szelidségével 
kétségbe akarta vonni, de észre vette, hogy társa 
már lement a lépcsőkön, készült követni ő t...

— Ön már megy mr. Pinch ? — mondá Tigg.
— Igen — válaszolá Tóm. Ön nem jön le ?
— Kérem mr. Pinch négy szemközt egy ki» 

beszédem volna önnel — mondá mr. Tigg, követve 
őt. Ha egy percig lejönne velem a tekéző helyre, 
ott többet mondhatnék önnek. Megteszi ezt a szí
vességet ?

— Mindenesetre, ha ön úgy kivánja — vi- 
szonzá Tóm.

Mr. Tigg kiséretében Tóm elment a kérdéses 
helyre, ahol a gentleman egy özönvizelőtti zseb
kendő maradványait szedte elő zsebéből és szemeit 
törülgette vde.

— Ön nem látott engem — mondá mr. 
Tigg — ma kedvező világításban.

— Kérem ne beszéljünk erről — mondá Tóm,
— Nem nem — kiáltott — nekem ki kell 

fejeznem gondolatomat. Oh ha láthatott volna en
gem mr. Pinch ezredem élén Afrika partjain, amint 
négyszögöt formáltunk, a négyszög közepén a gyer
mekekkel nőkkel, most biz3nyosan nem ismerné fel 
bennem a régi embert. Akkor tisztelne engem sir l

Tómnak bizonyos saját eszméje volt a di
csőségről, következőleg nem valami nagyon hatotta 
meg a dicsőség e rajza, legalább nem úgy, mint 
azt mr. Tigg óhajtotta volna.

— No de nem baj — mondá a gentleman. 
Ha szabad kérdeznem sir, látta ön Slyme barátomat?

— Kétségkívül.
— És mily hatást tett önre az én Slyme 

barátom ?
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— Nem valami kellemesen hatott reám, any- 
nyit mondhatok — válaszolt Tóm némi habozással.

— Sajnálom, de ez nem lep meg — mondá. 
mr. Tigg visszatartva őt mindkét kabátszarnyánál
— hogy ön is ezt a nézetet vallja. De mr. Pinchy 
ámbár én durva és gondolatszegény ember vagyok, 
mégis tudom tisztelni az értelmi tehetséget, követ* 
kezőleg tisztelem barátom tehetségét is. És a tehet
ségre, a mely nem tudta magát érvényesíteni, fel
hívom mindenkinek pártfogását. És igy sir nem ön
magamért, mert én öntől semmit sem igényelhetek, 
hanem elnyomott érzékeny és független barátom ér
dekében három korona-tallér kölcsönt kérek öntől. 
És ezt pirulás nélkül teszem, hiszen kérésem majd
nem jogosult. És midőn hozzá teszem, hogy posta- 
fordultával visszaküldöm a pénz!, érzem, hogy ön 
engem megró e lealázó fellépésért.

Mr. Pinch elővett zsebéből egy régi divatu 
vörös erszényt, a mely valószínűleg még nagyanyjáé 
volt. Volt benne egy félsovereign. Ez volt Tóm 
összes vagyona a következő negyedévre.

— Várjon csak — kiáltott mr. Tigg, a ki 
nagyon is szemügyre vette mit csinál Tóm — ép
pen most akartam mondani, hogy postai külde
ményre sokkal alkalmasabb az arany. Köszönöm, 
Nemde egyenesen mr. Pecksniff házába címezzem, 
mr. Pinchnek — ott megtalálják önt nemde ?

— Igen ott megtalálnak engem — mondá 
Tóm. De kérem tegye oda mr. Pecksniff nevéhez 
még az esquire címet. Az én nevemre Seth Peck
sniff esquire nél.

— Seth Pecksniff esquiernél — ismétlé 
mr. Tigg és egy tompa irónnal főiirta a ne^et. Azt 
hiszem azt mondtuk e héten.

— Igen! vagy hétfőn! jegyzé meg Tóm.
— Nem, nem, bocsánatot kérek, nem hétfőn

— mondá mr. Tigg. Ha megállapodunk e hétben
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akkor vasárnap az utolsó nap. Nem ebben állapod 
tünk meg ?

— Minthogy ön oly nagyon rajta van — 
monda Tóm — azt hiszem úgy mondta.

Mr. Tigg e megállapodásokat memorandumba 
vette föl, és homlokát komolyan ráncolva még egy
szer elolvasta, hogy a szerződés egész szabálysze
rűséggel és üzletszerüleg megköttessék, nevének 
kezdő betűit is aláirta. Ezt megtevén biztositá mr. 
Pinchet, hogy minden rendben van és kezét me
legen megszoritva elbúcsúzott tőle.

Tóm élt a gyanupörrel, hogy Márton e kis 
találkáért kigunyolja, s ezért most tanácsosnak tar
totta a fiatal gentleman társaságát elkerülni. E 
szándékkal föl és alá járt a tekéző helyen s addig 
nem ment be a vendéglőbe, amig Tigg és barátja 
onnan el nem távozlak. Az uj tanítvány és Mark 
az ablakból nézték őket.

— Éppen most mondtam sir, hogy ha e fickók 
valakit felfogadhatnának — mondá Mark a távozó 
vendégekre mutatva, — náluk szolgálni éppen ne
kem való lett volna. Az ily embereket kiszolgálni 
jobb volna mint sírásónak lenni, sir !

— Legjobb lesz, ha itt marad — válaszolt 
Tóm — fogadja tanácsomat, maradjon meg a búza 
kenyérnél.

—  Későn jött a jó tanács sir — mondá 
Mark —  már megmondtam neki is, hogy holnap 
távozom.

— Távozik — kiállott mr. Pjnch — és hová?
—  Londonba megyek sir.
—  Miféle foglalkozása le*z ottan?
— Azt magam sem tudom, sir. Az nap, mi

dőn szivem megnyitottam ön előtt, nem találhattam 
oly foglalkozás^ a mely nekem alkalmas lett volna.
A mi akadt volna, azt nagyon könnyű szolgálatnak 
tartottam, ügy hiszem magánhelyen kell állást vál-
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lalnom. Egy csöndes családnál talán kitüntethet
ném magamat mr. Pinch.

— Egy rosznál talán inkább kitüntethetné 
magát Mark.

— Az lehetséges sir. Ha egy rósz család
hoz kerülnék, az még jobb volna rám nézve. De 
hát ez nehéz dolog, mert egy fiatal ember csak 
nem hirdetheti, hogy helyet keres s nem a bér 
nagyságára tekint, mint inkább arra, hogy em- 
Der legyen az, aki ott kitartsa. Nemde sir ?

— Nem bizony — mondá mr. Pinch — 
legalább nem hiszem, hogy ez lehetséges volna.

—  Egy irigykedő családnál — mondá Mark 
elgondolkozva — vagy civakodó családnál, vagy 
roszakaratu családnál, vagy minden tekintetben 
gonosz családnál, szép alkalmam volna m a g a m a t  
k i t ü n t e t n i .  Az az öreg ur, aki nemrég bete
gen feküdt nálunk, épen nekem való uraság lenne. 
Nos, majd utána nézek, sir ; remélem a legrosz- 
szabbat!

—  Ön tehát el van határozva, hogy elmegy? 
—  mondá mr. Pinch.

— A ládám már is elküldtem a postakocsira, 
magam is menőfélben vagyok, sir, holnap reggel 
meglátom, vájjon gyaloglót utéléri a kocsi? Isten 
önnel, mr. Pinch, isten önnel is sir — mindenki
nek szerencsét és boldogságot kivánok!

Mindketten mosolyogva viszonozták üdvözletét s 
kart karba öltve indultak hazafelé. Mr. Pinch uj barát
jának útközben elmondta, mily különös ember ez a 
Mark Tapley, hogy sehol sem tud sokáig megma
radni s a többit is, a mit az olvasó már tud.

Mark észrevette, hogy úrnője igen szomorú s 
minthogy nem állott jót egy hosszabb beszéd kö
vetkezményeiről, makacsul kitért az utjából egész 
délután és este. E hadi cselében nagyon elősegí
tette őt az a körülmény, hogy az ivószobában csak-

D ickens: Chuzzlewitt. 9
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úgy hullámzott a sok vendég, a kik annak a hi» 
rére, hogy elmegy, eljöttek inni az egészségére & 
ugyancsak csörgették a poharakat. Végre éjjel, a  
mint a kocsmát becsukták, nem volt menekvés és 
Mark dacosan lépett az ivóba.

—  Ha ránézek — mondá Mark magában — 
oda vagyok. Érzem, hogy meg vagyok fogva.

— No jöjjön már ide, — mondá mrs. Lupin 
— csakhogy itt van !

— Igen! — mondá Mark.
És megállt előtte.
—  És ön csakugyan el van határozva, hogy 

itt hágy bennünket — kiáltott mrs. Lupin.
— Igen, el vagyok határozva — mondá 

Mark és szemeit a földre szegezte.
— Azt gondoltam — folytatá a vendéglősné 

megnyerő habozással -— hogy ön megszerette a kék 
sárkányt ?

— Igen, ez igaz.
— Akkor — folytatá — és ez igazán nem 

oly különös kérdés, mint gondolja, miért megy el ?
Mark erre mitsem válaszolt; nem válaszolt 

volna még akkor sem, ha ismétli a kérdést. Mrs. 
Lupin átvette tőle a pénzt és azt kérdezte, nem 
haragosan, sőt ellenkezőleg, mit akar most tenni ?

A példabeszéd azt mondja, hogy vannak bi
zonyos dolgok, a minek a hús és vér nem tud 
ellentállani. Ilyen kérdés, mint ez, ily módon fel
téve, ily időben és ily takaros fehér cselédtől szin
tén ily fogós kérdés volt.

Mark fölnézett és a mikor egyszer már rá 
nézett, nem birta újra lesütni a szemét, mert a 
tüzes szemű menyecske, gödröcskékkel az arcán, a 
kocsmárosnék virága, ott állott előtte a maga kézzel 
fogható minőségében.

— Nos, mondok valamit — kezdé el s hir
telen lemondott minden dacosságról, megölelte a
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vendéglősné gömbölyű vállát, a miért ő egy csep
pet sem ijedt meg, mert tudta, hogy nagyon jó fiú
val van dolga — ha arra kerülne a sor, hogy nőt 
vegyek magamnak, akkor csak önt venném el. Ha 
arra gondolnék, melyik nő volna a legjobb nekem, 
csak ön az, a ki szóba kerülhetne. Ha meglenném 
azt, a mit húsz fiatal ember közül tizenkilenc örö
mest megtenne, bármi áron megtenné, csak önt vá
lasztanám. Igen, megtenném — kiáltott mr. Tapley 
fejét rázva, a mi sokat jelentett (s pillanatnyi önfe
ledéssel nézett a vendéglősné piros ajakára) és bi
zony senki sem csodálkoznék rajta, hogy igy tet
tem és nem másképen.

Mrs. Lupin azt mondta, hogy nagyon csudáí- 
kozik. Gsudálkozik, hogy beszélhet ilyen dolgokat. 
Ő ezt soha sem gondolta volna róla.

— Nos ezelőtt én se gondoltam volna — 
mondá Mark és szemöldjeit a legvidámabb meg
lepetéssel fölrángatta. Mindég az! gondoltam, hogy 
kölcsönös magyarázatra soha sem kerül a dolog. Nem 
is gondoltam rá, hogy igy fogom magam viselni, 
ha ide állok, De hát váltsunk egy pár bizalmas 
szót; értsük meg egymást — tette hozzá komo
lyan, hogy minden félreértés kikerülhessék — én 
nem udvarolok önnek.

Pár másodpercig az elkomorodás fénye jelent 
meg a szép asszony szemében, de ez rögtön el
tűnt, s szivéből kacagni kezdett.

— Oh ez igen pompás — mondá — ha 
nem akar udvarolni, akkor jól teszi, ha karját el
vonja rólam.

— Édes istenem, miért tenném ezt ? — ki
áltott Márk — ez a kéz egészen ártatlan.

— Az lehet ártatlan —  viszonzá a vendég
lősné — de én nem engedtem ám meg !

-— Hát engedje meg ! — mondá Mark.
Ebben annyi igazságot talált a vendéglősnél

9*
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hogy újra felkacagott, s eltűrte, hogy az az ár
tatlan kéz ott maradjon, s arra kérte, mondja el a 
mit mondani akar, csak gyorsan. De maga vakmerő 
fickó! — tévé hozzá.

— Haha! gondolom, ámbár ezelőtt ezt magam 
sem hittem volna. Nos én el akarok önnek egyet- 
mást mondani ma éjjel.

— Mondjon a mit tetszik, csak egymásután
— viszonzá a vendéglősné — mert le akarok 
feküdni.

— Kedves jó lélek — monda Mark — a 
kinél kedvesebb nő nincs a föld kerekségén, mi 
lenne annak a következménye, ha mi . ..

— Ostobaság ! — kiáltott mrs. Lupin — ne 
is beszéljünk erről.

— Nem, ez nem ostobaság — mondá Mark
— azt akarom, hogy hallgasson, mi lenne annak a 
következménye, ha mi ketten egyesülnénk. Ha most 
nem is vagyok megelégedve az élénk kék sárkány
nyal, vájjon megtalálnám-e nyugalmamat ez eset
ben ? Semmiesetre. Úgy van, ön is, dacára jó ke
délyének mindig bánkódnék, s kényelmetlenül érezné 
magát, azt hinné mindig s azt gondolná, hogy öreg 
hozzám, s azt képzelné, hogy oda vagyok láncolva 
a sárkány ajtajához, s el kell innen szabadulnom. 
Nem tudom, hogy igy lenne-e, de azt hiszem, hogy 
ez megtörténhetnék. Én kóborló fickó vagyok, szeretem 
a változatosságot. Mindég abban a gondolatban vagyok, 
hogy egészségem és jó kedvemmel sokkal többet 
érne oly helyütt vidámnak lennem, ahol a dolgok 
úgy mennek, hogy azt kibirni szörnyűség. Lehet, 
hogy tévedek, de nem árt ezt is megpróbálni. Azért 
jobb lesz nekem eltávozni, különösen ma, midőn jó 
szive odasegitett, hogy ezt mind elmondhattam és 
mint jó barátok válunk el, csak úgy mint a mikor 
először léptem be e derék sárkányba s szeretném
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__ mondá mr. Tapley befejezésül — ha ez igy ma
radna halálomig.

A vendéglősné hallgatva ült egy darabig, de 
aztán mindkét kezével megfogta a Markét és szívé
lyesen megrázta.

'— Ön jó ember — mondá s mosolyogva n é
zett arcába, de ez a mosoly kissé komoly volt — 
s azt hiszem, hogy ez estétől kezdve még jobb ba
rátok maradunk, mint ezelőtt bármikor.

— Bizony ez elég furcsa, — mondá Mark 
— de én szeretem önt, — tette hozzá elragadta
tással — s ha ön akarná, mennyi férfiúnak el tudná 
bolonditani a fejét!

A szép asszony újra nevetett e bóknak s egy- 
szernél többször megrázta mindkét kezét, s kérleT 
ha barátra van szüksége, emlékezzék rá, azzal vi* 
dáman kifordult az ivóból és fölfelé ment a lép
csőkön.

— Még egy dalt Í3 dudol útközben —  
mondá Mark hallgatódzva — pedig azt gondoltam, 
hogy le lesz verre. Ah most vidámnak lenni: ez 
m á r  é r  v a l a m i t .

Hanem ez a vigasztalás nagyon szomorúan volt 
mondva, s éppen nem vidáman ment lefeküdni.

Korán reggel kelt föl, s alig pitymallott, már 
útra készen állt. De ez mitsem használt, az egész 
helység talpon volt, hogy még egyszer megláthassa 
Mark Tapleyt ; talpon voltak a gyermekek, a 
kutyák, az öreg, a foglatoskodó és a naplopó em
berek, mindnyájan szives istenhozzádot mondtak 
Marknak, mindnyájan sajnálták, hogy távozik.

Marknak megvolt az a jól eső érzete, hogy 
régi gazdasszonya utána néz az ablakból, de nem 
tudta magát elhatározni, hogy oda fölnézzen.

— Isten önökkel, a jó isten legyen mindenki
vel ! — kiáltott Mark Kalapját vándorbotján lobog
tatva, a mint sebes léptekkel végig ment a kis ut
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cán. Vidám fickók isten veletek ! Itt jön a mészáros 
kutyája a kertből —  öreg kuvasz te sem látsz 
többé ! Mr. Pinch már siet az orgonához, isten ön
nel sir ! Ti gyermekek, a kik zálogai vagytok an
nak, hogy az emberi faj nem hal ki, isten vele
tek ! Ez már valami. Még utoljára nagyon is ki
tüntetem magamat. Az ily körülmények meglehető
sen megpróbálják az embert; de én mégis örülök; 
nem oly nagyon ugyan, mint akarnám, de közel 
járok hozzá. Isten veletek, isten veletek !

VIII. FEJEZET.
Ez a fejezet mr. Pecfesniffet és bájos leányait Londonba 

kiséri és értesit, mi történt velők az utón.
Midőn mr. Pecksniff és a két fiatal lady fel

ült a postakocsiba,az üres volt, a mi nagy kényelem vala 
nekik, különösen azért, mert a kocsi tetején minden 
ülés el volt foglalva, és az ott utazók meglehetősen 
dideregtek.

Mr. Pecksniff rögtön megjegyezte, — midőn 
ő és leányai lábukat szalmába mélyen beletemették 
és állig beburkolództak s az ablakot becsukták
— mindig kellemes tudni a nagy hidegben, hogy 
némely emberek nincsenek oly meleg helyen, mint 
ők. És ez — mondá ő — igen természetes, igen 
helyes berendezés nemcsak a gyorskocsikra nézve, 
hanem bizonyos társadalmi helyzetekben is. Mert
—  mint mondá — ha mindnyájan melegben és 
jól táplálva volnának, akkor nem csodálhatnók 
azok kitartását, a kik tűrni tudják a hideget vagy 
az éhséget. És ha nem volna jobb dolgunk, mint 
másoknak, nem éreznők a háládatosság érzetét — 
mondá mr. Pecksniff könyekkel szemében —  ami 
a  legszentebb érzések egyike.
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Gyermekei nagy tisztelettel fogadták e mo
rális tanulságokat atyjuk ajkáról és mosolylyal je
lenték, hogy ebben megegyeznek. Hogy mr. Pecks
niff, a hála szent lángját még jobban ápolja keb
lében, megjegyzé, örömest zaklatná már mo3t 
utazásuk elején leányát a brandys üvegért. És a 
szűk nyakú üvegből bőven frissitgeté föl magát.

— Mik is vagyunk mi tulajdonképen ? —
mondá mr. Pecksniff — utasok. Némelyek közü
lünk csigalassuságu kocsival utaznak . . .

—  Édes istenem p a ! — kiáltott Charity.
— Némelyek mondom — folyíatá növekvő 

lelkesedéssel — csigalassuságu kocsin, némelyek 
gyorskocsin utaznak. A mi szenvedélyeink a lovak, 
és szilaj állatok ám ezek !

— Igaz pa! — kiáltott mind a két leány 
egyszerre — ez csakugyan nagyon kellemetlen.

— Szilaj állatok — ismétlé mr. Pecksniff 
oly elhatározással, mintha ő rajta nagyon is erőt 
vett volna a morális lelkesültség — csak az erény 
fékezheti meg ezeket. Elindulunk anyánk kebléről 
és a sírnak futunk.

Midőn ezt elmondta, mr. Pecksniff oly kime
rültnek érezte magát, hogy egy kis erősítőt sze
dett be az üvegből. Mikor ezt elvégezte, az üveget 
újra erősen eldugaszolta, oly arccal, mint a ki a 
tárgyat nyomósán kimerité, átaludni készült vagy 
három állomást.

Az emberiség szándéka, midőn a kocsiban 
aludni akar, rendesen azon szenved hajótörést, hogy 
lábaik, tyúkszemeik akadályozzák őket ebben. Mr. 
Pecksniff nem volt kivétel e közös balsors alul, 
szunyókálásából föl-fölébredt, s ez akadályok ál
dozata lett; ellenállhatlan hajlandósága támadt 
boszuját leányain tölteni, midőn a kocsi megállóit 
és nemsokára az ajtó is kinyílt.



136

— Nos — mondá egy vékony éles hang —  
jegyezze meg jól magának, hogy én és atyám ugyan 
beülünk a kocsiba, mert a tetején már nincs hely, 
de csak a külső ülésért járó dijat fizetjük. Hát 
megegyeztünk, hogy ennél többet nem fizetünk?

— Minden rendben van sir — válaszolt a 
kalauz.

— Van valaki bent? — kérdezősködött to
vább a vékony hang.

— Három utas — válaszolt a kalauz.
— Akkor felkérem e három utast, ha oly 

szívesek lennének ez üzlet tanul lenni —■ mondá 
egy másik hang. Fiam, azt hiszem, most már bát
ran beülhetünk.

A két ember e biztatás folytán beült a 
kocsiba.

— Ez jól sikerült — suttogá az öreg em
ber — midőn a kocsi újra elindult. Ez nagy fúr- 
fangra mutat. Hi, hi, h i ! Mi semmi esetre sem ülhet
tünk volna a kocsi tetejére, mert meghaltam volna 
rheumában.

Vájjon a kötelességtudó fiú azért tette e csínyt, 
hogy apjának élete napjait meghosszabbítsa, vagy a 
hideg hatott rá, ez kétséges. Annyi bizonyos, 
hogy válaszul oly lökést adott neki, hogy a jó 
öreg gentlemant elfogta a köhögés, a mely teljes 
öt percig tartott, minden megszakítás nélkül, a 
mely haragra ingerelte mr. Pecksniffet és végre 
így szólt:

— Itt nincs helye az olyan gentlemannek, a ki 
fejét meghütötte,

— Én a mellemet hütöttem meg Pecksniff — 
mondá az öreg ember pár percnyi szünet után.

A hang. a modor folytán, a mint ezt mondá, 
a beszélő nyugalma, fiának jelenléte, és az, hogy 
nevét tudta, Pecksniff rögtön rájött, hogy kivel van 
dolga ; lehetetlenség tévedni I
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— Hm, azt gondoltam — mondá Pecksniff, 
visszanyervén szokásos nyájasságát — hogy ide
gennel beszélek s úgy találom, hogy rokont szólí
tok meg. Mr. Anthony Chuzzlewitt és fia mr. Jo
nas — mert ők, kedveseim, a mi utazótársaink —  
meg fognak bocsátani e gyöngédtelen megjegyzésért. 
Természetesen, nem volt szándékomban oly embert 
megsérteni, aUt vérségi kötelék csatol hozzám. Le
hetek képmutató — tévé hozzá csípősen — de 
ilyet még sem teszek.

— Oh, oh! — mondá az öreg ur — hisz 
mit is jelent ez a szó: képmutató? Nos, hiszen 
mindnyájan képmutatók vagyunk. Különösen aznap 
azok voltak mindannyian. Az egyedüli különbség 
ön és a többi közt — megmondjam önnek a kü
lönbséget, Pecksniff ?

— Ha úgy tetszik, jó uram, ha önnek úgy tetszik.
— Nos, az az ön sajátsága, hogy önnek so

hasem volt szövetségese, ön mindenkit meg akart 
csalni, még azt is, a ki hasenló módon jár el, mint 
ön, aztán hehehe! ön úgy tesz, minha maga 
is hinné azt, a mit mond. Fogadást ajánlanék 
Önnek — folytatá az öreg ur — ha ugyan szoká
som volna a fogadás, hogy ön és leányai között 
hallgatag megegyezés van Nem szeret nekik el
mondani semmit sem. Én, ha valami üzletbe aka
rok bocsátkozni, megmondom Jónásnak, miben áll 
a dolog, Nyiltan beszélünk egymással. Nem érzi 
magát sértve, mr. Pecksniff ?

—  Megsértve jó uram? — kérdé a gentle
man oly hangon, mintha a leghizelgőbb bókokat 
hallotta volna.

— Londonba utazik mr. Pecksniff ? — kérdé
Jonas.

—  Igen, mr. Jonas, mi Londonba utazunk. 
Lesz szerencsénk egészen odáig az ön társaságá
hoz nemde ?
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— Oh kérem, jobb lesz, ha édes atyámat 
kérdezi meg. Nem akarom magamat elszólni!

Mr. Pecksniff nagyon mulatott ezen a felele
ten. De jó kedvével alább hagyott; midőn mr. Jonas 
értésére adta, hogy ő és apja valóban a metropo
lisba haza mennek, és hogy azon emlékezetes nap 
éta, a mint a nagy családi gyűlés volt, e vidéken 
időztek bizonyos üzleti ügy miatt, a mely már akkor 
is eszükben volt, midőn lejöttek, mert — mint mr. 
Jonas mondá — szokásuk két madarat egy kffrel 
megölni, és sohasem vetik meg az apró halat, 
midőn bálnát akarnak fogni.

Midőn ezeket értésére adta mr. Pecksniffnek, 
azt is megmondta neki, hogy ha neki is úgy tet
szik, forduljon inkább atyjához felvilágositásért, hogy 
ő a leányokkal beszélgethessen. És ez udvarias ter- 
yének végrehajtása végett, ott hagyta a gentlemant 
és leült szemben a szép miss Mercyval.

Mr. Jonas nevelése bölcsejétől kezdve a leg
szigorúbb elvek szerint történt. Az első szó, a mit 
olvasni megtanult, a p é n z vala, mikor pedig a 
kéttaguakat kezdte szótagolni, akkor a „ h a s z o n “ t 
tanulta meg először. Két dolgot kivéve, a mit, a gon
dos apa kezdetben nem láthatott előre, a nevelés 
eredménye, lehet mondani, páratlan volt. Az egyik 
az : apjától megtanulván, hogy mindenkit rá
szedjen, magát a tiszteletreméltó tanitót is o r r á 
n á l  f o g v a  v e z e t t e .  A másik az, hogy már 
gyermekkorában mindent a saját tulajdonának te
kintett, atyját is vagyonnak tekintette, melyet ka
matoztatni ugyan nem volt reménye, de szerette 
volna nagyobb biztonság okáért egy oly ládába 
zárni, a mit közönségesen koporsónak neveznek és 
a sirban gyümölcsöztetni.

— Tehát unokatestvérem, —  mert tudja, mi 
unokatestvérek vagyunk — kezdé el a beszédet 
Jónás — ön Londonba utazik ?
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Miss Mercy igennel válaszolt s kacagva csípte 
meg testrére karját.

— Nagyon sok szép fiatal ember van ám 
ott cousine — monda Jónás könyökével kissé 
előbbre hatolva.

— Valóban sir — kiáltott a fiatal lady — 
nos ezek bizonyosan békében fognak bennünket 
hagyni s i r !

És ez illedelmes felelet után a jó kedv any- 
nyira erőt vett rajta, hogy azt örömest fojtotta el 
testvére shawljába.

— Mercy — kiáltott az okosabb leány — 
igazán szégyellem magam miattad. Hogy tehetsz te 
ilyet? te vad teremtés.

Erre aztán Mercy még jobban kacagott.
— A vadságot szemeiben a nagy családi gyű

lés alkalmával volt alkalmam tapasztalni — mon- 
dá mr. Jonas Gharitynek —  mig ön oly ünne
pélyesen ült ottan. Mondom csakugyan begyeskedő 
volt cousine.

—  Oh a bolond — sugá Mercy —  Cherry éde
sem kérlek, szavamra mondom neked hozzá kell 
ülnöd, mert különben meghalok nagy kacagá
somban.

S hogy e fatális eseményt megelőzze a paj
kos teremtés, a mint ezt elmondá, felugrott helyéről 
és testvérét tolta oda.

— Csak ne feszélyeztessék magukat — kiál
tott mr. Jónás —  szeretem, ha leányok vesznek 
körül. Jöjjön kissé közelebb cousine!

— Nem megyek, köszönöm sir — mondá 
Charity.

—  A másik már megint nevet, — mondá 
mr. Jonas — bizonyosan atyámat neveti, a min 
egy csöppet sem csodálkozom. Ha felteszi ócska 
flanel hálósapkáját, nem tudom mit csinálok vele. 
Horkol már atyám Pecksniff ?
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— Igen, mr. Jonas.
— Kérem tapossa meg a lábát — mondá a 

fiatal gentleman, — az, a melyik közelebb van ön
höz, köszvényes.

Mr. Pecksniff vonakodott ezt a barátságos 
szolgálatot megtenni, azért mr. Jónás maga végezte 
el helyette, mire az apa fájdalmában felordifott:

— Ébredjen atyám ! különben megint lidérc* 
cél álmodik és nyöszörömi fog. Nem szokott néha 
rémekkel álmodni cousine? — kérdé szomszédját 
az ő jellemzetes udvariasságával s halk hangon.

— Néha — válaszolt Charity, — ritkán.
— Hát a másik — kérdé Jonas rövid szü

net múlva — ő nem szokott rémekkel álmodni ?
— Nem tudom — válaszolt Charity — 

jobb lesz, ha tőle kérdezi meg.
— Mindig nevet — mondá Jonas — nem 

lehet vele beszélni. Hallja, megint elkezdte. Ön ko* 
molyabb cousine.

— Mercy egy kicsit pajkos — mondá miss 
Charity — de majd idővel komolyabb lesz.

Oh mikor lesz az — válaszolt Thomas 
— kérem, jöjjön egy kicsit közelebb.

— Igen, csakhogy én félek önhöz közelebb 
menni — mondá Charity.

Mégis közelebb jött hozzá és égy vagy két 
megjegyzés után a társaskocsira, hogy az annyi ál
lomáson megáll, elhallgattak, mig csak a vacsora 
ideje meg nem érkezett.

Ámbár mr. Jonas Charityt a vendéglőbe ka 
ronfogva kisérte és mellette foglalt helyet, mégis 
egyik szemével gyakran pillantgatott Mercyre. Úgy 
látszik, összehasonlítva a két leány külsejét, a 
szemle a fiatalabb testvér kövér állapota folytán 
nem ütött ki kedvezőtlenül az utóbbira nézve.

De nem sok időt engedett magának a szem* 
lélődésre, hanem derekasan hozzálátott az evéshez,
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mert a mint szép szomszédnőjének megsúgta, sza
bott árért annyit ehetik az ember, a mennyi bele 
fér, mennél többat eszik az ember, annál nagyobb 
a haszon.

Atyja és mr. Pecksniff valószinüleg hasonló 
véleményben voltak, elpusztítottak mindent, a mit 
kezükkel elértek s a nagy munka után megelége
dett arcot vágtak.

Mikor már nem birtak többet enni, mr. Peck
sniff és mr. Jonas hat pennyért kétszer bran- 
dyt é3 meleg vizet -rendeltek, a melyet mr. 
Jonas sokkal célszerűbbnek gondolt igy rendelni 
meg, mert igy töob szeszt remélt kicsikarni a ven
déglőstől mintha egyszerre hozatja.

Midőn az éltető folyadékból mr. Pecksniff a 
maga részét felhörpintette, azon ürügy alatt, hogy 
megnézi, vájjon útra készen áll-e már a kocsi, tá 
vozott, de e helyett a döntéshez lopódzott és kis 
üvegét pálinkával megtöltette, hogy majd a sötét 
kocsiban észrevétlenül kóstolgassa.

Ezt a foglalkozást elvégezvén, a kocsi útra ké
szen állt, elfoglalták helyüket és utaztak tovább. 
De mielőtt elszunditottak volna, mr. Pecksniff a 
következő evés utáni prédikációval állt elő.

— Az emésztés processzusa, mint a bonctan
ban jártas barátaimtól tudom, egyik legcsodálatosabb 
munkája a természetnek. Nem tudom, hogy van az 
másnál, de nagy örömömre szolgál azt nekem tud
ni, hogy midőn egyszerű étkezésemet elvégeztem, 
megindítottam a legszebb gépezetet, a melyről va
laha tudomásunk volt. Valóban ilyenkor úgy érzem 
magam, mintha a közügynek szolgálatot tettem 
volna. Midőn felhúztam magamat, ha szabad igy 
szólnom — mondá Pecksniff végtelen gyöngédség
gel — é3 tudom, hogy működésben vagyok, úgy 
érzem, hogy a bennem működő gép azt mondja : 
én az emberiség jóltevője vagyok!
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Miután e beszédhez senki sem tudott hozzá
szólni, mr. Pecksniff örülve annak, hogy most 
is moralis kötelességet teljesitett, aludni készült.

Az éj másik fele szintén hasonló bajok közt 
folyt le, mint az első'. Mr. Pecksniff és az öreg 
Anthony, nem egyszer összekoppantották fejüket, 
nem egyszer felriadtak álmukból.

A kocsi megállt, elindult, megindult és újra 
megállt, számtalanszor. Utasok szálltak fel és jöt
tek be, uj lovakkal váltották fel a kifáradtakat, s 
poroszkáltak előre, mig végre Pecksniff kitekintett az 
ablakon, s mondá, hogy már reggel van, s elérték 
utazásuk célját.

Nemsokára a kocsi megállóit a londoni állo
máson. Az utcán fel alá hullámzott a néptömeg, s 
legfeljebb ez bizonyitott Pecksniff szavai mellett, 
hogy immár reggel van, mert az égen látható je 
lekből ítélve akár éjfél is lehetett volna. A köd oly 
sürü volt, mint ha a metropolis felhőkbe burko- 
lódzott volna, s ők a levegőben tündér-erővel ju
tottak volna idáig.

Anthonyt és fiát sietve iparkodott elhagyni mr. 
Pecksniff ; a maga és leányai podgyászát az állo
máson hagyta. Mindamellett két leányát karonfogva 
ideges sietséggel vágtatott utcákról utcákra, ud
varról udvarra, szűk sikátorról sikátorra, majd 
azt gondolta, hogy eltéveszté az utat, majd azt, 
hogy jó nyomon jár, majd erősen bízott, majd nagy 
levertség vett rajta erőt, de az egész utón csak 
úgy lihegett a nagy sietségtől, végre egy szurtos 
épület előtt megállva, bekopogtatott az ajtón.

Az épület szomszédságában levő házak sem 
voltak különbek a kinézés dolgában, mint az, a 
mely előtt Pecksniff megállóit. Ajtaján egy kis 
gömbölyű tábla v l t  e felirattal: „Commercial Bo
arding H o u sg  m. Todgers.14 (M. Todgers kereskedelmi 
étkező háza.)
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Úgy látszik, hogy mr. Todgers még nem volt 
fönn, mert mr. Pecksniff kétszer kopogolt, három
szor rántotta meg a csengetyüt, a nélkül, hogy va
laki mutatkozott volna, kivéve egy utcán kószáló 
kutyát.

Végre csikorgó zajjal megnyílt az ajtó és 
egy kis termetű, nagy és vörös fejű fiú, a kinek 
orráról kicsinységénél fogva beszélni sem lehetett, 
csizmával bal hóna alatt megjelent az ajtóban, meg
lepetve dörzsölte orrát csizma keféjének hátával, de 
nem szólt semmit.

— Még ágyban vannak ? — kérdé mr. Pecksniff.
— Ha ágyban e ? — kiáltott a fiú — sze

retném, ha ott csöndesen megvolnának s ne kiál
tozna egyszerre mindegyik a lábbelijéért! Azt 
hittem, hogy ön az ujság-kihordó s csodálkoztam, 
miért nem dobja be a rácson a lapot, mint az 
szokás. Mi tetszik?

Tekintettel fiatal korára, a fiú nagyon komo
lyan és dacosan beszélt. De mr. Pecksniff nem 
mutatott semmi neheztelést, egy névjegyet adott át 
neki s kérte, hogy adja át a ház gazdasszonyának, 
őket pedig vezesse oly szobába, a hol ég a tűz.

—  Ha van tűz az ebádlőbea — mondá mr. 
Pecksniff — magam is oda találok.

S a nélkül, hogy a további magyarázatot be
várta volna, leányait bevezette egy földszinti szo
bába, a hol az asztal le volt terítve kendővel (csak 
az a baj, hogy a kendő kisebb asztalra való lett 
volna) a reggelire már fel volt tálalva, egy hatal
mas tálban vörösre főtt marhahús, s egy kenyér, 
olyan, a mit a gazdasszonyok záklásnak szoktak 
nevezni,

A kandalló rácsánál féltucat mindenféle alakú 
csizma és cipő volt, megtisztítva és sarkukkal a 
tűz felé fordítva, hogy megszáradjanak, ezenfelül 
egy pár kurta gombos cipő, a melyek közül az
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egyikre — vaíószinüleg tréfából — krétával volt 
oda Írva : Jinkins tulajdona, a másikra pedig egy 
rajz arcélben, a mely mr. Jinkinst magát ábrázolta.

M. Todgers „kereskedelmi étkező helyisége44 
azon házak közé tartozott, a mely mindég sötét 
vala, de ma reggel különös homályba volt bur
kolva.

A folyosóban olyan különös szag érzett, 
mintha annak a sok ebédnek illata, a melyet az 
épület fennállása óta itt főztek, mind föléledt volna 
ebben az órában és mint a fekete barátot a Don 
Jüanban nem lett volna mód innen elkergetni.

Mr. Pecksniff és szép leányai még alig me
legedtek a tűznél tiz percig, midőn léptek zaja 
hallatszott a lépcsőkön és az intézet istennője nagy 
sebbel-lobbal lépett a szobába.

Mrs. Todgers csontos, kemény arcú lady volt, 
hajfürtjei homlokára lógtak le, feje búbján egy kö
tött fejkötő forma volt, a mely meglepően hason
lított egy fekete pókhálóhoz. Egy kis kosár volt 
kezében, a melyben egy csomag kulcs csörgött. A 
másik kezében faggyugyertyát tar ott, a melyet, 
miután pár pillanatig annak fényénél szemlélte mr. 
Peeksniffet, az asztalra tett le, s a legnagyobb öröm
mel fogadta a vendéget.

—  Mr. Pecksniff — kiáltott mrs. Todgers
— isten hozta Londonba. Ugyan ki gondolt volna 
e látogatásra — édes istenem — annyi év után. 
Hogy van ön mr. Pecksniff?

— Oly jól, mint mindég, örülök látásának, 
mint mindég — feleié mr. Pecksniff — hiszen ön 
még fiatalabb miéta utoljára láttam.

— Ön is istenemre — mondá mrs. Todgers
—  egy csöppet sem változott.

— Mit szól ezekhez ? — mondá mr. Peck
sniff a fistal ladykre mutatva — ezek nem öregitenek 
meg ?
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— Csak nem leányai! — kiáltott a lady ősz- 
szekulcsolt kezét a levegőbe emelve — oh bizo
nyosan nem. ez második felesége és a nyoszoló- 
leánya.

Mr. Pecksniff nyájasan mosolygott, fejét rázta 
r és mondá :

—  Ezek leányaim mrs. Todgers, csak leá
nyaim !

— Ah — sóhajtott a jó lady — hinnem 
kell önnek, mert ha rájuk nézek, önt vélem felis - 
merni. Kedves miss Pecksniff ek, mily boldoggá tet
ték önök a papát!

Mind a kettőt megölelte. És mintha túláradó 
érzelmével nem birt volna, vagy a reggeli C3ipős 

idő hatott úgy rá, elővette zsebkendőjét kis kosa
rából és eltakarta vele az arcát.

— Nos jó madam — mondá mr. Pecksniff 
— ismerem az ön intézetének szabályait, hogy ön 
csakis gentleman vendégeket fogad be. De a mint 
hazulról elindultam, abban reménykedém, hogy 
leányaimnak ad szállást és kedvökért kivételt tesz!

— Talán? — kiáltott mrs. Todgers, mint
ha elragadtatásában azt sem tudná, mit beszél, 
talán ?

— Mondhatom tehát, hogy bizonyos vagyok 
benne — válaszolá mr. Pecksniff —  tudom, hogy 
van egy kis szobája s ott kényelmesen ellehetnének, 
a nélkül, hogy a közös asztalnál kellene étkezniük.

— Kedves gyermekeim — moniá mrs. 
Todgers — még egyszer szabadságot veszek ma
gamnak,

Mrs. Todgers ez alatt azt értette, hogy még 
egyszer meg kell ölelnie a leányokat, a mit rög
tön meg is tett a legnagyobb készséggel. De ezt 
tulajdonképen zavarában tette,mert a házban egy ki
vételével minden ágy el volt foglalva, ez az ágy jó 
lesz Pecksniffnek, de a leányai. . ? Szüksége volt

Dickens: Chuzzlewitt. 10
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tehát gondolkozási időre, és pedig annyi sokra 
(mert fontos dolog volt ez, hogy rendezze be), hogy 
még egy másik ölelésre is volt szükség, még ez 
után is egy pár percig nézett a két testvérre, az 
egyik szeméből a szeretet, a másikból pedig a szá
mit ás sugárzott.

— Most már tudom, hogy kellene ezt elren
dezni — mondá végre mrs, Todgers — egy szófa 
van a kis szobában, a mel/ az én társalgómból 
nyilik. — Oh kedves leányok !

Ezután még egyszer megölelte őket, megje
gyezvén, hogy nem tudja, melyik hasonlit elhunyt 
szegény anyjukhoz (természetes, hogy sohasem látta 
az anyjukat) de talán mégis a fiatalabb jobban 
hasonlit, azt mondá, hogy a gentlemanek nem so
kára le fognak jönni, a ladyk bizonyosan el van
nak fáradva, talán mindjárt elfoglalhatnák szobá
jukat ?

A szobára mr. Todgers azt mondá, nagy elő
nye (már t. i. Londonban) hogy kívülről senki sem 
nézhet be oda, a mit tapasztalni fognak, ha a 
köd kitisztul.

Nos ez nem is volt hiú dicsekedés, mert egy 
barna fal a tetején fekete eső-tartóval elzárta a
kilátást. E sötét szobában, a melyet a két ladynak 
szántak, egy meglehetős kis ajtón lehetett bejutni, 
a mit csak úgy nyithattak ki, ha egy izmos ember 
neki esett a hátával.

Az első dolog volt a szentélyben mennél ha
marabb tüzet rakatni a fiatal kapus által, a ki 
munkáját mrs. Todgers távollétében (nem említve 
azt, hogy nadrágjára szénnel alakokat rajzolt) fü- 
tyőrészve végezte, s a lady tői rajta kapatván, hatal
mas pofont kapott.

A lady sajátkezüleg készítette el reggelijüket, 
aztán visszavonult a másik szobába elnökölni, a 
hol mr. Jinkins rovására folyt a tréfa.
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— Nos édesem, még nem is kérdeztem tő
letek, hogy tetszik London ? — mondá mr. Peck
sniff az ajtóra nézve.

— Nem sokat láttunk még belőle pa ! — 
kiáltott Merry.

— Azt hiszem semmit — tette hozzá Cha
rity. (Mind a két válasz meglehetős panaszos volt.)

— Igaz — mondá mr. Pecksniff — de 
hiszen még előttünk van a mulatság, az üzlet. 
Minden megjön annak idején, mindent annak ide
jében !

Vájjon mr. Pecksniff üzlete Londonban csak
ugyan összefüggésben állott hivatásával, mint azt 
az uj tanítványnak értésére adta, azt ,.annak idejé* 
ben“ meg fogjuk tudni, hogy mi is elfogadjuk ez 
érdemes férfiú kifejezését.

IX. FEJEZET.
London és a Todgers-ház.

Bizonyosan sem helységben, sem városban, 
sem falun, vagy valamely telepen nem akadnánk 
oly különös házra, mint a milyen a Todgers intézet. 
Még Londonban is, nem tekintve e környéket, ahol 
számtalan ilyen ház volt, más helyütt nem igen 
látunk ily épületet.

Az ember nem sétálhat a Todgers szomszéd
ságában, valamint a környéken sem. Egy álló óráig 
is elbolyonghat az ember a zsákutcákban, az átjára- 
tokban, az udvarokon, a folyosókban, de sohasem 
jut olyan helyre, a mit utcának lehet nevezni. Az 
idegen t a lemondás egy neme fogja el, a mint a 
zsákutcák ez ördögi tömkelegében járkál, s elve
szett embernek tartja magát, mert köröskörül ván
dorolván, csak oda lyukad ki, a honnan elindult, 
vagy a mint egy vak fal állja útját, vagy egy rá-

10*
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csőt talál az útban s kénytelen visszafordulni. Érzi, 
hogy van kijárat, ki is jut innen, de mikor, az na
gyon bizonytalan dolog.

Tudnak emberekről, a kiket ebédre hívtak 
meg a Todgers házba, roppant hosszú ideig ván
doroltak fel és alá, láttak sok kéményt; de végre 
is úgy találták, hogy lehetetlen oda érni, szelíd 
melancholiával, nyugodtan panaszszó nélkül tér
tek haza.

Több gyümölcskereskedő tart raktárt a Tod- 
gers-ház közelében; s az első szag, a mi az ide
gen orrát megüti, a narancsszag, a romlott narancs 
szaga, a melyek ládákban rothadnak vagy pincékben. 
Mindennap egy csoport teherhordót láthat az em
ber, a kik a folyam rakpartjáról hozzák a narancs
héjakat hátukon, lassan cammognak végig a szűk ut
cákon, mig a kocsmák kapuja alatt a pihenők, 
vagy ácsorgók egész csoportja reggeltől estig áll ott.

Van ezen a környéken tucat számra temp
lom, kisértetes kicsiny temető helyekkel, buján be
nőve oly növényekkel, a milyenek csak posványos 
helyeken, sírokon és romladványokon tenyészhetnek. 
Némelyikben e sötét pihenő helyek közül, — a 
melyek ugv hasonlítanak a valódi temetőhöz, mint 
az ablakban levő cserép virágok, a valódi vi
rágos kerthez — vannak fák is, magas fák, de szo
morúan hullogatják el leveleiket, oly szomorúan 
emlékeznek szabadban élő társaikra, mint a mada
rak a kalitkákban.

Öreg temetőőrök őrködnek éjjel a halottak 
birodalmában, mig végre ők is elköltöznek, s mond
hatjuk, 'hogy édesebb lesz álmuk a föld alatt, mint 
a föld felett volt, csak éppen szükebb helyre van
nak zárva, de á^apoluk alig mondható rosszabbnak, 
mint akkor, midőn nem őrizték őket, hanem ők őr
ködtek.

Ha csak a felét is le akarnók írni a sötét és
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titokteljes kocsmáknak, egy egész könyvet teleir- 
hatnánk, egy másik könyv telnék ki abból, még 
pedig elég vaskos, ha rászánnók magunkat a furcsa 
törzsvendégek megismertetésére, akik a söíétes 
ivószobákat látogatják. Ezek általában törzsökös 
lakói e környéknek, itt születtek, itt nevelkedtek 
gyermekségüktől kezdve, már régóla mellbajban 
szenvednek, lélekzésök el*elszorul, csak történeteiket 
tudják nagyon hosszúra elnyújtani.

A mi magát a Todgers-házat illeti — tisz
tán csak a házat magát, és nem mint étkező he
lyiség érdemeit méltatjuk — megfelelt a környeze
tének. Volt ennek egy lépcsőablaka a ház föld
szintjén, a melyről a hagyomány azt beszélte, hogy 
száz ér óta nem volt kinyitva, s a mely egy pisz
kos, sáros utcára nézett, ez úgy be volt piszkolva, 
s oly vastag rétegekben nehezedett rá egy század 
piszka, hogy egy üveg tábla sem eshetett volna ki 
belőle, ha 20-szor is eltörik.

Nagy titok volt, a Todgers-ház pincéje, a 
melyet csak egy kis hátulsó ajtón, egy rácson ke
resztül lehetett megközeliteni; e pince emberemlé
kezet óta egy ismeretlen idegennek adatott bérbe, 
a hir azt beszélte, hogy ott nagy vagyon van fel
halmozva, de hogy milyen ez a vagyon, ezüst, 
arany, réz, bor vagy lőpor, az a Todgers-ház la
kói előtt egészen bizonytalan és közönyös volt.

A ház tetejéről is érdemes megemlékezni A 
teraee-nak egy neme volt a tetején, aztán egy 
csomó kötél, a melyen valamikor ruhát szántottak, 
azonkívül volt még ott egy pár edény földdel meg
töltve, elárvult növényekkel, a melyek mint öreg 
sétabotok meredtek az égnek. A ki fel akart jutni 
e helyre, először a kis ajtóban ütötte meg fejét, a 
mint felment, de aztán midőn áttörte magát a ké
mény alatt, érdemes volt oda felfáradni, már csak
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azért is, mert a Todgers-ház tetejéről olyat látott, a 
mit érdemes volt megnézni.

Először is, ha a nap derült volt, láthatta a 
házak tetejét jó messzire s egy sötét árnyékot, 
az emlékszoborét p körül nézelődve, szemei előtt 
terjedt el az egész város vad zajával, fÜ3tfelle * 
geivel, a mely elég volna egy egész világrésznek.

Már második napja tartózkodott a Pecksniff 
család Londonban; a két leány és mrs. Todgers kö 
zött igen bizalmas viszony fejlődött ki ez alatt Mrs, 
Todgers gyöngéd természetének minden csalódását 
közölte velők; előadta fiatal barálnőinek élete, jelle* 
me, magaviseleté és rövid történetét, mr. Todgersnek, 
a ki úgy látszik hamar végét szakította házassági 
pályájának, törvénytelen módon megszökvén boldog
ságától és idegen vidéken, mint agglegény rendezte 
be életét.

— Papájuk valamikor figyelmére méltatott 
engem kedveseim — mondá mrs. Todgers —  de 
az önök mamájának lenni, az a nagy boldogság 
meg van tagadva tőlem. Önök nehezen tudják el
képzelni, milyen voltam én ezelőtt?

Felhivta figyelmüket egy kis miniature arc
képre, a mely a falon volt, s a melyben alig ismer
hettek volna rá.

— A megszól amlásig hasonlit önhöz —  ki
áltott a két Pecksniff.

— Ilyen voltam én valamikor, mondá mrs. 
Todgers, férfias módon beletüzelve magát a felbuzdu
lásba — alig gondoltam arra, hogy önök fölismer
nek ebben kedveseim.

A mi ezt illeti, ők megismerték volna őt 
e képben mindenütt. Ha látják valahol az utcán, 
vagy valamelyik ablakban ezt a képet, akkor is föl
kiáltanak :

— Édes istenem ! mrs. Todgers.
— Ez intézet élén állani — mondá mrs.
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Todgers -— az mély barázdákat vés az arcon kedves 
miss Pecksniffek — a l e v e s  dolga is legalább 
húsz évvel megöregiti az embert, biztosítom önöket.

— Édes istenem ! — kiáltott a két miss 
Pecksniff.

— E gond édeseim, mondá mrs. Todgers — 
tulfesziti az ember idegeit. Nincs a világon olyan 
szenvedély, az emberi természetben, amelyet a ke
reskedéssel foglalkozó ifjaknak a hűdé iránti szen
vedélyével összehasonlitani lehetne. Nem egy részt, 
hanem egy egész állatot vagdalhatna föl az ember, 
még akkor is bajo3 lenne mindennap az ebédnél 
a leves minősége iránt a gentlemanek kívánságát 
kielégíteni. A h ! ennek következtében mennyit el 
kell viselnem, mondá mrs. Todgeis szemeit lesütve 
és fejét rázva — azt senki sem hiszi el.

— Épen úgy tesznek mint mr. Pinch Merry ! 
mondá Charity. Mindig mondtuk ezt róla tudod !

— Igen, kedvesem —  jegyzé meg Merry — 
csak hogy mi kívánságát nem sokba vettük.

—  Önök édeseim a papa növendékeivel — 
mondá mrs. Todgers — úgy tehettek, a mint jó* 
nak gondolták, de az én kereskedelmi intézetemben, 
a hol minden szombaton este akármelyik gentle
man azt mondhatja: mrs. Todgers, egy hét múlva 
elválunk a sajt m iatt! nem oly könnyű dolog a jó 
egyetértést fentartani. Az önök papája szives volt 
engem meghívni, hogy önökkel való kocsizásban 
résztvegyek tette hozzá a jó lady ; s úgy gondo
lom a miss Pinch nevet említette. Valami rokon
ságban áll ezzel az a gentleman, a kiről most be
széltek.

— Az istenért mrs. Todgers — szólt közbe 
az élénk Merry — ne nevezze őt gentlemannek, 
Hallod kedves Cherry, Pinch gentleman ! Mily eszme .

—  Mily átkozottul pajkos leány ön! — ki
áltott mrs. Todgers, nagy szeretettel megölelve őt.
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Mily ingerkedő teremtés! Kedves miss Pecksniff? 
mily boldogság az ön testvérének kedélye önre és 
papájára.

— Utálatos és nagyszemü ember ez mrs. Todgers
— folytatatá Mercy — valóságos emberevő. A legcsu- 
nyább, a legijesztőbb, a legborzalmasabb teremtés? 
akit csak képzelni lehet. Hát még a testvére, kép
zelem milyen lehet. Tudom, hogy kénytelen leszek 
hangosan felkacagni látására, bizonyosan tudom l
— kiáltott a bájos leány, — kár hogy nem tudok 
uralkodni az arckifejezésemen. Már a puszta gon
dolat, hogy van egy miss Pinch is a világon, ké
pes megölni egy embert, hát még látni őt — oh 
egek !

Mrs. Todgers jóizüen nevetett a kedves te
remtés humorán, kijelenté, hogy olyan fulánkos, s  
ő maga is fél tőle. Nagyon szigorú, nagyon szigorú,

— Ki a szigorú ? — kiáltott egy hang az 
ajtóban — a mi családunkban ilyesmi remélem 
nem fordul elő.

És mr. Pecksniff mosolyogva kukkantott be 
a szobába s kérdé :

— Bejöhetek-e mrs. Todgers ?
Mrs. Todgers majdnem felsikoltott, mert a 

kis ajtó a társalgó és a kis szoba közt ki volt 
nyitva, s a szófa-ágyon minden szörnyű rendetlen
ségben volt.

De volt annyi lélekjelenléte, bezárta az ajtót? 
s aztán nem minden zavar nélküí mondá:

— Oh természetesen mr. Pecksniff, bejöhet f
— Hogy érzik magukat ma — kérdé mr. 

Pecksniff tréfásan — és mi mára a tervünk ? El
megyünk és megnézzük Pinch testvérét ? Ha, ha, ha 
szegény Thomas Pinch.

— Készen vagyunk é, viszonzá mrs. Todger* 
fejére! titokban bólintgatva mr. Pecksniffre — kech
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vező választ küldeni mr. Jinkins körlevelére ? Ez 
az első kérdés mr. Pecksniff.

—  Már hogy mr. Jinkins körlevelére, kedves ma
dam? — mondá mr. Pecksniff, egyik karjával 
Mercyt, a másikkal mr. Todgerst ölelve át, a kit

v talán szórakozottságból ölelt meg Charity helyett — 
mr. Jinkinsére ?

— Azért mondom az övének, mert ő kezdte 
el az egészet és valóban, ő köröztette az egész 
házban.

— Jinkins nagy tehetségű ember — jegyzé 
meg mr. Pecksniff. Én nagy vonzalommal viselte
tem irányában. Azt hiszem, mr. Jinkins óhajtása, 
udvarias figyelmet tanusitani leányaim iránt, ez mr. 
Jinkins barátságos érzelmeinek bizonyítványa, mrs, 
lodgers.

— Nagyon jól van ! — viszonzá a lady — 
miután már annyit mondott, szükség le3z rá a töb
bit is elmondani mr. Pecksniff, mondja meg tehát 
a kedves fiatal ladyknek, hogy miről van szó.

E szavakkal gyöngéden kibontakozott mr. 
Pecksniff karjaiból és miss Charityt ölelte meg, váj
jon ellenállhatlan vonzalmának a mÍ3s iránt adott-e 
igy kifejezést, vagy igy csak kedvetlenségét, hogy ne 
mondjuk boszuságát akarta-e leleplezni, a mely ar
cán is meglátszott, ezt pontosan megmondani nem 
lehet az olvasónak; de hát legyen a dolog úgy, a 
mint veszszük.

Mr. Pecksniff ezután leányait értesítette 
a körlevél tartalmáról és történetéről, a mely 
röviden az, hogy a kereskedő gentlemanok felhív
ták őket, legyen szerencséjük a közös asztalnál, a 
mig itt tartózkodnak és már a következő napon, 
t. i. vasárnap szívesen látják ebédre őket. Elmondá, 
hogy mr. Todgers már bele is egyezett e meghí
vásba, a maga részéről akarja és elfogadja ezt; s 
aztán eltávozott, hogy megírhassa nekik a kegyes
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választ, míg az asszonyok legszebb kalapjaikkal 
fegyverkeztek föl, bogy miss Pinchnek megadják a 
kegyelemdöfést.

Tom Pinch testvére egy családnál nevelőnő 
volt, egy igen tekintélyes családnál, talán a leggaz
dagabbnál az emberiség összes rézöntői között. — 
Ezek Ghamberwelben laktak, egy oly nagy és zor
don kinézésű házban, hogy puszta látására, mint 
egy óriások kastélyának megpillantására rémület 
fogta el a közönséges embert, a vakmerőket pedig 
legalább megreszketteté.

Óriási kapuja volt, nagy csengettyűje, amely
nek fogantyúja is a bámulat tárgyát képezte ; egy 
nagy előház a kapusnak, a mely szorosan a ház
hoz volt épitvé, a mely elvette ugyan a kilátást, 
de a betekintést még félelmesebbé tette.

Az előházban egy nagy termetű kapus éjjel
nappal őrt állott és midőn megadta az engedélyt a 
látogatónak, hogy beléphessen, meghúzta a máso
dik nagy csengőt. Erre válaszul abban a percben 
egy nagy lakáj jelent meg az előcsarnok ajtajában 
zsinóros ruhában.

Ide jöttek mr. Pecksniff leányai is mrs. Tód* 
gers kiséretében urasan, egyfogatu kocsin. Miután 
a már említett szertartásnak elég lett téve, beve
zették őket a házba, aztán egy kis szobába, amely 
tele volt könyvekkel, a hol mr. Pinch nővére öre
gebb tanítványával volt elfoglalva; azaz egy 13 éves 
koránérett kis hölgyecskévei foglalkozott, a kivel a 
nevelést annyira vitték, hogy semmi leányos báj 
nem volt benne, de a minek rokonai és barátjai na
gyon örültek.

— Látogatók, a kik Miss Pinchet keresik — 
mondá a szolga.

Ez mellesleg legyen mondva, igen eszes fiatal 
ember lehetett, mert igen jól megtudta kűlömböz- 
tetni, midőn hideg tisztelettel a családnak tett
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jelentést a látogatókról, vagy midőn msleg önérdek
kel jelenté a szakácsnak a látogatókat.

— Látogatók miss Pinch!
Miss Pinch hirtelen s izgatottan kelt föl, vi

lágos jeléül annak, hogy az ő látogatói nem valami 
nagy számmal lehettek. Egyszerre vele a kis nö« 
vendék is fölegyenesedett, hogy megfigyelje, mit 
fognak tenni és mit fognak beszélni. Mert a ház 
ladyje tanulmányozta a természetrajzot és nagyon 
kiváncsi volt oly állat szokásaira, mit nevelőnőnek 
neveznek és bátoritotta leányait, ha alkalom van rá, 
mindenről kimeritően értesítést adjanak neki, amely 
igen dicséretes, tanulságos és kellemes foglalkozá
suk volt.

Szomorú, de tény s azért el kell mondanunk, 
mr. Pinch nővére éppen nem volt csúnya. Sőt 
ellenkezőleg, igen jóságos arca volt, szelid meg
nyerő kis termete, gyöngéd; alacsony, de kecses. 
Volt benne valami a bátyja szokásából, valóban 
sok is abból a gyöngédségből, tekintetében a félénk 
bizalmatlanságból, de bizony egy áltálján nem volt 
sem utálatos, sem ijesztő, mint ezt a két Peck
sniff előre jósolta, a miért a két fiatal ladyt termé
szetesen majd megette a méreg, hogy nem olyan, 
mint a milyennek képzelték.

Miss Mercy, mint a vidámabb, a leghama- 
rább tért magához e nagy csalódásból s nevetni 
kezdett, de testvére nem tartotta szükségesnek el
rejteni kedvetlenségét s kerekre nyitott szemmel 
nézett rá. A mi mrs. Todgerst illeti, ő nyugodtan 
támaszkodott mr. Pecksniff karjára és az előkelő 
zordonság egy nemével tekintett körül, a mely min
den alkalomra illik s mindent kifejez.

— Kérem, ne ijedjen meg miss Pinch — 
mondá s egyik kezét megfogta, mig a másikkal 
szeliden megsimogatta — eljöttem önt megláto
gatni, a mint azt bátyjának Tomas Pinchnek meg
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ígértem. Nevem — nyugodjék meg miss Pinch 
— Pecksniff.

A jó ember nemes felbuzdulással mondá e 
szavakat, mintha azt akarta volna értésére adn i: 
Lássa bennem fiatal hölgy, családja jóltevőjét, háza 
védőjét, fivére kenyéradóját, a ki naponként man
nával táplálkozik asztalomnál, s ennek folytán a 
mennyországi könyvekben a mérleg az én javamra 
billen. De én azért nem vagyok büszke, mert a 
nélkül ellehetek !

A szegény leány úgy találta, hogy ezek oly 
igazságok, mint az evangélium szavai. Testvére egy
szerű szivének melegével irta ezt meg neki, gyak
ran hangsúlyozta, hogy ez igy van, sőt ennél töb
bet is mondott el. Amint mr. Pecksniff elhallga
tott, lehajtá fejét s egy forró könycsepp gördült 
alá kezére.

— Jó, nagyon jó, miss Pinch — gondolá az 
éleseszü növendék, csak sírjon az idegen előtt, 
mintha nem lenne megelégedve helyzetével.

— Thomas jól érzi magát — folytatá mr. 
Pinch — üdvözletét küldi és ezt a levelet. Nem 
mondhatnám, hogy szegény feje valami nagyon ki
tüntetné magát, de megvan benne a jóakarat, a 
mi első feltétele a sikernek, s azért meg kell 
neki bocsátanunk. •

— Tudom, hogy jóakarat van benne — mon
dá miss Pinch — s azt is tudom, ön mily szives gon
dossággal viseltetik irányában, a mit sem én, sem 
ő nem hálálhatunk meg eléggé, a mint azt már 
leveleinkben gyakran kifejeztük. Tudom — tette 
hozzá háládacosan tekintve a két fiatal ladyra —  
mennyi hálával tartozom önöknek is.

— Kedveseim — mondá mr. Pecksniff s 
mosolyogva fordult hozzá, Thomas testvére olyas 
valamit mondott, a mit ti örömmel fogtok hallani, 
azt hiszem.
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— Semmi érdemünk nincs benne papa — 
kiáltott Cherry és mindaketten értésére adták Tóm 
pmch testvérének, egész udvariassággal, hogy na
gyon le volnáoak kötelezve, ha megtartanák a kellő 
.távolságot, — hogy mr. Pinch így el van látva, 
az egyedül a papa érdeme, és csak örülünk, hogy 
ő oly hálás, mint a milyennek lennie kell.

—  Oh nagyon szép miss Pinch — gondolá 
a növendék újra — van tehát egy hálás testvére, 
a ki más emberek szivességéből él.

— Ez nagyon szép öntől — folytatá mr. 
Pinch testvére, Tóm egyszerűségével és Tóm saját
ságos mosolygásával — hogy ide jött, valóban igen 
szép, s nekem már régi vágyam önt látni, hogy 
személyesen köszönjem meg jóságát.

— Nagyon hálás, nagyon kellemes és nagyon 
udvarias — mormogá mr. Pecksniff.

—  Szerfölött boldoggá tett — mondá Ruth 
Pinch, aki csak most tért magához első meglepetéséből 
— s a ki igen kedvesen tudott csevegni s egyszerű szi
vének megvolt az a sajátsága, hogy a dolognak 
mindig csak a jó oldalátveszi, a mely Tómnak is tulaj* 
donsága volt — nagyon boldoggá tett azzal, hogy most 
legalább megmondhatja neki, hogy állapotom sok
kal kényelmesebb s fölösleges aggódnia miattam, 
mert sokkal jobb helyzetben vagyok, mint érdemel
ném. Édes jó istenem! mióta hallom, hogy ő 
boldog, s ő is tudja, hogy én is az vagyok — 
mondá Tóm testvére — mindaketten türelmeseb
ben és panasz nélkül tűrj ük sorsunkat, mint ez
előtt, ebben bizonyos vagyok !

És ha valamikor igazságot mondtak ez o l y 
k o r - o l y k o r  álnok világon, Tóm testvére igaz
ságot mondott és mégis, mennyi igazságtalanság 
nyilatkozott e beszédben!

— Ah, — kiáltott mr. Pecksniff, a kinek te
kintet e ebben a percben tévedt a fiatal növendékre
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— úgy vau, bizonyosan úgy van! Oh hogy van ön 
kedves jó gyermekein ?

— Köszönöm sir, egészen jól érzem maga
mat, — volt az ártatlanság fagyos válasza.

— Mily kedves arc ez kedveseim — mondá 
mr. Pecksniff leányaihoz fordulva — mily kedves 
a modora.

Mindakét lady már kezdettől el volt ragad
tatva a gazdag család e sarjadékának modorától (ez 
a legközelebbi ut szülőihez férkőzni). Mrs. lo d 
gers sóhajtozott, hogy ily angyali teremtést még 
sohasem látott.

— Csak szárnyai hiányzanak kedveseim — 
mondá a jó asszonyság — és akkor valóságos fiatal 
s y r u p  volna — valószinüleg, fiatal sylphet vagy 
szeraphot akart mondani.

— Ha tisztelt szüleinek szeretetreméltó kis
barátom ezt átadná — mondá mr, Pecksniff felé 
nyújtva névjegyét, a melyen foglalkozása is meg 
volt jelölve — s megmondaná, hogy én és leá
nyaim ___

— És mrs. Todgers pa ! — sietett megje
gyezni Mercy.

— És mrs. Todgers Londonból — tette 
hozzá mr. Pecksniff, — hogy én és leányaim, és 
mrs. Todgers Londonból, nem tolakodtunk ide* 
szándékunk egyszerűen az, hogy egy pár szót vált
sunk miss Pinchcsel, a kinek testvére, egy fiatal em
ber nálam van szolgálatban, de nem hagyhatom el 
e nagyszerű épületet, hogy mint építész 
tulajdonosának köteles hódolatomat le ne rójjam a 
helyes és elegans Ízlésért, méltányolván e gyönyörű 
épületet, a mely által az építészet előbbre mozditta- 
tott, a melynek kultiválására én egész életemet 
szenteltem, s a melynek előhaladására áldoztam 
a . . . a . . . vagyonomat. Ha ezt megtenné, na
gyon lekötelezne.
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— A missis üdvözletét küldi miss Pinchnék — 
mondá a szolga, ismét megjelenve az ajtóban, s 
újra azon a hangon beszélt mint az imént, és tudni 
akarja, mit tanul most a fiatal lady ?

— Oh — kiáltott mr. Pecksniff — itt van a 
fiatal ember. Ő majd át fogja adni a névjegyet. 
Szives üdvözletemmel együtt fiatal ember, ha sza
bad kérnem. Kedveseim akadályozzuk a tanulmá
nyozást. Menjünk !

Egy percre egy kis zavart idézett elő az a 
körülmény, hogy mrs. Todgers belenyúlt kis kosa
rába, s gyorsan kivett onnan egyet a kártyáiból, a 
mit szintén a fiatal emberre bizott, a mely ét
kező helyiségének keletkezése és célja felől bizo' 
nyos részleteket tartalmazott, azonfelül még M. T. 
megragadja ez alkalmat, hogy köszönetét mondjon a 
gentlemannak, a ki megtisztelte őt pártfogásával, s 
kérte, hogy legyen oly jó, ha asztalával meg van 
elégedve, ajánlani ezt barátjainak. De mr. Pecksniff 
csodálatos lélekjelenlétével konfiskálta ezt a névje
gyet s a saját zsebébe csúsztatta.

Akkor aztán miss Pinchnék még nagyobb leeresz
kedő szívességgel, mint ezelőtt tudtára adta, hogy 
óhajtandó volna, ha a szolgának nyomatékosan ér
tésére adná, hogy ők nem b a r á t j a i ,  hanem 
pártfogói.

—  Jó reggelt. Isten önnel, az ég áldása ön
nel! Biztosítom, hogy továbbra is pártfogolni fo
gom a testvérét Thomast. Nyugodjék meg ebben 
miss Pinch!

— Köszönöm — válaszolá Tóm testvére 
szívből jövő hálával —  ezerszer köszönöm!

— Szót sem érdemei — viszonzá ez gyön
géden megsimogatva fejét — megharagszom, ha 
tovább igy folytatja. Kedves gyermekem — mondá 
a növendéknek — isten önnel! Ez a szép terem
tés ! — mondá mr. Pecksniff s gondolkodva nézett
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a szolgára, mintha róla beszélne, — mint egy tüne
mény utamra fényt borit, a mely nem könnyen fog 
eltűnni. Kedveseim, készen vannak önök ?

Azok még nem voltak készen, még mindég 
hizelegtek a növendék leánynak. Végre elváltak, 
s elmentek miss Pinch mellett büszke főhajtással.

A fiatal embernek kÍ3sé sok dolga volt mig 
őket ki tudta vezetői, mert mr. Pecksniff öröme 
a ház nagyszerű berendezése fölött oly nagy volt, 
hogy nem tudta megállani többszöri megállás nél
kül, különösen mikor valamelyik ajtóhoz közeledett, 
meglepetésének hangos szavakban, igen tanulságos 
módon kifejezést is adott. A tanulószoba és a 
csarnok között valóságos népszerű előadást tartott 
az épitészetről, s alkalmazta ezt az épületre, még 
mikor a kertbe értek, akkor is csak úgy áradt be
lőle az ékesszólás I

— Ha megnézik — mondá mr. Pecksniff a 
lépcsőkön visszafordulva és egyik oldalra hajtva 
fejét, szemeit pedig félig lehunyta, hogy annál job
ban szemlélhesse az épület külső arányait — ha 
megnézik kedveseim a párkányzatot, a melyen a 
telő nyugszik s megfigyelik az épités könnyed szer
kezetét, különösen ott, ahol az épület déli oldalára 
hajlik, önök bizonyosan velem együtt fognak érezni 
. . . Hogy érzi magát sir ? Remélem, hogy nagyon jól.

E szavak után igen udvariasan hajlongott 
egy középkorú ur előtt, a ki éppen akkor nézett 
ki az egyik felső ablakon. Naki szólt az utóbbi 
kérdés, nem azért, mintha hallhatía volna (mert 
az bizony nem hallotta), hanem mint az üdvözlet
hez tartozó beszédet mondta el.

— Semmi kétség kedveseim — mondá mr. 
Pecksniff és úgy tett, mintha az épületnek egy má
sik szép pontjára figyelmeztette volna őket — hogy 
ez maga a tulajdonos. Nagyon őrülnék, ha mégis-
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merkedhetném vele, ez talán még hasznomra is 
volna. Erre néz, Charity ?

— Kinyitotta az ablakot.
— Ha ha ! — kiáltott mr. Pecksniff gyön

géden — helyes! Úgy találja, hogy értem a dolgot.
# Bizonyosan hallotta, amit az előbb beszéltem, semmi 

kétség ! Ne nézz oda ! És a mi az előcsarnok pil
léreit illeti édeseim . . . .

— Halloh! — kiálltott a gentleman.
— Sir szolgálatjára ! mondá mr. Pecksniff 

kalapját megemelve, büszke leszek az ön ismeret
ségére !

— Hallja, térjen le a pázsitról! — kiáltott 
a gentleman.

— Bocsánatot kérek sir — mondá mr. 
Pecksniff, kétkedve vájjon jól hall-e — ön azt . . .

— Azt mondom, hogy le a pázsitról ! orditá 
a gentleman.

— Nem vagyunk tolakodók sir — mondá 
mr. Pecksniff és elkezdett mosolyogni.

— De igenis tolakodó — viszonzá a má
sik — roppantul tolakodó. Nem látja az orra előtt 
a homokutat? Mit gondol, mire való ez? Nyissá
tok ki a kaput. Dobjátok ki őket!

Ezzel becsapta az ablakot és eltűnt.
Mr Pecksniff föltette a kalapját és elgondol

kodva, hallgatagon ment az egyfogatú kocsihoz s 
nagy érdeklődéssel nézte a felhőket.

Miután leányait é3 mrs. Todgerst felsegítette 
a kocsiba, megállt ott egy darabig, mintha nem 
volna bizonyos benne, vájjon ko2si vagy templom 
van-e előtte, de miután ezzel tisztába jött, elfog
lalta helyét a kocsiban, kezeit térdére tette, s mo
solyogni kezdett három társára.

De leányai, a kik nem tudtak úgy uralkodni 
magukon, méltatlankodva kitörtek. Ez azért történt 
igv, mert ily embereket gyámolitanak, mi at a
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Pinchek. Ez azért történt, mert hozzájuk alacso- 
nyitják le magukat. Ez azért volt igy, mert ez a 
szemtelen, vakmerő, ravasz, irtózatos leány lehordta 
őket a cs^ád előtt. Erre el lehettek volna ké
szülve. Ezt ők előre még ma reggel megjósolták 
mrs. Todgersnek, a mint Ő (Todgers) meg is mond
hatja, s hozzá tették még azt is, hogy e ház tulaj
donosa, abban a hiszemben, hogy ők miss Pinch 
barátjai, az ő véleményük szerint egészen helye
sen járt el, s nem tett többet, mint a mennyit ily 
körülmények közt észszerüleg várni lehetett volna. 
Azután egy kis következetlenséggel elnevezték őt 
goromba medvének, végre könyekben törtek ki, melyek 
a többi cimeket elmosták.

Talán e tekintetben nem annyira miss Pinch 
volt a vétkes, mint a seraph, aki mihelyt a látó* 
gatók elmentek, rögtön sietett a főhadiszállásra s 
teljes értesitést adott mindenről. Elmondta, hogy 
rá oly dolgot akartak bizni, a mit később a szol
gának adtak át, e nagy sérlé3 s talán mr. Peck
sniff szerény nézetei az épületre vonatkozólag vol
tak okai kiutasitásuknak.

Szegény miss Pinch mind a két fél haragját 
a maga fejére zúdította. s a serpah anyja szigorú 
szavakkal illette, hogy emberségtelen ismerősei van
nak. Könyezve ment szobájába, buját sem Pecksniff 
látásán érzett öröme, sem a levél, a melyet fivére 
küldött neki, nem tudta eloszlatni,

Mr. Pecksniff vigasztalta őket, hogy a jótett 
önmagában hordja jutalmát, de később azt is érté
sökre adta, hogy ha felrúgják ezt az urat, azt még 
szívesebben venné. De ez nem volt vigasztalás a 
leányokra nézve, akik az egész utón jajgattak, sőt 
nem egyszer nagy hajlandóságot mutattak rá, a bé
kén tűrő mr3. Todgerst is megtámadni, a kinek 
külseje, de különösen az a sértő kártya és kézi
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kosara, mint azt hajlandók voltak elhinni, bizonyo
san szintén közremunkáltak megaláztatásukban.

Az este a Todgers házban nagy zaj és felfor
dulás volt, részint bizonyos holnapra való előkészü
letek miatt, részint mert szombaton este e házban 
mindég elkerülhetlen volt az izgalom, a midőn min
den gentleman fehér ruhája egy kis csomagban 
kézbesittetett, a melyhez csatolva volt a számla is.

Ilyenkor mindig nagy kopogás volt a lépcső
kön, körülbelül éjfélig, titokteljes lángok lobogtak a 
folyosón, a vizhuzó nagyban működött, a csöbrök 
vas fogantyúja egyre csörgött. Visitó, veszekedő 
hangok hallatszottak ki a konyhából, mrs. Tod
gers és ismeretlen nők vetélkedtek, olykor*oly
kor kis vastárgyak kongása hallatszott, a melyet a 
liu fejéhez akartaks vágni. A fiúnak ugyanis szom
baton az volt a szokása, hogy ingének ujját egész 
a válláig gyűrte fel és a szobákat mind összejárta 
egy durva zöldszinü kötényben, azonfelül leginkább 
szombaton, (talán azért, mert akkor volt a legtöbb 
dolog, kirándulást tett a szomszédos zsákutcákba s 
ott ugrósdit vagy egyebet játszott az utcagyerekek- 
kel, mig csak el nem fogták, és hajánál vagy fülé
nél fogva vissza nem hozták A hét utolsó napján 
a Todgers-házban a többi közt ilyen dologok is 
gyakran megtörténtek.

Hanem a mai szombat estén különösen jelen
tékeny szerep jutott neki, kedveskedett a miss 
Peck snitteknek különböző fontos közleményekkel, s 
ritkán ment el miss Pecksniffek ajtaja előtt, a hol 
ők egyedül üldögéltek a tűz mellett egy magános gyer
tya fényénél dolgozgatva, a nélkül, hogy be ne 
pülantgatva ilyen megjegyzésekkel ne szolgáljon 
nekik : itt vannak ! nem szép ez tőlük ! és má3 
ilyen humoros megjegyzéseket kockáztatott meg.

— Mondom — sutfogá vidáman — mondom
íi*
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önöknek fiatal ladyk, holnap pompás levesünk lesz^ 
Már készítik ! És n e m  t ö l t e n e k  b e l e  v i z e t ?

Nemsokára megint kopogtat az ajtón, bedugja 
fejét és mondja :

— Mondom, hogy holnap szárnyas állat is 
kerül az asztalra. És n e m  s o v á n y ,  nem sovány f

Majd a kulcslyukon kiáltott be.
— Holnap hal is lesz — éppen most hoz

ták. De senki se n y ú l j o n  h o z z á !  és e 
különös figyelmeztétéssel eltűnt.

Nemsokára megint jelentkezett és felteritett va
csorára. Mr. Todgers és a fiatal ladyk egy kü
lön kiadású borjú cotelettet akartak elfogyasztani. 
Ez alkalommal a kis fickó azzal mulatta mggátr 
hogy égő gyertyát dugott a szájába, transparentet 
próbált magából csinálni, e jeles cselekedet 
után tovább folytatá munkáját, valahányszor kést 
tett az asztalra, előbb rálehelt s azután kifényesí
tette a kötőjén. A mint ezzel készen volt, mosoly
gott a két testvérre és kifejezte véleményét, hogy 
a legközelebbi hir, a mit hozni fog, csakugyan iny- 
csiklandoztató lesz.

— Sokáig tart-e, míg készen lesz a vacsora 
Bailey ? — kérdé Mercy.

— Nem monda Bailey — már minden 
meg van főzve. Midőn feljöttem, ő a villával egyet 
kivett a jóizü darabok közül, és megette.

De alig mondta ki e szavakat, midőn egy 
hatalmas ütést kapott a fejére, a mely neki szédité 
a falnak. Mrs. Todgers egy tállal kezében állott 
előtte.

— Oh nyomorult kis gazember — monda 
a lady — gyalázatos szemtelen kölyök !

— Nem rosszabb, mint ön — viszonzá 
Bailey simogatva fejét mr. Thomas Gribb elve sze
rint (hires boxoló) Ah, miért nem ugrik megint ne
kem ? jöjjön még egyszer rám !
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— Ez borzasztó kölyök — mondá mrs. 
Todgers, letéven a tálat — mindég bajom van 
vele. A gentlemanek egészen elrontják és oly 
dolgokra tanítják, hogy félek, utóljára is az akasz
tófára kerül.

— Hát aztán ! — kiáltott Bailey — oh igen, 
csakis ön rontott el engem borzasztó eledeleivel.

— Takarodj te gaz fickó, — mondá mrs. 
Todgers kinyitva az ajtót — hallod, rögtön hordd 
e\ magad !

A kölyök fintorgalta arcát s aztán távozott, 
*z este C3ak még egyszer mutatkozott, midőn ne
hány csésze meleg vizet hozott fel, s nem kis za
varba hozta miss Pecksniffeket, midőn a mitsem 
sejtő mrs. Todgers háta mögött torzképeket vágott

Miután ilyenformán sértett önérzetének elég
tételt szerzett, lement a földszintre és egy nyomo
rult gyertya világánál képességét a csizmák és ru
hák tisztításával gyakorolta még késő éjjel is.

E fiatal tacskó neve valószínűleg Benjámin 
volt, de azonfölül egy sereg különféle néven ismerték. 
A Benjámin csakhamar Benuncle névvé romlott el, 
amely ismét igen gyorsan Barnwellé változott át, 
hires rokona emlékezetére, aki unokaöcscsét lőtte 
le, midőn az Gamberwelíben kertjében gondolataiba 
mélvedve üldögélt.

A Todgers ház gentlemanéinek még az a vi
dám szokásuk is volt, hogy Bent elnevezték egy- 
egy rosszhirü miniszter nevéről, a szerint a mintázok 
nevét emlegette a közönség, ha pedig az események 
simán folytak le, akkor a történelemből kerestek ki 
számára nevet, mint pl. mr. Pitt Joung Brownrigg 
és több ilyent!

Abban az időben, midőn történetünk játszik 
—  általában, mint Bdley junior volt ismeretes, 
oly név, a mely talán ellentéte volt az öreg Bai* 
leynek; vagy lehetséges, hogy vonatkozással volt
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egy szerencsétlen hasonnevű lady nevére, a ki saját 
kezűleg vetett végett életének és egy balladában 
lett gyászos sorsa megörökítve.

Vasárnap a Todgers házban rendesen két éra
kor szoktak ebédelni. Mindnyájuknak ez volt a leg
alkalmasabb idő. Alkalmas mrs. Todgersnek a pék 
miatt, az uraknak pedig a délutáni mulatság kedvé
ért. De azon a vasárnapon, midőn a két miss 
Pecksniffet be akarták mutatni a Todgers-házban 
levő társaságnak, az ebédet öt órára határozták el, 
abból a tekintetből, hogy minden előkelő módon 
történjék, a mint az ünnepélyes alkalom megkí
vánja.

Midó'n az ünnepélyes pillanat megérkezett* 
Bailey junior nagy izgatottsággal, elviselt ruhában 
járt föl alá. A ruhát legalább is még egyszer ak- * 
kora embernek szabták, mint a milyen ő volt, kü
lönös eleganciát kölcsönzött azonban neki egy hó
fehér ing, a mely szintén oly rendkívül nagy volt* 
hogy egyik a gentlemanek közül (nevezetes ember,, 
mert mindég volt nála készletben egy-egy éle) 
abban a nyomban „gallérosnak14 nevezte el őt.

Körülbelül háromnegyed ötre egy küldöttség* 
a mely mr. Jinkins és egy Gander nevű (Gunár) 
úri emberből állott, kopogtatott mrs. Todgers szo
bája ajtaján és annak rendje módja szerint bemu
tatták magukat a két miss Pecksniffnek az atyjuk 
közbenjárásával s vájták a kitüntetést, hogy fölve
zessék őket a lépcsőkön.

Mrs. Todgers társalgószobája ez alkalomból 
oly szokatlanul nézett ki, hogy bajosan gondolta 
volna az ember annak, ha csak valaki olyan reá* 
biztosit erről, aki be var. avatva a titokba. A pa
dozat szőnyegekkel volt bevonva, még a mennyezet 
is, középen egy csillárral, szintén uj papírral volt 
beraggatva.

A gentlemanek mindnyájan odagyülekeztek.
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Általános halljuk és bravo Jink kiáltás ! midőn mr, 
Jinkins Charity vei karján megjelsrt; a mely még 
zajosabb lett, midőn mr. Gander is lejött, karján 
Mercy vei és mr. Pecksniff megérkezett, mint utóse
reg, karján mrs Todgers sel.

Akkor aztán következtek a bemutatások. Elő
ször is egy sportkedvelő fiatal embert mutattak be, 
aki a Vasárnapi lapok kiadójának oly fogas kérdé
seket küldött be, a melyekre megfelelni, barátai 
nagyon nehéz dolognak tartották, azután bemutat
tak egy szinház kedvelő fiatal embert, a ki valami
kor komolyan gondolt rá, hogy a festett deszkákra 
lép, de hát az emberi gonoszság ebben gátat vetett, 
következett egy szónoki képességgel biró gent
leman, a ki nagyon jól értett a pohár
köszöntések elmondásához; volt még irodalmi 
hajlamokkal biró gentleman is, a ki gúny ver
seket Írogatott, mindenkinek ismerte a gyönge ol • 
dalát, csak a magáét nem. Volt még muzsikál is 
gentleman, egy másik nagy pipás volt, egy harma
dik a társaságot kedvelte, némelyek a whistbe bo
londultak, általában nagy részük erős hajlandó
ságot érzett magában a billiardjáték és a fogadá
sokra. De mindnyájan a kereskedői pályán valáuak 
— mint említettük — mindnyájan egy vagy má3 
utón örömüket találták a szórakozásban.

Mr. Jinkins szeretett foglalkozni az előkelő 
világgal, vasárnaponként rendes látogatója volt a 
parknak, sok kocsit ismert látásból. Titokteljes mó
don nyilatkozott az előkelő hölgyekről s azzal gya
núsították, hogy valamikor egy grófnővel volt isme
retségben. Mr. Gandernek élcelő hajlamai voltak, 
valóban ő volt az a gentleman, a ki a „galléros44 
nevet forgalomba hozta, a mely ragyogó elmésség 
szájról szájra járt, mint Gander legújabb élce és 
mindenki nagy gyönyörűségét találta benne. Hozzá 
tehetjük még, hogy a legöregebb volt a társaságban
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mr. Jinkins, egy halász eég könyvvezetője, körülbelől 
40 éves. Ő volt a legrégibb bérlő és a kettős ré
giség címén — a mint mrs. Todgers gyakran monda 
— a házban övé a vezérszerep.

Az ebéd felhordása nagyon késett és a 
szegény Todgers, a kinek ezért titokban mr. Jin
kins szemrehányásokat tett, gyakran kiosont. Vagy 
húszszor is kinézett és bejött és úgy tett, mintha 
nem az ebéd végett járt volna kint.

De a társalgás nem akadt meg, sőt ellenke
zőleg. Egy gentleman, a ki illatszerek dolgában 
utazgatott, egy érdemes dolgot mutatott föl, borot- 
válásra egy jeles szappandarabot, a melyet nem 
rég Németországban fedezett föl; az irodalom iránt 
hajlandósággal bíró gentleman közkívánatra egy 
pár szarkasztikus stanzást szavalt a befagyott kút
ról ott a hátulsó udvarban. Ily mulatsággal, mely 
igen változatos beszélgetésre adott alkalmat, az idő 
pompásan telt, mig csak az ebéd idejét Bailey ju
nior e szavakkal nem jelenté:

— Föl van tálalva !
E jelentésre rögtön mindnyájan a diszebéd ter

mébe siettek, néhányan a vidámabbak közül karu
kat nyújtották egymásnak, mintha azok hölgyek 
volnának, s utánozták a szerencsés urakat, a kik a 
két miss Pecksniffet vezették.

Mr. Pecksniff mondta el az asztali áldást. 
Rövidet és kegyeset mondott, a melyben minden 
jelenlevőnek az étvágyára áldást kért, és azokat is, 
kik semmit sem ennének, a gondviselés oltalmába 
ajánlotta, a melynek utjai (valóban az imádságban, 
igy fejezte ki magát) világosak és annak idején a 
szegény szenvedőről sem lesz megfeledkezés.

Ezen keresztülesvén, kevesebb szertartással, 
mint élvágygyal az evéshez fogának. Az asztal gör* 
nvedezett a súlyos teher alatt, nemcsak édessé
gekkel, amelyekről a két miss Pecksniff már jóval
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«lőbb értesítve voltak, de meg volt rakva főtt 
marhahússal, sült borjúval, sonkával, pástétommal, 
nagy bőségben oly főzelékekkel, a melyek a 
gazdasszonyok előtt kitűnő minőségükről ismerete
sek. Azonkívül voltak ott még nagy sörös, boros 
ü/egek különböző bel és külföldi italokkal.

Mindez a két miss Pecksniffre nagyon kelle
mesen hatott, a kiket gyakran kinálgattak enni és 
inni valóval. Ok az asztal alsó végén ülének; köz
tük volt mr. Jinkins, a ki minden percben fel
hívta őket, hogy igyanak a borból s egyenek men
nél többet.

Talán soha életekben nem érezték oly jól 
magukat, talán sohasem voltak oly beszédesek, mint 
most, különösen Mercy szokatlanul rsgyogtatta el- 
mésségét és oly jó dolgokat mondott s oly élénken 
válaszolt mindenkinek, hogy mintegy csodát bá
multák.

— Röviden szólva — mint a fiatal ladvk 
magukat kifejezték — valóban csak most tudják, 
hogy Londonban vannak!

Fiatal barátjuk Bailey élénken osztozott ve
lők ez érzelmekben, minden lehető módon iparko
dott őket mulattatni. Midőn a társaság nem ügyelt 
az ő tréfáira, je'ekkel, integetéssel és más ismertető 
dolgokkal kedveskedett nekik, alkalmilag egy dugó 
húzóval orrát is érintette, hogy kifejezze, mily 
bachanalis jellegű ez az ebéd.

Valóban talán még a két miss Pecksniff jó 
kedve és mrs. Todgers ébersége sem volt oly 
figyelemreméltó jelenség, mint a jeles fiú dolgai, a 
kit semmi sem tudott kizavarni jókedvéből. Ha egy 
edényt — tányért, vagy ilyesmit — kiejtett a kezéből, 
(a mi bizony egyszer kétszer megtörtént) azt is a 
lehető legnagyobb Hiedelemmel ejtette el és a világ
ért sem fejezte ki megütközését, nehogy ez által a 
társaság kinos felindulásba jöjjön.
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Nem zavarta a vendégsereg nyugalmát a fel s 
alá lótás-futással, mint azt némely gyakorlott szolga 
teszi; ellenkezőleg belátván, hogy ily nagy társasá
got jól ellátni lehetetlenség, minden gentlemanre 
rábízta, hogy maga-magát szolgálja ki, nagyon rit
kán mozdult ki mr. Jinkins széke mögül, a hol ke
zeit zsebre dugva, lábait széjjelvetve, nagyokat ne 
vetett, s élénk részt vett a társalgásban.

A desszert pompás volt. Semmi kívánni valót 
nem hagyott hátra. A pudding tányérokat, mig a 
sajtot felszolgálták, az ajtónál egy kis hordóban 
gyorsan megmosták, s ámbár még vizesek és mele
gek voltak a mosástól, de legalább annak idején 
jelentek meg az asztalon. Egy csomó mandula, 
narancs, fontszámra mazsola, leveses tányérokkal 
dió — oh ki győzné mindezt elszámlálni, mi min
den volt itt.

Jött még föl az asztalra több bor is, vörös, 
fehér s egy nagy khinai edényben punch, a mit a 
társaságot kedvelő gentleman égetett, aki meges- 
kiidött a két miss Pecksniffnek, hogy az edény nagy 
terjedelme ne ejtse őket kétségbe, mert van ám e 
házban még elég thea, amiből hatszor akkora edény- 
punehot lehet elkésziteni. Édes istenem, hogy ne
vettek azok ! Hogy köhécseltek, midőn itták a pun- 
chot, mert az egy kissé erő3 volt, s hogy nevet
tek megint, midőn némelyek azt álliták, hogy 
ha az italnak színe nem volna- azt hinnék, hogy 
friss tej, tekintve ártatlan természetét. Mily élénk 
ellenmondá3! mig a hölgyek kérték mr. Jinkinst, hogy 
egy kis meleg vízzel gyöngítsék az erős punchot, 
s mily piruló arccal üritették ki a poharat fenékig.

Most jött a döntő pillanat! A nap, mint mr. 
Jinkins mondá (gavalléros ember ez a mr. Jinkins, 
soha sem veszti el a lélekjelenlétét) éppen most ha
nyatlik le az égboltozatról.
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— Miss Pecksniff — mondá mrs. Todgers 
gyöngéden — akar-e ön még . . .

— Oh, az isten szerelmére, többet lehetet
lenség !

Mrs. Todgers felkelt, a két miss Pecksniff 
felkelt, mindnyájan felkeltek. Miss Mercy Pecksniff 
a sálkendője után nézett. Hol van, istenem, hol 
lehet ? Kedves leányka, hiszen rajta van, nem 
szép nyakán ugyan, de gyönyörű vállán. Egy 
csomó kéz nyúlt segítségére. 0  egészen megzava
rodott.

Felugrott és sietett testvéréhez, aki már az 
ajtónál volt. Testvére megölelte mrs. Todgerst, ő 
pedig testvérét karolta körül, oh Diana, mily kép 
ez ? Nézzék a szép Mereyt, a mint fürgén tá
vozott !

— Gentlemanek a hölgyek egészségére !
A lelkesedés leirhatlan. A szónoki képes

séggel megáldott gentleman, fö emelkedett és 
az ékesenszólás oly árját zuditá rájuk, a mely 
mindenkit elragadott. Egy toasztban emlékezett meg 
a leányokról Van itt egy ember, ő látja, a kinek 
mindnyájan nagy háladatossággal tartozunk. Ismétli, 
nagy hálával tartozunk neki! Az ő durva természe
tük a nőiség varázshatalma alatt megszelídült és 
megnemesedett. Ezt az urat, a kinek a bűvös hatást 
közvetve köszönhetjük, a ki e két hölgy létének tulaj
donképen a kutforrása, tisztelettel környezzük. 
Igen, midőn a két miss Pecksniff csak gőgicséltek, 
akkor is a t y j u k n a k  nevezték ezt a gentlemant! 
Nagy telszészaj ! Az isten éltesse mr. Pecksniffet! 
Mindnyájan kezet szoritottak az ünnepelttel, s na
gyokat ittak. A legfiatalabb gentleman is ivott nagy 
lelkesedéssel, mert érezte, hogy a vörös sálkendős 
leány atyjának titokszerü hatalma van fölötte.

Mit mondott erre mr. Pecksniff? Semmit. 
Még egyszer punchot hozatott és megitta. A lelke
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sedés még nagyobb volt. Most tűnt ki mindenki
nek valódi jelleme. A szinészeti hajlamokkal biró 
gentleman szavalni kezdett, a muzsikád egy 
dalba kapott, Gander is ugyancsak kitett magáért.

Fölkelt és toasztot mondott közös barátjukra 
mr. Jinkinsre, az öreg Jinkre, ha szabad őt e 
bizalmas névvel illetni. A legfiatalabb gentleman 
hevesen ellene mondott. Azt nem tűrheti, ez elvi- 
selhetlen! De mély elkeseredését félreértették. Azt 
hitték róla, hogy egy kissé berúgott, eenki sem tö
rődött vele.

Mr. Jinkins szivéből megköszünte az ová
ciót. Biztositá őket, hogy szerény élete pályáján 
ez olyan nap, a mire mindég k e v é 1 y lesz. Mi
dőn a jeles társaságon végig néz, úgy tetszik 
neki, hogy szegény szavakban háláját kifejezni. 
Csak egy dolgot akar felemlíteni. Reméli, hogy a mai 
nap kitűnt, hogy a Todgers ház, ha alkalom adódik 
rá, csak úgy ki tud magáért tenni, mint szomszé
dai ha nem jobban. Viharos helyeslés közt emlé
kezett meg arról, hogy a Cannon streeten levő ha
sonló intézetet dicsérik. Nem akar gyűlöletes össze
hasonlításokba bocsátkozni, ő az utolsó em
ber, a ki ezt megtenné, de ha a Can
non-street képe3 ily jeles mulatságot ren
dezni, oly szépséget és annyi élcet előterem
teni, mint ők tették a mai napon é3 képesek lesz
nek (mindea dolgot fontolóra véve) ily ebéddel 
tündökölni, mint a mlyenben ők most részt vet
tek, akkor ő nagyon örülne. Addig gentlemanek 
ragaszkodjunk a Todgershez.

Nagy punch-ivás, még nagyobb lelkesedés, 
még több beszéd. Mindenkinek ittak az egész
ségére, csak a fiatal gentlemant nem köszön
tötték föl; Ő visszavonult a társaságtól s eg/ 
székre könyökölve, vészjósló pillantásokat vetett 
mr. Jinkinsre. Gander egy hatásos beszédben Baiíey
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junior egészségére ürítette poharát, mire elfojtott 
köhögés hallatszott, s egy pohár eltört.

Mr. Jinkins azt gondolá, itt az idő követni a 
hölgyeket. Inditványozá, hogy utoljára mr. Todgers 
egészségére ürit3ék ki poharaikat. Megérdemli, hogy 
külön megemlékezzenek róla. Halljuk, halljuk ! — 
kiálták valamennyien. Csakugyan érdemes is rá, 
semmi kétség benne. Máskor mindenki tudott va
lami kifogást felhozni ellene, most pedig mindnyá
jan készek lettek volna meghalni érte !

Fölmentek a lépcsőkön, a hölgyek úgy lát
szik, nem várták meg őket, mert mrs. Todgers el
aludt, mig Charity haját fésülte, Mercy pedig kecses 
fekvő helyzetben elnyuj'ózkodott egy szófán. Rög
tön felkelt, de mr. Jinkin3 mindnyájuk nevében 
kérte Ötét, ne mozduljon, nagyon kedvesen néz ki 
— mint megjegyzé — igy megzavarodva.

Ö elnevette magát, s legyezőjét forgatta kezében, 
a mit aztán el is ejtett, hej hányán rohantak azt fel
venni ! Most közmegegyezéssel, mint a szépség ki
rálynőjét ünnepelték, ekkor aztán szeszélyes és ke- 
gyetlenkedő lett, az egyik gentlemant a másikhoz 
küldte üzenetekkel, s megfeledkezett róluk, mielőtt 
még visszetértek volna, szóval mindenféle kinzást 
talált föl gyötrelmükre.

Bailey ezalatt felszolgálta a theát és a kávét. 
Charity körül az udvarlóknak csak kis serege cso
portosult, csakis azok, a kik nem férhettek a test
véréhez. A legfiatalabb gentleman sáppadtan, a töb
biektől különválva üldögélt, de tudott uralkodni 
magán, csöndes volt; szeretett magában elmélyedni, 
visszavonult a zajos csacsogástól, csak oldalpilían- 
fásokkal méregette ellenfelét. Vigyázzon mr. Jin
kins magára, ne ingerelje a kétségbeesett ember 
dühét !

Mr. Pecksniff mrs. Todgers széke mellé tele
pedett. A csészéből térdére öntötte a kávéját, de
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ezt a körülményt nem vette észre, s úgy látszott, 
azt sem látja, hogy a térdén van a lepény is.

— És hogy viselték magukat, odalenn sir ?
— kérdé a vendéglőrné.

— Magaviseletük olyan volt, madam — 
mondá mr. Pecksniff — hogy nem gondolhatok rá 
elérzékenyülés és könyek nélkül. Oh mrs. Todgers !

— Édes istenem, — jajgatott a lady — hogy 
le van Ön verve sir!

— Én férfiú vagyok — mondá mr. Pecksniff 
könyeit öntve, dadogva, — de egyúttal a p a  i s !  
aztán meg özvegy. Érzelmeimet mrs. Todgers nem 
í^om  elfojtani. Különben is lehetetlen volna el
fojtani érzelmeim, előtörnek azok akaratom elle- 
nére is.

Ekkor vette észre térdén a lepényt és ráme 
redt, aztán egy darabig rázta fejét, mintha rossz 
szelleméhez intézte volna szelíd szemrehányásait.

— 0 a feleségem, szép volt mrs. Todgers — 
kezdé el újra üveges szemeit felé forditva minden 
bevezetés nélkül — volt egy kis vagyona is.

— Azt hallattam — mondá mrs. Todgers nagy 
részvéttel.

— Ez'^a vagyon a leányaimé lesz —- mondá 
mr. Pecksniff még nagyobb megindulással a fiatal 
iadykre mutatva.

Mr\, Todgersnek ebben semmi kétsége nem volt.
— Mercy és Charity — monda mr. Peck •

sniff — Charity és Mercy. Nem éppen profánus ne
vek, nemde ? V

— Mr. Pecksniff! — kiáltott mrs. Todgers
— mily kísérteties mosoly! Rosszul van ön sir?

Ő erre kezébe vette kezét és ünnepélyes, de 
gyönge hangon válaszolá :

— Krónikus baj.
— Kolikus baj talán ? — kiáltott félénken 

mrs. Todgers.
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— Krónikus baj ! — ismétlé mr. Pesksniff 
nehezen forgó nyelvvel — krónikus ! Gyermeksé
gemtől kezdve áldozata vagyok ! Ez viszen a sírba is.

— Isten ments ! — kiáltott mrs. Todgers.
— Úgy van — mondá mr. Pecksniff lemondó 

kétségbeeséssel — az az örvendetes dolog, hogy 
ön nagyon hasonlít hozzá mrs. Todgers.

—  Kérem, ne szorongasson úgy mr. Pecksniff. 
Hátha valamelyik gentleman észre találja venni.

— Csak érte teszem — mondá mr. Peck
sniff <— bocsásson meg, emléke iránt való tisztelet
ből teszem. Egy h a n g  a sírból akarja, hogy igy/ 
legyen Ön nagyon hasonlít hozzá mrs. Todgers. 
Mi vagyok én a világon !

— Egy jóravaló, becsületes ember! — 
mondá mrs. Todgers.

— Attól tartok, hogy ez a világ hiú és gon
dolatszegény — folytatá mr, Pecksniff lehangolva
— ezek a fiatal emberek itt körülöttünk vannak. 
Oh mily fogalommal birnak ők a felelősségről ? 
Semmivel ! Adja ide egyik kezét mrs. Todgers !

A lady habozott egy darabig és mondá, hogy 
ezt nem teheti.

—  Egy sírból jövő hangnak nincs semmi 
hatalma önre? — kérdé mrs. Pecksniff borzalmas 
gyöngédséggel. Ez valiásíalanság! Kedves jó te
remtés !

— Pszt! — sietett kijelenteni mr. Todgers
— valóban így nem szabad yolna beszélnie!

—  Nem szabad volna — mondá mr. Peck
sniff — nem hisz nekem, ez az ő hangja, igen, az 
ő hargja!

Mrs. Pecksniffnek szokatlanul vastag és in
kább dadogó, éppen nem nőies hangja lehetett, 
sőt ha igazat akarunk mondani boros hangja, ha 
ugyan hasonlított ahhoz, a hogyan mr. Pecksniff
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éppen most beszélt. De valószínűleg csak tévedés
ből mondta ezt mr. Pecksniff.

— Ez az örömnek napja, mrs. Todgers és 
mégis a kínlódás napja. Emlékeztet az én árva
ságomra. Mi is vagyok én tulaj d o nképen ?

— Egy jeles gentleman mr. Pecksniff — 
mondá mrs. Todgers.

— Ez is vigasztalás — mondá mr. Peck
sniff — csakugyan az vagyok ?

— Nincs jobb ember a világon —- mondá 
mrs. Todgers — bizonyos vagyok benne.

Mr. Pecksniff mosolygott könyein keresztül, 
s gyöngéden bólintgatott fejével.

— Ön nagyon jó, — mondá — köszönöm. 
Nagy öröm nekem, mrs. Todgers, ha fiatal embere
ket boldogíthatok* Gyermekeim boldogsága az én 
főtörekvésem. Imádom őket, ők is szeretnek oly
kor olykor.

— Mindég — mondá mrs. Todgers.
— Midőn azt beszélik, hogy nálam semmit 

sem tanulnak ma’am — suttogá mr. íecksniff ti
tokteljesen nézve rá, s felé hajolva száját füléhez 
tartá — midőn azt beszélik ma’am, hogy a dij 
igen nagy : hazudnak! Nem kívánom, hogy erről 
beszéljen valakinek; ön éri engem, de mint régi 
barátja mondom önnök, hogy hazudnak,

— Csak aljas gazság mondhatja ezt — viszonzá 
mrs. Todgers.

— Madam — mondá mr. Pecksniff — ön
nek igaza van ! Tisztelem e megjegyzéséért. Még 
egy szót, de csak titokban. A gyámok és szülők 
figyelmébe . . . .  de ezt diszkréciójára bízom mr3. 
Todgers.

— Bizhat bennem — kiáltott a lady.
— A szülők és gyámok figyelmébe — is* 

métlé mr. Pecksniff. Kitűnő alkalom kínálkozik, a 
mely egyesíti a legjobb gyakorlati építészeti tani-
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lást az otihonossággal s állandó érintkezést talál 
a növendék oly emberrel, akinek, ámbár szeré
nyek lehetnek az igényei és korlátolt a tehetsége 
— jól vigyázzon, kérem — a morális felelősségtől 
sohasem riad vissza.

Mrs. Todgers egy kissé megütődve nézett rá, 
nem tudta hirtelenében, mit gondoljon ; az olvasó 
azonban tudni fogja, hogy ez mr. Pecksniff szoká
sos hirdetési formulája, midőn t. i. tanítványt ke 
reset!. Mrs. Tcdgersnek, úgy látszott, hogy ennek 
most semmi értelme. De mr. Pecksniff feltartotta 
ujját figyelmeztetésül, hogy ne szakítsa őt félbe.

— Nem ismer ön oly szülőt vagy gyámot 
mrs. Todgers — monda. mr. Pecksniff — aki egy 
fiatal gentleman számára igénybe venni óhajtaná 
ezt az alkalmat? Egy árvát jobban szeretnék. Nem 
ismer ön egy árvát, a kinek két-háromszáz fontja 
volna ?

Mrs. Todgers elgondolkozott és fejét rázta.
— Ha ön olyan árváról hallana, a kinek két 

vagy háromszáz fontja volna — mondá mr. Peck
sniff — e kedves árva barátjait beszélje rá, hogy 
bérmentes levélben Salisbury posta S. P. jegy alatt 
forduljanak hozzám. Valóban nem tudom mi ez ? 
kérem ne ijedjen meg mrs. Todgers —- mondá mr. 
Pecksniff és felé esett — a krónikus baj! Adjanak 
egy csöppet, valamit inni!

— Édes istenem, miss Pecksniffek — kiál
tott mrs. Todgers fenhangon — szegény papájuk 
nagyon rosszul van !

Mialatt mindenki gyorsan hozzá sietett, ő bá- 
mulatraméltó módon erőlködött felegyenesedni, s 
lábujjhegyre emelkedvén, leirhatlan bölcseséggel 
nézett a jelenlevőkre. Majd fokozatosan mosolygott, 
gyönge, védtelen, szomorú mosolygással.

— Ne szomorkodjanak barátaim — mondá
ns: CtuzzleTritt. 12



mr. Pecksniff gyöngéden — ne sirassanak engem. 
Ez krónikus baj !

E szavakkal, miután hiú kísérletet tettA hogy 
cipőit lehúzza, oaa esett a tűzhelyre.

A legfiatalabb gentleman abban a percben 
kiszabadította onnan, mielőtt egy haja szála meg- 
perzselodött volna, letette a szőnyegre — a z ő 
a p j á t.

0  magán kiviül volt, úgyszintén testvére. 
Jinkins mindakettőjüket vigasztalta. Mindnyájan vi
gasztalták őket. Mindenki tudott valamit mondani 
nekik, kivéve a fiafal gentlemant, a ki nemes ön- 
feláldozással végezte nehéz munkáját, a ki most is 
felfelé tartotta mr. Pecksniff fejét. De rá senkisem 
ügyelt. Végre köréje gyülekeztek és segédkeztek 
mr. Pecksniffet ágyba vinni, fel a lépcsőkön. A 
fiatal gentlemant mr. Jinkins megfedte, hogy össze
tépte mr. Pecksniff kabátját. Ha ha ! no de nem 
nagy baj !

Ezzel felfelé indultak a lépcsőkön, minden 
lépcsőfokon egyet taszítottak a fiatal gentlemanon. 
Mr. Pecksniff hálószobája a ház legfelső részén 
volt, odáig nagy ut volt, de azért bizonyos idő 
múlva mégis felértek. Az utón a beteg gyakran 
felszólalt, hogy adjanak neki valamit inni. A leg
fiatalabb gentleman vizet jayasolt, mr. Pecksniff 
ezért a leggyalázatosabb nevekkel illette őt!

Jinkins és Gander áz ágyba tették, s oly 
kényelembe helyezték, a mint csak tőlük kitelt, mi
kor látták, hogy aludni készül, eltávoztak. De alig 
mentek le a lépcsőkön, látták mr. Pecksniff alakját 
igen különös öltözékben, a lépcső tetején inogva; 
úgy látszik össze akarta gyűjteni az emberi termé
szetre vonatkozó adatokat.

—  Kedves barátaim! — kiáltott mr. Peck
sniff a lépcső korlátján lehajolva — képezzük ki
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eszünket vitatkozások és kérdések által. Legyünk 
erkölcsösek. Elmélkedjünk a létről. Hol van Jinkins?

— Itt vagyok — kiáltott a gentleman — 
menjen ágyába!

— Az ágyba — mondá mr. Pecksniff — az 
ágyba. Ez egy rost ember szava, hallom őt pa
naszkodni ! Önök nagyon korán ébresztettek fel 
engem. Megint el kell szunnyadnom. Ha valamelyik 
fiatal árva fiú Wat3 gyűjteményeiről ismételni akar
na velem, itt a jeles alkalom!

Senkisem vállalkozott erre.
—  Ez igen megnyugtató —  mondá mr. 

Pecksniff egy kis szünet múlva — rendkivül meg 
nyugtató. Hűvös és egészen felfrissiti az embert, 
különösen a combokat. Az emberi comb barátaim, 
pompás dolog! Hasonlítsák csak össze a facom* 
bókkal, s vegyék tekintetbe a természeti anatómia 
és a művészeti anatómia közt a különbséget. Tud
ják e önök — mondá mr. Pecksniff lehajolva 
a korláton különös reminisceneiával az ő otthoni 
szokásaira, midőn az uj növendéket fogadja — hogy 
nagyon szeretném tudni mrs. Todgers nézetét a fa
lábakra vonatkozólag !

E beszéd után be kellett látniok, hogy nem 
bírnak vele szóval, igy mr. Jinkins és mr. Gander 
megint fölmentek a lépcsőkön s újra az ágyba vit* 
téfc. De ahg értek a második emeletre, midőn az 
előbbi jelenet ismétlődött: harmadszor is alig értek 
az első emeletre, újra elől kellett kezdeni a dolgot. 
Egyszóval akárhányszor vitték szobájába, mindég 
szabad levegőre kívánkozott, mindég talált valami 
morális megjegyzést, a melyet el kellett mondania 
a korláton át. Ezt a hajlandóságot senki sem tudia 
benne elfojtani; kimondhatlanui jól esett neki, ha 
ezeket embertársai okulására elmondhatta.

Ily körülmények közt, midőn már vagy har> 
mincszor hiába vitték vissza ágyába, mr. Jinkins

12*
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tartotta addig, mig társa leszaladt fölkeresni Bailey 
juniort, a kivel nemsokára vissza is tért. Ez az ifjú 
hajlandó volt a szolgálatra, a mire felszólitották, 
Felhozott egy széket, gyertyát, felhozta vacsoráját 
s a hálószoba ajtaja előtt tűrhető kénvelemben őr
ködött.

Midőn ez megtörtént, rázárták mr. Pecksniff- 
re az ajtót, a kulcsot kivülről benne hagyták. A 
fiúnak meg volt hagyva, hogy, vigyázzon, ha a pa
ciens nyugtalankodni találna, tegyen jelentést, a 
mire mr. Bailey junior kijelenté, hogy ő tudja, há
nyat ver az óra, s ne féljenek, mindenről jót áll.

X. FEJEZET,
E fejezet különös dolgokat tartalmaz, a melyekfó'l e törté
net egy pár eseményének jó vagy rossz kimenetele függ.

De mr. Pecksniff üzleti ügyekben jött Lon
donba. Elfelejtkezett volna ezekről ? Mindég csak 
a Todgers ház joviális embereivel tréfálódzni fog, 
s nem is gondol komolyabb ügyekre, a melyek az 
Ő nyugodt megfontolását igénybe vennék. Oh 
dehogy!

Az idő és az alkalom senkire sem vár — 
mondja a közmondás, de az embernek meg kell 
várni mind a kettőt. Ez Seth Pecksniffet nagy va
gyonhoz fogja segiteni. Mr. Pecksniff nem léha em
ber, a ki messze távolba sóhajtana, s nem figyelné 
meg a hullámok változásait, ő ott állt a parton, a 
hullámok talán már láDáig értek, de az érdemes 
férfiú kész még az árba is merülni, ha ez őt cél
hoz vezeti.

Két szép leányának önbizalma atyjukban va
lóban szép volt. Megvolt bennök édes atyjuk elő
relátása, a ki megtanitotta őket, hogy mielőtt ten
nének valamit, először is jöjjenek tisztába a c é l -
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1 a 1. És miután e nemes cél mindég az érdek, a 
miből szükségkép hasznuk volt; s azt jól tudták, 
hogy ezt vallja az apjuk is. A leányok odaadó 
bizalma tehát tökéletes volt.

Gyermeki bizalmuk annál meginditóbb volt, 
mert jelenleg édes szüléjök valódi céljáról nem 
volt semmi tudomásuk. A mit tudtak, mindössze 
csak annyiból állott, hogy minden reggel korán 
megreggelizve, a postára sietett és levelek után 
tudakozódott. Ennyiből állott napimunkája, vissza
tért s nyugodtan otthon maradt, mig másnap a nap 
felkelése az uj posta megérkezését nem jelenté.

így ment ez négy vagy öt napig. Végre egy 
reggel mr. Pecksniff sietve tért vissza, úgy, hogy 
alig tudott lélegzeni! a mi feltűnt, mert rendesen 
nyugodt szokott lenni. Rögtön felkereste leányait és 
bezárkózott velők. A magántanácskozás két álló 
óráig tartott. A mit ekkor beszéltek, abból mr. 
Pecksniff következő nyilatkozata került napvilágra: 

— Hogy történhetett ez, hogy ennyire meg
változott, ezt nem szükséges firtatnunk ; kedveseim 
nekem megvan a saját gondolatom e dolog felül, de 
hát nem akarom azt nyilvánitani. Az elég, hogy 
ne legyünk büszkék, boszuvágyók vagy ildomtala
nok. Ha szüksége van barátságunkra, akkor mi 
megosztjuk ezt vele. Mi tudni fogjuk kötelességünket!

Még az nap délben egy öreg gentleman szállt 
ki bérkocsiból a postahivatalnál, s ott megmondta 
nevét, levél után kérdezősködött, a melynek poste 
restante az ő nevére kellett ott lenni. Talán már 
pár nap óta is ott lehetett. A kézirat Pecksniffé 
volt é3 mr. Pecksniff pecsétjével volt lepecsételve.

A levél igen rövid volt, valóban alig tartal
mazott egyebet egy cimnél s mr. Pecksniff tiszte
letteljes és (dacára annak, a mi közöttük történt), 
őszinte rokoni szeretetének kifejezésénél.

Az öreg gentleman összetépte a levelet, a pa



1 8 2

padarabokat széjjelszórta, s megparancsolta a 
kocsisnak, hajtson oly közel egy házhoz, amennyire 
csak lehet. E parancs következtében az emlékosz
lopig hajtott a kocsis, a hol az öreg ur megint 
kiszállott, útjára bocsátotta a kocsit és a Todgers- 
ház felé tartott.

Ámbár az öreg ur arca, s alakja s egész ma
gatartása, s valamint az az erős fogás, a melylyel 
a vastag botot tartotta, a melyre támaszko
dott, könnyen meg nem ingatható vasakaratra 
mutatott és véleményét, az keveset nyom a latban, 
helyes vagy nem helyesbe ez ? még a kinpadon 
sem tudta volna megváltoztatni, mégis most ha
bozott, úgy hogy elkerülte azt a házat, a hová 
iparkodott, fel s alá járkált a kis temetőben, a 
hová a nap sugarai sütöttek.

Az élet nyüzsgő zajában e néma sirhantok 
mintha még növelték volna határozatlanságát, s ott 
járt föl-alá, léptei zaja viszhangzott, mig a toronyóra 
már másodszor el nem verte a negyedet, csak ek
kor tért magához elmerüléséből. Mintha az óra 
ütésének elhangzásával habozása is eltűnt volna, 
sietett a Todgersház felé, s kopogtatott az ajtón.

Mr, Pecks niff a gazdasszony kis szobája 
ban üldögélt. Látogatója olvasás közben lepte meg 
—- véletlenül, mint mentegeié magát — egy 
jeles theológiai munkát olvasott, Sütemény és bor 
volt előtte a kis asztalon, szintén véletlen dolog, s 
ezért is mentegetődzött. Azt monda, hogy már nem 
is várta látogatóját, s készült hozzá, hogy e kis 
csemegét elfogyasztja gyermekeivel, midőn az ajtón 
kopogtattak

— Jól érzik magukat lányai ? — kérdé az 
öreg Márton, letevén kalapját.

Mr. Pecksniff, midőn erre válaszolt, iparko 
dott atyai érzelmeit elrejteni; igen, ők jól érzik 
magukat. Jó leányok — mint mondá — igen jó
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leányok: nem meri mr. Chuzzlewidnek ajánlani, 
hogy üljön le, s ne tegye ki magát az ajtónál érez
hető légvonalnak. Ha ily ajánlatot tenne neki, úgy 
kitenné magát — attól tart — igazságtalan gyanú
jának. Azért megelégszik annyival, hogy megjegyzi: 
e szobában van egy kényelmes karszék, az ajtón 
pedig befu a szél. Ez utóbbi baj — mint ő bá
torkodók megjegyezni — nem valami szokatlan do
log az ócska házakban.

Az öreg ember leült a kényelmes karosszékbe, 
s pár percnyi hallgatás után monda:

— Először is engedje meg, hogy köszönete- 
met kifejezzem, midőn oly készséggel jött Lon
donba megmagyarázatlan kívánságomra. Fölösleges 
azt mondanom, hogy a költséget én viselem.

— Ön viseli a költséget? kiáltott mr. Peck
sniff nagy meglepetéssel.

—  Elvégre is — mondá Márton türelmetle
nül lóbbázva kezét — nem szokásom r o k o n a i m ,  
jól van ! mondjuk rokonaim költekezését elfogadni, 
akik szeszélyem miatt verik magukat költségbe ! 
Különben sem vagyok s z e s z é l y e s  ember. Soha 
sem voltam az !

— Semmi esetre ! — mondá mr. Pecksniff.
— Honnan tudja ön ezt ? —  viszonzá a

másik élénken — majd csak meg fogja tudni. Ön 
bizonyíthatja ezt, de ezt majd csak annak idején. Ön 
és az ön családja megtudják, hogy állhatatos szok
tam lenni és egy hajszálnyira sem térek el kitű
zött célomtól. Érti ?

— Tökéletesen — mondá mr. Pecksniff.
—  Nagyon sajnálom — folytatá Márton me

reven a szeme közé nézve, lassú hangon — na
gyon sajnálom, hogy legutóbbi találkozásunk alkal
mával oly ssjnos beszélgetés fejlődött ki köztünk. 
Nagyon sajnálom, hogy nyíltan megmondtam önnek 
véleményemet. Most egészen másképen vagyok han
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golva ön iránt s elhagyva mindenkitől, a kiknek 
engem támogatni kellett volna, önnél kerekek vi
gasztalást. Remélem, hogy szövetségesem lesz, ma
gamhoz láncolom az érdek és a birvágy kötelékei
vel — s ez utóbbi szavakat erősen hangsúlyozta, 
ámbár mr. Pecksniff különösen megkérte, hogy er
ről említést se tegyen — s azt hiszem, segítsé
gemre lesz a legaljasabb alacsonyság, hizelgés és 
ravaszság megbüntetésében.

— Nemes jó uram — kiáltott mr. Pecksniff, 
kinyújtott karját egymásba kulcsolva — és ö n  
m e g b á n t a  ez őszülő fürtökkel, hogy igazságta
lanságot követett el irántam !

— A megbánás — mondá Márton — ter
mészetes tulajdonsága az ősz embernek és én csak 
úgy örülök, mint a többi emberek, ha kivehetem 
a részem ebből az örökségből. Ha előbb ösmerem 
önt és előbb bánok úgy önnel, a mint megérde
melte, boldogabb ember lettem volna. De elég le
gyen ebből ennyi; sajnálom, hogy oly sokáig el
válva éltünk egymástól.

Mr. Pecksniff a padlóra tekintett és össze
kulcsolta kezeit nagy elragadtatásában.

— Leányait — mondá Márton egy kis szü
net múlva — nem ismerem. Hasonlitanak önhöz?

‘ — Az öregebbnek az orra, a fiatalabbnak 
álla Mr. Ciuzzlewit — viszonzá az özvegy— szent 
emlékezetű anyjukra emlékeztet.

— Nem személyes hasonlóságot értek 
mondá az öreg ur —  erkölcsi hasonlóságot.

— Erről nem szólhatok — viszonzá mr.Peck' 
sniff gyöngéd mosolygással — én a magam köte
lességét megtettem.

— Szerelném látni őket — mondá az öreg 
ember —  itt vannak valahol a közelbsn ?

Ok csakugyan közel, nagyon közel voltak 
a társalgás kezdetétől hallgatództak egész mostanáig^
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az ajtónál, a mikor gyorsan visszavonultak. Mig 
atyjuk szemeiben az elérzékenyedés könyeit kiszá
rrá, addig volt idejök rá, hogy felszaladjanak a 
lépcsőkön. Mr. Pecksniff kinyitotta az ajtót, és érzé
kenyen elkiáltá magát.

— Édeseim hol vagytok ?
— Itt vagyok kedves pa ? — válaszolt mész- 

sziről Charity.
— Jöjj kedves madaram — mondá mr. 

Pecksniff — s hozdd el magaddal testvéredet is.
—  Igen kedves papa — kiáltott vissza 

Mercy, s rögtön kész engedelmességgel énekelve 
jöttek le.

Senkisem tudná leirni a két miss Pecksniff 
csodálkozását, midőn egy idegennel együtt találták 
az ő Kedves papájukat, mi sem múlhatja felül az 
ő néma meglepetésüket, midőn a papa mondá 
nekik : kedves gyermekeim ez itt mr, Chuzzlewitt l

És a midőn azt is megmondta nekik, hogy ő 
és mr. Chuzzlewitt j ó  b a r á t o k ,  és hogy mr. 
Chuzzlewitt oly szives és gyöngéd szavakat mon* 
dott neki az imént, a melynek hallatára a szive 
elérzékenyedeft, a két miss Pecksniff egy szívvel és 
lélekkel felkiáltottak : hála legyen istennek ! és neki 
estek az öreg ur nyakának. Oly heves ragaszko
dással ölelték meg, a melyet lehetetlen leirni ; oda 
csoportosullak a széke körül, s úgy csüngtek rajta, 
mintha a világon nem volna nagyobb örömük, mint 
az ő kívánságait lesni és teljesíteni. Gyermeksé* 
güktől kezdve, mily Örömmel környezték volna 
élete utolsó napjait szeretettel, ha a kedves makacs 
ember nem vonakodik elfogadni e megbecsülhetett 
ajánlatot.

Az öreg ember figyelmesen nézett hol az 
egyikre, aztán a másikra, végre pedig mr. Peck- 
sniffre.

— Mi a nevök ? — kérdé mr. Pecksnifftől
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Mr. Pecksniff készséggel megmondta s nagy 
sietve rögtön hozzátevé, rágalmazói bizonyosan azt 
fogják mondani, hogy bizonyos végrendeletre gon
dolva tette ezt, a mely öreg agyában most meg 
fordulhatott — talán kedveseim legjobb lesz, ha le
írjátok neveiteket. A ti szerény kéziratotoknak nincs 
ugyan nagy értéke, de a ragaszkodás melege érté- 
köket növelheti.

— A ragaszkodás — mondá az öreg em
ber — csak legyen meg leányokban irántam, Ne 
fáraszszátok magatokat kedveseim, Nem oly köny* 
nyen feledkezem meg rólatok: Charity és Mercy. 
Nincs szükség ily emlékeztetőre. Cousin !

— Sir ! — mondá mr. Pecksniff nagy gyor* 
sasággal.

— Hát nem is ül le ?
— Oh igen, alkalmilag sir — mondá mr. 

Pecksniff, aki eddig állva maradt.
— Hát most nem ül le ?
— Hogy kérdezhet ilyet ? — viszonzá mr. 

Pecksniff s rögtön széket vett magának, — mit nem 
tennék én meg.a kedvéért?

— Ez igen szépen van mondva — folytatá
Márton — és ön nagyon helyesen gondolkozik, de 
félek még nem tudja, mi az, egy öreg ember rossz 
kedélyhangulaca. Ön nem tudja, mi az, ha kedv
teléseivel és kedvetlenségével kell megbarátkoznia, 
el kell fogadni előítéleteit, megtenni kívánságát, 
elviselni bizalmatlanságát, féltékenységét és mindig 
serénynek lenni kiszolgálásában. Ha eszembe jut, 
mennyi hiba van én bennem, s azonfelül azok az 
igazságtalan gyanúsítások, a melyekkel ezelőtt il
lettem ...........igazán sir, alig merem önt barátom
nak nevezni.

— Kedves jó uram — viszonzá a rokon — 
hogyan pengethet ily szomorú húrokat? Mi volt 
tBrmészetesebb, mint hogy e kis hibát elkövette,
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ínidőn a többiekkel szemben oly igazságosan járt 
el és annyi oka volt rá — fájdalom nagyon szo
morú, de igaz oka — hogy kivétel nélkül min
denkit a legrosszabb világításban lásson.

— Igaz — válaszolá az öreg — ön igazán 
előzékeny irányomban.

v — Mindég mondtuk én és leányaim — ki
áltott mr. Pecksniff növekvő simulékonysággal — 
sajnáljuk, mélyen sajnáljuk, hogy alacsony, kufár 
lelkű népekkel zavartatunk össze, de nem csodálko
zunk rajta. Kedveseim nemde emlékeztek erre ?

De még hogy emlékeztek, hisz ezerszer 
mondták.

De nem panaszkodtunk — monda mr. 
Pecksniff. Alkalmilag vigasztaltuk magunkat azzal, 
hogy az igazságnak győzni kell, az erény diadal
maskodik. Kedveseim, nemde emlékeztek erre ?

— Emlékezünk-e ? Vájjon kételkedhetik-e eb
ben ? kedves jó papa, mily különös, fölösleges 
kérdések!

— És a midőn láttam önt, — folytaíá mr. 
Pecksniff még nagyobb tisztelettel — a mi kis je 
lentéktelen helységünkben, a hol mi oly szabadság
ban lakunk, mondtam: ön tévedésben van, kedves 
jó uram ! Ennyi volt az egész, a mit mondtam, 
úgy emlékszem legalább !

— Nem, ennél több — mondá Márton, aki 
egy darabig homlokán tartotta kezét, s csak akkor 
nézett föl — ön még többet mondott, a mi más 
körülményekkel együtt tudomásomra jővén, felnyi
totta szemeimet. Önzetlenül beszélt nekem vala
kiről, nem szükséges nevet emlitenem. Ön úgy is 
tudja, kire gondolok.

Mr. Pecksniff arcán a nyugtalanság fejeződött 
ki, a mint megszoritották egymás kezét és aláza
tosan válaszolt.

— Egészen önzetlenül sir ! Biztositom róla.
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*— Tudom — mondá az öreg nyugodtan — 
biztos vagyok benne. Igazán önzetlenség volt öntői 
a hárpiák seregétől megszabadítani engem, hogy 
maga legyen az áldozat. A többiek rablódühökben 
hagyták volna a dolgot, úgy a hogy van, és inkább 
magukat előtérbe tolták volna, s iparkodtak volna 
kegyemet elnyerni, Ön máskép tett, miért önnek 
nagy hálával tartozom. Ámbár én elhagytam a 
helységet, azért mégis tudom, mi történt ottan, a 
mint meggyőződhetik róla.

— Ön csodálkozásba ejt, s ir ! — kiáltott mr. 
Pecksniff: s talán igazságot is mondott.

— Tudok mindent — mondá az öreg — de 
az nem maradhat igy, Önnek egy uj tanitványa 
van. . .

— Igen sir — viszonzá az építész, — csak
ugyan van.

— El kell hagynia házát! — mondá Márton.
— Önhöz megy? — kérdé mr. Pecksniff re 

megő szelidséggel.
•— Mehet a merre tetszik neki — mondá as 

öreg ember. Megcsalta önt.
— Nem merem ezt elhinni — mondá mr. 

Pecksniff élénken — nem hihetem, Nagyon szere
tem ezt a fiatal embert. Nem tudom hinni, hogy ő 
eljátszotta volna igényét az én védelmemre. A csa
lás, ámitás, kedves mr. Chuzzlewitt, mindenesetre 
döntő volna. Ha ez ki lesz rá mutatva, úgy abban 
a nyomban levonom róla kezemet.

Az öreg ember mindkét leányra nézett, de 
különösen miss Mercyre valóban nagy érdeklődés
sel pillantott, mely arcán is kifejeződött. Tekintete az
tán mr. Pecksniff-ével találkozott és nyugodtan 
mondá :

— Ön bizonyosan tudja, hogy ő már válasz
tott magának feleséget?

— Oh istenem! — kiáltott mr. Pecksniff és
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vadul nézett leányaira, még a haja is az égnek ál
lott — ez igazán borzasztó !

—  Ön tudja ezt ? —  ismétlé Márton.
— Bizonyosan nem nagyatyja engedélye és 

beleegyezése nélkül tette ezt kedves uram ! — ki
ír oltott mr. Pecksniff. De kérem ne mondja azt, hogy

nem, kérem egész tisztelettel az emberi természet 
iránt, mondja azt, hogy ez nem úgy van.

—  Azt hiszem ő arra már rég mit sem ád — 
mondá az öreg ember,

E szörnyű felfedezésre mr. Pecksniff méltat
lankodását legfeljebb leányainak nagy haragjához 
lehet hasonlítani. Hogyan, hát ők egy kigyót fogad
tak be családi szentélyökbe, egy krokodilust, a ki 
titokban ajándékozza el kezét, az emberiség ámitó- 
ját, egy vagyontalan legényt, a ki behálózza a 
világot.

És oh, még gondolatnak Í3  ̂ iszonyú, nem 
engedelmeskedett és kijátszotta ezt a tiszteletre
méltó gentlemant, a kinek nevét viseli, a ki gyön
géd gyámja, a ki több volt neki, mint az édes apja
—  nem is szólva anyai tulajdonságairól — iszo
nyat, rémület! Kikergetni szégyennel és lehordani 
$t, az még jóság lenne ránézve! Nem lehetne őt 
máskép is megbüntetni ? Nem lehetne őt törvényes 
utón is felelősségre vonni ? Nincs erre törvény, 
hogy az ilyen galádságot meg lehetne torolni? A 
szörnyeteg ; mily gyalázatosán szedte rá őket.

— Örülök, hogy tökéletesen úgy gondolkoz
nak, mint én — mondá az öreg ur, kezét föl
emelve, mintha a szitkozódásnak gátat akarna vetni
— nem tagadhatom, hogy örülök, buzgóságuknak. 
Mi t e h á t  b e f e j e z e t t n e k  t e k i n t h e t j ü k  
a z  ü g y e t .

— Nem, kedves jó uram ! — kiáltá mr.
Pecksniff — addig nincs befejezve, mig e fekélytől 
házam megtisztitva nem lesz.
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— Ez majd megtörténik annak idején — 
én úgy tekintem, mintha már meg is történt volna !

— Ön nagyon jó sir — viszonzá mr. Peck
sniff s megrázta kezét. Ez megtiszteltetés rám nézve. 
Én tehát biztositom róla, úgy tekintheti a dolgot* 
mintha már megtörtént volna.

— Van még má3 ügy is monda Márton
—  a melyre nézve remélem, hogy segítségemre 
fog lenni ! Ön még emlékszik nemde Maryra ?

— Az a fiatal lady kedveseim, a kit már 
említettem nektek, a ki nagyon érdekelt engem
— jegyzé meg mr. Pecksniff. Bocsánat e kitérés
ért sir.

— Elmondtam már önnek az ő élettörténetét
— mondá az öreg.

— Ezt szintén említettem nektek kedveseim
— kiáltott mr. Pecksniff. Az együgyü leányok egé
szen meg voltak illetődve.

— No ez igazán szép, — mondá örömmel 
Márton — féltem, hogy gyanakodva fDgadják s 
kérni akartam önöket, hogy kedvemért, jó szemmel 
fogadják őt. De látom, hogy nem féltékeny kednek 
rá. Helyes ! Nincs is rá okuk, biztositom önö
ket erről! Semmit sem kap tőlem s ő ezt maga 
is tudja !

A két n iss Pecksniff helyeselték a bölcs in
tézkedést és szives előzékenységgel várták, mit fog 
mondani.

— Ha előrelátnám, mi fog négyünk közt 
történni, —  mondá az öreg ur elgondolkodva — 
de már erről gondolkodni késő. Nemde fiatal ladvk* 
szívesek volnának irányában ?

Van-e oly árva a világon, a kit a két miss 
Pecksniff testvéri kebelére ölelni nem volna haj
landó ? . . . És különösen, midőn egy oly férfi 
ajánlja nekik, a kinek annyi évek óta elfojtott 
szerelme csak most nyilatkozik irányukban; mily



191

kimondhatlan öröm lesz nekik, gyöngédnek lenni 
Ő iránta!

Most szünet következett, a mely alatt mr. 
Chuzzlewitt úgy ült ott szemeivel a padozatot mére- 
getve, mintha messze kalandoznának gondolatai, 
látszott, hogy nem szeretné, ha gondolataiban meg
zavarnák. Mr. Pecksniff és leányai hallgattak tehát. 
Az öreg ur úgy beszélt, mintha nagy fáradtsággal 
tanulta volna be előre a mondókáját, bizonyos hi
deg, szenvedélytelen hangon, még akkor is, midőn 
kifejezései melegebbek, szavai bátoritók voltak, még 
akkor is visszaesett a hideghangu beszédbe. De most, 
midőn fölesz inéit gondolataiból, szemei ragyogtak, 
arca kifejezőbb volt és mondá :

—  Tudja-e mit fognak erre mondani? Gon- 
dolt-e erre?

— Mit ért ez alatt jó uram? — kérdé mr. 
Pecksniff.

— E kis megegyezésünket értem.
Mr. Pecksniff nagy kegyesen rázta fejét, 

mintha felülemelkednék minden földi gyarlóságon s 
a mint fejét megrázta, megjegyzé, hogy kétségkívül 
sok mindent fognak erről beszélni.

— Nagyon sokat — viszonzá az öreg — né
melyek azt fogják mondani, hogy vénségemre meg
bolondultam, hogy a betegség elgyöngitett, hogy 
minden akaraterőm elveszett, hogy gyermekes let
tem, Ön mindezt kész volna elviselni?

Mr. Pecksniff azt feleié, hogy nagyon nehéz 
volna ezt elviselni, de mégis azt gondolja, hogy 
bár nagy erőfeszítéssel még is megtenné !

— Mások azt fogják mondani — természe
tesen a reményeikben csalódott emberekről beszé
lek — hogy ön hazudott, hizelgett ás nem egye
nes utón nyerte el kegyemet, s oly engedé
lyekkel, oly aljas tettekkel és hízelgéssel érte el cél
ját, a mit senki sem tud eléggé megfizetni; még az
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;sem elég ár érle, ha a félvilágot örökölné. El fogja 
ön ezt viselni?

Mr. Pecksniff azt válaszolá, hogy ez csakugyan 
nehéz dolog leszen, a mely mr. Chuzzlewitt ember- 
ismeretére is különös fényt vetne, de azért jó lel* 
kiismerete s e gentleman barátságának támogatásával 
elviselné e rágalmat is.

— A nyomorult rágalmazók egész serege 
rohan meg bennünket; oh ezt előrelátom. Azt 
fogják mondani, hogy e csőcselék iránt való meg
vetésem következtében kiválasztottam közülök a 
legroszabbat, az ő javára készítem el végrendelete
met, s meggazdagitom őt a többek kárára! N03 
— mondá az öreg megvetéssel — el fogja-e tudni 
mindezt elviselni ?

— Kedves mr. Chuzzlewitt — kiáltott mr. 
Pecksniff lelkesülten — oly emberért, a mi* 
lyennek ön a mai napon mutatkozott, oly ember
ért, a kivel oly méltánytalanul bántak és mégis 
oly emberszerető tud lenni, oly emberért nem tu
dok szavakat találni sir, jósága méltánylására, az 
oly emberért én és leányaim (kedveseim, azt hi
szem, ti is egyet értetek velem) mindent elvi
selünk !

— Elég — mondá Márton — a következ
ményekért aztán ne tegyen felelőssé. Mikor megy
haza?

—  A mikor önnek tetszik kedves jó uram. 
Még az éjjel, ha kivánja.

— Nem kivánok én semmit, — viszonzá az 
öreg ember— ez oktalanság volna. Az ilyen kíván
ság csakugyan az volna. Nem volna hajlandó visz- 
szatérni még e hét végén ?

És csakugyan mr. Pecksniff is arra gondolt, 
hogy ezt az időt választja a hazatérésre. Leányai
nak is épen e szavak lebegtek az ajkain: menjünk 
haza szombaton, kedves jó p a !
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— Költségei, cousin —  monda Márton, egy 
papirosba göngyölt csomagot véve elő tárcájából 
— talán kifutják ez összegből. Legközelebb tudassa 
velem, amikor találkozunk, hogy áll a mérleg. Az 
nem sokat érne, ha megmondanám most, hol lakom. 
Rendes lakásom úgy sincs. Ha lesz, ezt ön is meg 
fogja tudni. Leányai és ön már a legközelebb látni 
fognak. Mit fog ön tenni, ha hazamegy, azt már el
határoztuk. Erről ne adjon nekem semmi értesítést, 
soha se értesítsen róla. Mint kegyet kérem öntől. 
Rendesen kevésszámú ember vagyok, cousin, a mit 
szükséges elmondani, azt úgy is elmondtuk m ár!

— Egy pohár bort, egy csipetnyit ebből a 
lepényből? — kérdé mr. Pecksniff, s bátorsá
got vett magának még visszatartani őt. Kedve
seim . . .

A két testvér szaladtak kiszolgálni őt.
— Szegény leányok ! — mondá mr. Peek- 

sniff — ön meg fog nekik bocsátani sir izgatottsá
gukért. Nagyon érzékeny szivük van. Nagyon al
kalmatlan tulajdonság a mai világban mr. Chuzz- 
lewitt! Legfiatalabb leányom nőiesebb, mint az öre
gebbik, nemde sir?

— Melyik a fiatalabb — kérdé az öreg ur.
—  Mercy öt évvel fiatalabb — mondá mr. 

Pecksniff — és egy párszor már csodáltuk finom 
alakját sir. Mintegy művész beszélek sir, s mint 
ilyennek talán megbocsátják, ha mondom, hogy ido
mai kecsesek, tökéletesek. Természetes — monda mr. 
Pecksniff dörzsölve kezeit és aggodalmasan nézett, 
minden szava után nagybátyjára —  kevély vagyok 
rá, hogy oly leányom van, a ki mintául szol
gálhatna.

— ügy látszik, nagyon élénk a kedélye — 
mondá Márton.

—  Istenemre igaz —- mondá mr. Pecksniff 
s nevezetes dolog kedves sir, hogy ön egy szóval oly

Dickens : GUuzzlevritt. 13



találóan jellemezte, mintha születése napjától kezdve 
ismerné. Egy kissé élénk természetű, de ez a mi 
szerény otthonunkban nagy kincs, kedves sir, igazán 
nagyon gyönyörködtet az ő vidámsága!

— Nem kételkedem rajta — viszonzá 
az öreg.

— Charity éppen az ellenkezője ennek — 
mondá mr. Pecksniff; hires erős Ítélő tehetsé
géről, s ha mint atyának szabad igy szólanom, mé
lyebb érzelmű. Csodálatosan ragaszkodnak egymás
hoz jó uram ! Bocsásson meg; hogy egészségére 
igyam kedves jó uram. Az isten áldja meg ö n t!

— Nem is gondoltam volna — viszonzá 
Márton — egy hónappal ezelőtt, hogy iszom ön
nel, s az ön kenyeréből eszem. Az ön egészségére !

Mr. Pecksniffet az a szaggatott beszéd sem 
hozta ki sodrából, a melylyel e szavakat mondá, 
sőt ellenkezőleg, alázatosan megköszönte.

— Nos elmegyek — monda Márton letéve a 
boros poharat, a melyet alig érintett ajkával — 
kedveseim jó reggelt.

De ez a hideg búcsú nem volt elég az érzé* 
kenyszivü két ladynek, a kik ismét megölelték őt, 
elhalmozták szivök melegé.el, de mindenesetre kar
jaikkal ölelgették — a mit az öreg ur elég kegyes
séggel fogadott, mindenesetre többel, mint azt egy 
olyan embertől várni lehetett volna, a ki csak az 
imént, atyjuk egészségére éppen nem szívélyes mó
don ürített poharat.

Ez ölelkezés bevégződvén, gyorsan ott hagyta 
mr. Pecksniffet, az ajtóig az apa és a leányok ki- 
kisérték, az utóbbiak ott megálltak, megcsókolták 
kezét és arcuk sugárzott a tisztelet és szeretettől, 
a mig csak az öreg ur el nem tűnt, ámbár az 
öreg egyszer sem nézett vissza, a mint kilépett a 
küszöbön.

Midőn visszatértek a házba és újra egyedül
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maradtak, a két fiatal ladyn nagy vidámság vett 
■erőt; annyira, hogy kezükkel tapsoltak, hangosan 
kacagtak és pajkos dévaj arccal néztek kedves pa- 
pájokra. Ez a magaviselet oly megfoghatatlan volt, 
hogy mr. Pecksniff (a ki különösen ünnepélyes ke- 

y délyhangulatban volt) alig tehetett egyebbet, mint 
megkérdezte tőlük, mit jelentsen ez, s hozzátette 
az ő gyöngéd modorával mondjátok, mi az oka e 
nagy vidámságnak?

— Ha csak egy kis távoli okot találnék a 
vidámságra — mondá — nem tennék nektek szem
rehányást, de igy, mikor igazán nincs rá ok, való
ban nincs, megfoghatlannak tartom.

E figyelmeztetés oly kÍ3 hatással volt Mercyre, 
hogy kénytelen volt zsebkendőjét rózsaajkai elé tar
tani és végigvetette magát a széken, végtelen vidám
ságának jeléül, a mi annyira sértette mr. Pecksniff 
kötelességérzetét, hogy szemrehányásokat tett és 
szülői tanácscsal szolgált neki, hogy javítsa meg 
magát a magányban, a megfontolás által.

De e percben vitatkozás zaja hallatszott át a 
szomszédszobából ; a viszály okát rögtön meg is 
hallották.

— Nem törődöm vele, mr. Todgers — mondá 
a fiatal gentleman, a ki a legfiatalabb volt a 
társaságban, a múlt napon történt ünnepélyességek 
alkalmával. — Nem törődöm vele ma’am — mondá 
ujjait ropogtatva — nem hiszi, hogy ezt meg
teszem.

— Bizonyos vagyok benne, hogy nem igy 
gondolja sir — viszonzá mrs. Todgers. Ön függet
len szellemű ember, s tudom, hogy senkinek sem 
fogja magát alárendelni. És igaza is van. Nincs 
rá ok, hogy miért térne ön ki más gentleman elől. 
Ezt mindönkinek be kell látni.

—  Azzal csakugyan nem törődném, ha a 
nap sugarai e fickó testére sütnének— mondáaleg-

13*
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fiatalabb gentleman kétségbeesett hangon— de csak 
úgy, ha bulldog volna!

Mrs. Todgers kezeit tördelé és jajgatott.
— Vigyázzon magára — mondá a legfiata

labb gentleman — óvom őt. Nem tanácsolom senki: 
fiának, hogy boszumat kihivja. Ismerek egy suhan- 
cot — nagy izgatottságában a bizalmas jelzőt hasz
nálta, de rögtön kijavitá, hozzátévén — egy gent
lemant, a kinek egy pár pisztolya van. Ha kény
szerítenek rá, kikölcsönzöm, s két barátomat kül
döm el Jinkinshez, a z t á n  e g y  t r a g ö d i á r ó l  
f o g n a k  i r n i  a l a p o k .  Ez lesz a vége.

Mrs. Todgers megint sóhajtott.
— Sokáig tűrtem, — folytatá a fiatal gent

leman — de most lelkem fellázad és tovább nem 
tűrhetek. Azért hagytam el otthonomat, mert nem 
térhettem testvérem zsarnokságát, s ő mégis azt 
hiszi, hogy az övét el fogom tűrni. Soha !

— Ez igazán nem szép mr. Jinkinstől —  
mondá mrs. Todgers — ez csakugyan menthetet
len, ha valóban zsarnokoskodik önön.

— Ha zsarnokoskodik*e ? — kiáltott a legfia
talabb gentleman — nem közbevág, nem ellent
mond nekem, minden alkalomkor. Nem közzém és 
a közzé áll, látván, hogy érdeklődöm iránta ? Nem 
tesz e mindég úgy, mintha megfeledkeznék rólam, 
midőn sört töltöget? Nem kérkedik borotvájával* 
s nem tesz e bántó megjegyzéseket arra, akik egy 
héten csak egyszer borotválkoznak ? De csak vár
jon ! nem sokára ő lesz úgy megborotválva, hogy 
jobban sem kell, annyit mondhatok !

A fiatal gentleman nagy tévedésbe esett ez 
utolsó megjegyzésével, mert mindég mrs. Todgers- 
nek mondta el és sohasem Jinkinsnek.

— Ámbár — folytatá a fiatal gentleman —  
ezt tulajdonképen nem is kellene nőnek monda
nom. A mit tudomására kell hoznom, az, hogy a
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jövő szombatra felmondok. Ily szörnyeteggel egy 
házban tovább ki nem állom. Ha ezalatt vérontás 
nem történik, ezt szerencséjének tarthatja. Én ma
gam alig hihetem, hogy ez kikerülhető legyen.

— Istenem, istenem — kiáltott mrs. Todgers 
— mit tegyek, hogy ezt megakadályozzam ? Ha ön 
eltávozik sir, az több, mintha e ház egyik oszlopa 
dőlne ki. Ön oly népszerű a gentlemanek közt, 
mindnyájan csak önre néznek s annyira szeretik. 
Hemélem, hogy ezt a dolgot jobban meggondolja, 
ha nem másért, legalább az én kedvemért!

— Itt marad Jinkins — mormogá harago
san a fiatal gentleman. Ez az ön kedvence, ez 
majd meg fogja vigasztalni önt, nem csak oly gent
leman elveszitéseért, mint a milyen én vagyok. 
Nem tudom kiállani e házban, sohasem állnám ki!

— Kérem ne menjen el ily véleménynyel tő
lem — mondá mrs. Todgers nagy méltatlankodás- 
sál. Kérnem kell önt, hogy az én intézetem ellen 
ily panaszokkal ne álljon elő. Ez a ház nem olyan, 
mint állitja. Tegyen ellenvetést, ha úgy tetszik, 
a gentlemanek ellen, ellenem, de azt ne mondja, 
hogy e házban nem tudja kiállani.

— Legalább nem bántak úgy velem, hogy 
kiállhattam volna — mondá a legfiatalabb gent
leman.

— Ön nagy tévedésben van sir — viszonzá 
mrs. Todgers. Mint sokan a gentlemanek közül, 
úgy én is kénytelen vagyok kijelenteni, hogy ön 
szerfölött érzékeny. Ez az oka mindennek. Ön na
gyon érzékeny, ez már természetében van.

A fiatal ember köhögni kezdett.
— És a mi mr. Jinkinst illeti — folytatá 

mrs. Todgers — kérnem kell önt, ha már elválunk, 
értse meg, hogy én mr. Jinkinsnek semmi előnyt 
nem vagyok hajlandó adni. Szeretném ha mr. Jm- 
kins egy kissé kiméletesebb hangot használna e
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házban és ne támasztana viszályt köztem és a 
gentlemanek közt, akiket nem oly könnyen nélkü
lözhetek, mint önt, Mr. Jinkins nem olyan a lakónt 
sir, tévé hozzá mrs. Todgers — hogy kedvéért 
minden tekintetet félre teszek. Sőt ellenkezőleg 
biztositom róla !

A fiatal gentleman ily és hasonló beszédek 
hallatára annyira megpuhult, hogy a helyzet meg
változott, mr£ Todgers játszotta a megsértett félt, 
s ő volt a sértő, de csakis bókoló és nem más; 
értelemben, kegyetlen magaviseletét exaltált termé
szetének kérte betudni, csakis egyedül ennek. Végre 
visszavonta felmondását s biztositá mrs. Todgerst^ 
változhatlan vonzalmáról, ezt megcselekedvén dol
gára ment.

— Édes Istenem — miss Pecksniffek — kiál
tott a lady, a mint a szobába lépett s fáradtan 
leült, kosarát térdére téve s kezeit összekulcsolva: 
— mennyi bajom van nekem ezzel az intézettel. 
Hallották, nemde, most is mi történt ? Nos, tud
nak e ehhez hasonló esetet?

Dehogy tudtak a miss Pecksniffek.
— Ez a legnevetségesebb kölyök a világon,, 

akit valaha láttam — folytatá mrs. Todgers. Mr. 
Jinkins ugyan sokszor goromba irányában, de nem 
oly goromba, mint azt megérdemelné. Oly gentle
mant, mint mr. Jinkins, egy füst alatt nem is le
het vele emlegetni. Ez már mégis sok, amit csi
nál; féltékeny rá, mintha egyenlők volnának.

A fiatal ladyk nagyon jól mulattak mrs. Tod
gers beszédén, nem kevésbbé azon az adomákon,, 
a melyekkel a fiatal gentleman jellemét illusztrálta. 
De mr. Pecksniff komoly és haragos volt* midőn 
mrs. Todgers elvégezte mondani valóját, ünnepé
lyesen megszólalt:

— Ha szabad kérdenem mrs. Todgers, meny
nyit fizet ez a gentleman ?
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— Hetenként körülbelül 18 shillinget.
— Tizennyolc shillinget — ismédé mr. 

Pecksniff.
— Átlagosan ennyit lehet számítani — 

mondá mr3. Todgers.
Mr. Pecksniff fölkelt székéről, összefonta 

karját s fejét rázva nézett rá.
— Vájjon lehetséges-e mrs, Todgers, hogy 

nyomorult 18 shillingért egy olyan hölgy, mint ön, 
annyira lealacsonyitsa magát, hogy kétszínű lesz ?

—  Kénytelen vagyok igy tenni sir, hogy az 
egyensúlyt fentartsam — dadogá mrs. Todgers. Meg 
kell tennem a békesség kedvéért s a mennyire le
het, nem szabad föladnom összeköttetéseimet. A ha
szon igy is kevés.

— A h a s z o n !  — kiáltott a gentleman s 
erősen hangsúlyozta e szót. A haszon mrs. Tod
gers ! Ön bámulatba ejt.

Mr. Pecksniff oly szigorúan mondta ezt, hogy 
mrs. Todgers könyezni kezdett.

— A haszonért —ismédé mr. Pecksniff — hi- 
zelkedés gyalázat! Az arany Bál imádása nyomo
rult 18 shillingért.

— Azért, hogy őn erényes, ne legyen ke
mény szivü irányomban! — kiáltott mrs. Todgers 
elővéve zsebkendőjét. ^

— Oh a borjú, a borjú! — kiáltott mr. 
Pecksniff szomorúan. Oh Bal, B al! oh kedves ba
rátnőm, mrs. Todgers! Az önbecsülést, e nemes ék
szert elcserélni a megalázkodásért! Nyomorult 18 
shillingért.

S elmondva ez erkölcsös beszédet, rögtön 
levette kalapját a szögről, s kiment sétálni, hogy 
megnyugtassa érzelmeit. Á ki látta őt az utcán, az 
első tekintetre fölismerte benne a jó embert, mert 
egész külsején meglátszott annak a morális predi-
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kációnak a hatása, amit az imént tartott mrs. Tod- 
gersnek.

Tizennyolc shillingért! Még jobban egyene
sedj föl mr. Pecksniff. Ha mégis rendjelről volna 
szó, egy csillagról vagy térdszalagról vagy főpapi 
jelvényről, egy nagy ember jóakaró mosolyáról, par
liament tagságról, vagy váliütésről a karddal, egy 
gazdag parthieről, vagy 18 ezer fontról, vagy leg
alább ugyanannyi százról; de imádni az arany
borjút 18 shillingért, ez valóban siralmas állapot!

XI. FEJEZET.
A melyben bizonyos gentleman különös figyelmet tanú
sít egy bizonyos lady iránt; s azonfelül több esemény 

előreveti árnyékát.

A család elutazása előtt három vagy négy 
nappal, a kereskedelemmel foglalkozó gentlemanek 
éppen nem jól érezték magukat, le voltak verve a 
közeledő válás miatt, midőn Bailey junior délben 
jelentkezett miss Charity Pecksniffnél, a ki testvé- 
rével mrs. Todgers szobájában, 6 egész uj zseb
kendőt szegett mr. Jinkins számára s jelenté, hogy 
a társalgó szobában egy látogató várakozik rá

—  Egy gentleman várakozik ? — kiáltott
Charity, munkáját abbanhagyva — ugyan Bailey 
mit beszél?

Bailey bizonyította, hogy úgy van.
— De én nem ismerek senkit Baily —  

monda miss Pecksniff —  bizonyosan tévedés fo
rog fenn.

Mr. Bailey jóakaratulag mosolygott e feltevés
re, s a fiatal ladyket nagyon barátságosan né
zegette.

— Kedves Mercy — mondá Charity — ki 
lehet az ? Mily különös nemde ? Valóban kedvem
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Tolna le sem m enni! Oly különösnek tűnik fel az 
egész dolog előttem !

A fiatal testvér észrevette, hogy ez a beszéd 
csak arra való, hogy büszkélkedjék vele, ezzel bi
zonyítani akarta felsőségét fölötte, s boszuját akarja 
rajta kitölteni, a miért elhódította előle a keres
kedéssel foglalkozó gentlemaneket. Azért nagy sze
retettel, udvariasággal monda, hogy ez csakugyan 
nagyon különös dolog ; s ő csakugyan nem tudja 
elgondolni, ez a nevetséges idegen mit akar ezzel 
«lérni ?

— Megfoghatatlan! — mondá Charity — de 
azért még sem volna rá szükség, hogy boszankofl- 
jál kedvesem !

— Köszönöm szépen — viszonzá Merry, 
-érezvén, hogy a szúrás talált; épenséggel nincs szük
ség ily figyelmeztetésre szerelmem!

—  Azt hiszem hiú teremtés, hogy fejedet 
már egészen elszéditék! —  mondá Cherry.

— Te azt jól tudod kedvesem — mondá 
Mercy nagy őszinteséggel — hogy ettől magam is 
félek! Annyi tömjént, bókot kellett hallanom, amely 
az enyémnél sokkal erősebb főt is elszéditett volna. 
Mily más helyzeted van neked ebben a tekintet
ben, mily kényelmes, hogy ezek a gyűlöletes em
berek nem háborgattak. Hogyan történhetett ez 
€herry ?

Ez ártatlan megjegyzéseknek valószinüleg za
jos következményei is lettek volna, ha ezeknek 
szabad lefolyását Bailey junior meg nem akadá 
lyozza. aki látván, hogy a társalgás élesebb hangon 
foly, e körülmény táncoló ugrálásokra kényszerité 
őt nagy elragadtatásában.

Az öröm ez élénk nyilvánulá3ára, a két 
leánynak rögtön eszébe jutott az erényes tanitás, a 
melyben nevelődtek: „A látszatot mindég meg kell 
tartani, akármit tesz is az ember.44 Rögtön meg
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engesztelődtek és egyesült erűvel tudtára adták mr. 
Bailey-nek, hogy ha még egyszer bemutatja nekik 
táncoló tehetségét, rögtön értésére adják mrs. Tod- 
gersnek, s kívánni fogják, hogy a lady saját kezei 
vei példás büntetésben részesítse őt.

A fiatal gentleman keserűségének úgy adta 
jelét, hogy kötényével omló könyeit iparkodott ki
sajtolni szemeiből, aztán a könyeket kicsavarta 
belőle (legalább úgy mutatta) s kinyitá az ajtót 
miss Charity előtt, a ki lement a lépcsőkön titok
teljes imádóját fogadni.

A rejtélyes gentleman a szalonban egyedül 
üldögélt.

— Ah cousin — mondá ő — látja itt va
gyok Megesküdném rá, hogy önök azt hitték, el
vesztem. Nos, hogy érzi magát ?

Miss Charity azt mondá, hogy igen jól és 
kezét nyujtá Chuzzlewitt Jónásnak.

— Ez igazán jó — mondá mr. Jónás —  
és már kipihenték az ut fáradalmait? t. i. a má
sikat is értem !

— Testvérem, úgy gondolom, szintén jól érzi 
magát. Nem hallottam, hogy panaszkodott volna — 
viszonzá a fiatal lady. De talán szeretné látni őt 
és megkérdezné tőle ?

— Nem, nem cousin! — mondá Jonas, s le
ült mellé. Ne siessen úgy, erre semmi ok nincs. De 
mily kegyetlen leány ön ?

— Azt ön úgysem tudja — mondá Cherry, 
vájjon az vagyok e, íragy nem.

—  Talán úgy van — mondá mr. Jonas. — 
De mondja, nem hitte, hogy elvesztem ? E kérdé
semre még nem válaszolt.

— Ez eszembe sem jutott — válaszolá Charity.
— Ön csakugyan nem gondolt erre? —  

mondá Jonas fontolgatva e különös választ — ta
lán a másik megtette ?
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— Azt lehetetlenség megmondanom, mit gon
dol vagy nem gondol az én testvérem bizonyos 
tárgyról, kiáltott Cherry — ő erről nekem sohasem
beszélt.

— Mág nem is nevetett rajtam? — folytatá 
kérdezősködését Jonas lassú hangon.

— Nem, még nem is nevetett.
— Félelmesen tud nevetni, nemde ?
— Nagyon élénk — moadá Cherry.
—  Az élénkség nagyon kedves dolog, ha t. i. 

nem jár pénzpazarlással. Nemde? — kérőé mr. 
Jónás.

— Mindenesetre — mondá Cherry kö
zönynyel, a mivel önzetlen jellemének adta bizo
nyítványát.

— Tudja, olyan élénkséget gondolok, mint 
az öné — mondá mr. Jónás, mi alatt könyökével 
megdöfte. Már előbb meglátogattam volna, de nem 
tudtam, hol laknak. Hogy elsietett akkor reggel!

Én csak atyámat követtem — mondá miss 
Charity.

—  Szerettem volna, ha megmondja lakcímét 
— folytatá az unokatestvér — akkor hamarább meg
találtam volna. Csakugyan nem találtam volna meg 
önöket, ha nem látom őt ma reggel az utcán. Mily 
sima ravasz fickó ! Éppen olyan mint egy kandúr.

— Kénytelen vagyok felkérni önt Jonas, hogy 
több tisztelettel beszéljen a papáról — mondá 
Charity — az ilyen beszédet nem engedem meg, 
még tréfából sem.

— No-no ön beszélhet igy az én apámról, 
megengedem — mondá Jonas. Azt hiszem, nem 
vér, hanem valami más folyadék kering az apám 
ereiben. Hány éve3nek gondolja ön atyámat ?

— Mindenesetre öregnek tartom — viszonzá 
Charity — de szép öreg gentlemannek !

— Szép öreg gentlemannek ! — ismétlé Jo-
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nás és haragosan kopogtatta kalapja tetejét — azt 
hiszem, lesz még rá idő, h ogy még csinosabb le
gyen. Nos ő már 80 éves.

— Valóban 80 éves? — kérdé a fiatal lady.
— Annyira belejött az élésbe, lehetetlenség 

megakadályozni, hogy 85 éves ne legyen, sőt ki
lencven, száz is lesz 1 . . . Valóban nem értem, hogy 
nem szégyelli magát. Már nyolcvan éves, sőt most 
már öregebb. Nem tudom hová tette a vallásos 
ságát, midőn igy meghazudtolja a bibliát. Három
szor húsz és tiz évet élni az ember célja; és egy 
ember )sem, a kinek tiszta a lelkiismerete, nem él
het tovább.

Talán némely embert meglep, hogy mr. Jonas 
ily vonatkozással, ily dologra a szent könyvet 
idézi? Semmi kétség —  mondja egy régi közmon
dás, hogy az ördög is idézi az irás szavait, ha az 
ő céljának megfelel. És ha körülnézünk az élet
ben, úgy fogjuk találni, hogy ily emberek meglehe
tős sokan vannak.

— De elég az atyámról — mondá Jonas 
— semmi haszon sincs belőle, ha róla beszélünk. 
Arra kérem, jöjjön sétálni cousin, nézzük meg, a 
mit érdemes megnézni Londonban, aztán elmegyünk 
hozzánk harapni valamit. Pecksniff valószinüleg benéz 
hozzánk ma este, legalább azt mondta s akkor haza 
hozza. Lássa itt a kézirata, Írattam vele, mert azt 
mondta, hogy hamarabb mint én, nem jöhet ide, s ez 
esetben ön nem hisz nekem. Természetesen semmit 
sem lehet tenni bizonyiték nélkül. Ha, ha ! Mon
dom, ön elhozza a másikat is.

Miss Charity odavetette szemét atyja kézira
tára, a melyen csak ennyi volt: „Menjetek el gyer
mekeim unokatestvéretekkel. Legyen egyetértés kö
zöttünk, ha lehetséges44, — aztán némi vonogatás 
után, hogy belegyezésének értékét növelje, vissza
vonult, hogy maga és testvére felöltözhessenek e
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kirándulásra. Nemsokára visszatért miss Merey tár
saságában, a ki nem örömest hagyta el a Tód- 
gers házat, a hol annyi csillogó diadalt aratott, mrf 
Jonas és tiszteletreméltó atyja társaságáért.

— Aha — kiáltott Jonas —  itt van ?
— Igen szörnyű ember — mondá Mercy

— itt vagyok, de biztosi tóm róla, hogy akárhol 
szeretnék inkább lenni, mint itt.

— Ön ezt nem gondolja — kiáltott Jonas — 
ön nem hiszi ezt, az lehetetlen, hogy ön igy gon
dolkoznék !

— Önnek szabad azt gondolnia, a mi tetszik,
— viszonzá Mercy — én megelégszem a magam 
véleményével s az én véleményem pedig az, hogy 
ön kiállhatatlan, gyűlöletes ember!

Erre jóizün elnevette magát s úgy látszik na
gyon örült e megjegyzésének.

— Ön nagyon szeret gúnyolódni —  mondá 
Jónás — valóságos kujon, nemde cousin?

Mi3s Charity abban a nyomban válaszolt, 
hogy ő nem tudja megmondani, mi a tulajdonsága 
és szokása a kujonnak, de még ha ismerné is, ak
kor is nagy hiba volna, ha ily disztelen nevű em
ber létezését a családban megengedné, annál ke
vésbé tűri, hogy az ő kedves testvérét igy nevez
zék, akármilyen —  tette hozzá — akármilyen 
legyen a természete!

—  Nagyon jól van kedvesem — mondá 
Merry — most még csupán azt akarom mondani, 
hogy nem megyünk sehová, leteszem a kalapomat, 
s itthon maradok.

Ez a fenyegetés megtette a kivánt hatást, vé
get vetett a viszálynak, mert mr. Jonas rögtön in
dítványozta a vita elhalasztását, a mit egyetértőleg 
elhatároztak, s a házból rögtön elindultak.

Az ajtónál mindkét rokonának fölajánlotta a 
karját, az udvariasságot Bailey junior észrevette
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egy felsőbb ablakból, s köhögéssel üdvözölte őket, 
amely addig tartott, mig csak a szögleten el nem 
tűntek.

Mr. Jonas legelőször is megkérdezte tőlük, 
ha jó gyalogolók-e? a válasz az volt „igen4*. A de
rék ur gyalogoló képességéket igen erős próbára 
tette. Matatott nekik hidakat, templomokat, utcákat, 
kivülről színházakat és több ilyen pénzbe nem ke
rülő látványosságot, mindent egy délelőtt, a meny
nyit a legtöbb ember tizenkét hónap alatt sem 
néz meg.

Nevezetes dolog volt e gentlemannél, hogy 
az épületek belseje iránt leküzdhetlen ellenszenv
vel viselkedett s hogy tökéletesen ismeretes volt 
előtte az oly látvány értéke, a melyért belépti di
jat kellett fizetni, ami az ő állítása szerint egytől 
egyig utálato9 vala és nagyon keveset ért. S any- 
nyira el volt telve e véleménynyel, hogy midőn 
miss Charity megemlié, hogy kétszer* háromszor mr. 
Jinkinssel a színházban voltak, megkérdezte tőlük 
„hova váltottak jegyet ?“ s midőn mondták, hogy 
mr. Jinkins és a társaság fizetett, roppantul mu
latott ezen, megjegyezve, „ezek ugyancsak hülye 
fickók lehetnek44 és sétaközben többszőr kacagta 
a gentlemanek butaságát, amely még az ő okossá
gán is túltesz.

Midőn jól kifáradtak az órákon át való gya
logolásban s az estszürkület beállott, mr. Jonas 
bizalmasan közölte velők, hogy most egyik legjobb 
tréfáját fogja nekik bemutatni. Ez a tréfa prakti
kus volt, s abban rejlett a humora, hogy egy shil
linggel lefőzte a bérkocsist, a ki őket ezért a leg
szélső külvárosba száliitá. így szerencsésen elérték 
a helyet, a hol Jona3 lakott.

A régi Anthony Chuzzlewitt és fia cég Man- 
chester-áruk stb. rakhelye egy szűk utcában volt a 
postahivatal mögött, a hol minden ház a legvilá-
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gosabb nyári reggelen is sötét maradt Egy sötét, 
piszkos, füstös roskatag épület volt ez, a milyet 
keveset látni, de az Anthony Chuzzlewitt és fia cég 
itt végezték üzleti ügyeiket nagy serénységgel, sem 
az egyik sem a másiknak nem volt más lakó 

* helye és igen kevés gondjuk vala arra, mi történik 
e szűk falakon kivül.

Az üzlet volt a fődolog e helyen (ezt köny- 
nyen eltalálhatjuk) és pedig annyira, hogy minden 
komfortot kiszorított a házból, belül minden fene
kestül fel volt fordulva. A nyomorúságos hálószobában 
csak az ágy volt még nyomorúságosabb, mindenütt 
papírdarabok, romlott áruk hevertek. Az egyetlen 
vendégszobában egész kaosza volt az öreg papiro
soknak, és ládáknak s több üzletbe való ülőke, mint 
valóságos szék. Egy óriási Íróasztal gubaszkodott a 
szoba közepén és egy vasszekrény mélyen a falban 
a kandalló mellett.

Egy régi közmondás óv, hogy ne keressünk 
öreg főt fiatal vállakon; ehhez hozzátehetjük, hogy 
ily nem természetes tüneménynyel ritkán talál
kozunk s akkor is kedvünk volna az ily főt le
vágni, mert a bennünk levő helyes érzéknél fogva 
mindent a maga helyén szeretünk látni. Nem való- 
szinütlen, hogy sok ember, a kiknek a természete 
nem éppen engedékeny, kedvet érzett magában e 
cselekedetre, a midőn megismerkedett mr. Jonas- 
szal, hátha még odahaza látták volna őt, s az 
asztalnál együtt ültek volna vele, ez a hajlam min
den más tekintetet háttérbe szorít.

— Nos kisértet, — mondá mr. Jonas, köteles 
tisztelettel igy ezólitva meg édes atyját — készen 
van az ebéd?

— Azt hiszem, készen, van viszonzá az öreg 
ember.

— Mi hasznom van ebből — mondá a fiú —  
ha azt mondja azt hiszem, bizonyosat akarok tudni!
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— Bizonyosat nem tudok mondani — vála- 
szolá Anthony.

— Ön nem tud bizonyosat mondani ? — 
mondá halkan —  ön semmit sem tud. Adja ide a 
gyertyát. Szükségem van rá a lányok miatt.

Anthony adott neki egy régi irodai gyertya
tartót, a melylyel mr Jonas a legközelebbi szo
bába sietett, a hol a leányokat hagyta, hogy ott 
letehessék shawljokat és kalapjukat, aztán vissza
térve egy üveg bor kinyitásával foglalatoskodott, 
megélesitette a kést, s közbe-közbe apjának mor
mogott bókokat, mig a leányok az ebéddel együtt 
meg nem jelentek. A menu egy-egy ürücombbói 
állott burgonyával s főzelékkel. A tálakat egy öreg 
papucsban levő asszony tette föl az asztalra, aztán 
ott hagyta őket, hogy saját módjuk szerint élvez
zék az ebédet.

— Ez tudja olyan legényes ebéd cousin —  
mondá mr. Jonas Charitynak — mondom, hogy az 
a másik, ha haza megy, kinevet bennünket, n^mde ? 
Üljön ön a jobboldalra, a balra pedig őt ültetjük. 
Hé másik, van e ked?e idd ülni?

— Ön olyan ember — válaszolá Mercy — 
hogy nem lesz étvágyam, ha ön mellett kellene 
ülnöm, de látom, hogy ennek is meg kell lennie.

— Nem élénk természetű? — suttogá Jonas 
az öregebb testvérnek az ő szokásos könyök-taszi- 
tásával.

— Valóban nem tudom ! — válaszolt miss 
Pecksniff kelletlenül — már kifáradtam az ily ne
vetséges kérdések hallgatásába.

— Az én drága öreg apámnak mi baja ? — 
kérdé mr. Jonas — föl s alá járva a szobában a he
lyett, hogy az asztalhoz ülne. Mit keres?

— Nincs sehol a szemüvegem! — mondá 
az Öreg Anthony.

— Üljön hát le szemüveg nélkül — viszonzás
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a  fiú — nem lehetséges az a nélkül. Lát enni 
meg inni is anélkül. Hol van az az álmos fejű 
öreg Chuffey! Nos ostoba! Oh! csak fogja tudni 
nevét ? Jöjjön ! Önhöz beszélek h e !

De úgy látszik, hogy nem tudta, mig atyja 
meg nem szélalt. Ekkor lassan kinyilt az 
iroda üvegajtaja, a mely a szoba egy részé 
bői volt elrekesztve és egy keskeny arcú, beesett 
szemű öreg ember bandukolt be azon. Ruházata 
nagyon elmaradt a divattól, s olyan poro3 volt, 
mint a bútorok. Rongyos fekete nadrágban volt, 
nadrágja rozsdaszinü szalag darabokkal volt térdére 
erősitve, ikráját hasonló szinü piszkos gyapjúba - 
risnya fődé ügy nézett ki, mintha félszázadot el
aludt volna, mintha valaki épen most találta volna 
meg egy zsibárus kamarában.

Lassan oda baktatva az asztalhoz, elfoglalta 
helyét az üres széken, a melyből, mintha valami 
homályos sejtelme lett volna róla, hogy vendégek 
is vannak jelen, fölemelkedett, nyilván azzal a szán
dékkal, hogy meghajtja magát. De csak újra leült 
a nélkül, hogy megtette volna; a hidegtől elgém
beredett kezeibe fújt, hogy megmelegifse azokat, s 
kék orrával ott ült, nézve szemeivel, a melyek nem 
láttak semmit, oly arccal, a mely nem mond sem
mit. Ez állapotában valóságos megtestesitése volt a 
semminek.

— A mi könyvelőnk — mutatá be mr. Jónás, 
mint gazda — az öreg Chuffey.

—  Süket ? — kérdé az egyik a fiatal höl
gyek közül.

— Nem, különben nem tudom az é? Süket-e 
ódes atyám ?

— Sohasem hallottam tőle, hogy az lett volna 
— viszonvá az öreg ember.

— Vak ? — kérdék a fiatal ladyk.
—  Ne—em ! Legalább sohasem vettem észre,

D ickens : C huzzlewitt. 14
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hogy vak volna! — mondá Jonas gondtalanul — 
ön nem vette észre?

— Csakugyan nem — válaszolt Anthony.
—  Hát akkor mi baja?
— Mindjárt megmondom — mondá mr. Jo

nas a fiatal hölgyekhez fordulva — nagyon öreg; 
már, de én nem nézek rá jó szemmel, mert azt 
hiszem, hogy atyám felült neki. Különös fickó ez 
— tette hozzá lassú hangon — más embert nem 
is ért meg, csak ő t !

És a derék fiú tisztelt atyjára mulatott, hogy 
a leányok tudják, kit ért az ő alatt.

—  Igazán különös ! —  K iá ltott a két nővér.
— Tudják — folytatá mr. Jonas — öreg 

fejét teleszedte számokkal tételekkel, s ezelőtt kö
rülbelül 20 esztendővel lázba esett. Ez időben, mi
dőn magánkivül volt (a mi három hétig tartott) 
annyi milliót számolt föl, hogy nem is hiszem, va
lamikor rendbe jön-e velők. De hát nekünk nincs 
valami sok üzleti ügyünk, s ő nem éppen rossz, 
könyvvezető!

— Nagyon jó. — mondá Anthony.
— Jól van! nem kerül sokba — jegyzé 

meg Jonas, s megérdemli, a mit megeszik, ez a 
mi tekintetünkből elég. Azt már mondtam, hogy 
mást alig ért meg atyámon kivül, őt mindig meg
érti, s fölrezzen, a mi csakugyan csodálatos dolog. 
A mint látják, e magaviselet kissé sokáig tart 
nála. Különben már láttam őt whistet játszani, 
atyámnak jó partnerje, most pedig észre sem vészig 
van-e itt valaki?

— Van étvágya ? — kérdé Mercy.
— Oh igen, — mondá Jónás, erősen foglal

koztatva kését és villáját — eszik, ha hozzájut. De 
azzal nem törődik, ha egy óráig vagy egy percig 
kell várakoznia, vár mint atyám. Mikor éhes vagyok, 
mint ma, akkor tudja, előbb a magam éhségét csil-
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lapítom, csak aztán juttatok neki. No, hülye Chuffey 
készen van ön ?

Chuffey mozdulatlan maradt.
— Mindig ily fonák fickó, —  mondá Jónás, 

hidegvérüen leszelve egy darabot —  kérdezze 
meg tőle?

— Kész ön ebédjét megenni Chuffey — kérdé 
az öregember.

— Igen, igen ! — mondá Chuffey és az volt 
az első hang, a mely jelenté, hogy emberi terem
téssel van dolguk. Megindító és csodálatos látvány 
volt nézni őt. Igen, igen, már készen vagyok sir, 
egészen készen, tökéletesen készen!

Midőn elhallgatott, mosolyogva várta mit fog
nak még tőle kérdezni, de miután többet nem szól
tak hozzá, az öntudat fénye lassanként eltűnt 
arcáról ; s újra s e m m i  volt.

— Nagyon furcsa ember, vigyázzanak csak 
rá — mondá Jonas két cousinjához intézve sza
vait s átadta apjának a neki szánt részt — majd 
megful, ha levest nem eszik. Nézzenek csak most 
rá. Láttak-e lovat oly üveges tekintettel pillant- 
gatni, mint ő teszi. Ha nem tartottam volna mu
latságosnak, akkor ma nem eresztem közénk, de 
azt hittem, hogy Ő önöket nagyon fogja mulattatni.

A szegény öreg tárgy szerencsére ez embersé
ges szav ak értelmét nem fogta fel, valamint nem a 
többi megjegyzéseket, a mit jelenlétében tettek. De 
az ürühus meglehetős kemény volt, csakugyan 
majd megfulasztotta az evés, a min Jónás nagyon 
jól mulatott s állította, hogy ennél jobb társat 
sohasem látott életében, az ember majd megpukkad 
nevettében. Annyira ment, biztositá a két testvért, 
hogy e tekintetben atyjánál is előbbre teszi 
őt, a mivel mint jelentősen hozzá tette — sok 
van mondva!

Elég különös, hogy egy oly öreg ember, mint
14*
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Anthony Chuzzlewitt maga is örült, hogy derék fia 
egy árnyékkal az asztalánál még csínyeket követ 
el. Csakugyan örült ennek, de hogy igazságosak le
gyünk nem azért, hogy az öreg könyvelőből csú
fot üz, — mint inkább Jónás éles eszének örven
dett. Épen ez okból a fiatal ember rá vonatkozó 
goromba megjegyzéseinek is nagyon örült magában, 
kezeit dörzsölte köhécselt, s mondá: én tanítottam, 
én neveltem! Ö az örököse az én szerzeményem
nek. Ravasz, óvatos, nem fogja elpazarolni pénze
met. Ezért dolgoztam, ezt reméltem, ez volt nagy 
célja és törekvése életemnek.

Valóban nemes törekvés, nemes cél! De van
nak többen az életben, a kik divat szerint bálvá
nyokat emelnek maguknak s vádolják a természe
tüket ez otrombaságukért. Anthony mégis jobb volt 
ezeknél, mert ő f i á t  bálványozta a maga módja 
szerint.

Chuffey annyi sokáig kínlódott tányéra fölött, 
hogy mr. Jonas elvesztvén türelmét, elvette azt tőle 
s megkérte atyját, adja tudomására e tiszteletre
méltó személyiségnek, tömje magát tele kenyérrel, 
amit Anthony meg is tett.

— igen, igen - -  kiáltott az öreg ember, mint 
előbb, föleszmélve, midőn Anthony szólott hozzá — 
jél van, nagyon jó l! Ő az ön fia mr. Chuzzlewitt. 
Az isten áldja meg őt, mily éleseszü fiú. Az ég 
áldja meg, az ég áldja meg !

Mr, Jona3 úgy találta, hogy ez nagyon gyer
mekes megjegyzés — a mire talán volt is oka — 
s még jobban kacagott, azt mondá unokatestvé- 
reinek, hogy e mulatságos napok közül valamelyik 
utoljára halálával fog végződni. Aztán a terítéket 
elszedték, s a 2 üveg bor az asztalra került, a 
miből mr. Jonas megtöltötte a fiatal ladyk poharát, 
felhiván őket, hogy ne takarékoskodjanak vele, mert 
vai még ott több is, a honnan ez előkerült. De
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aztán nagy sietséggel azt Í3 hozzátette, hogy ez 
csak tréfa, nem hiszi, hogy ezt komolyan vegyék.

— Iszom — mondá Anthony —  Pecksniff 
egészségére! Az ön atyjuk egészségére kedveseim. 
Ügyes ember ez a Pecksniff. Óvatos ember. Kép
mutató nemde? Képmutató, leányok nem? Hahaha ! 
Csakugyan az. Nos négy szem közt legyen mondva, 
csakugyan az ! Én azért nem Ítélem el, legföljebb 
azt mondom, hogy túloz. Mindent lehet a tulságig 
vinni édeseim, még a képmutatást is. Kérdezzék 
meg Jónást!

— Vigyázzon, hogy magát ne túlozza — 
jegyzé meg a reményteljes gentleman teleszájjal.

— Hallják ezt édeseim ? — kiáltott Anthony 
nagy elragadtatással. Ez aztán a bölcseség! Ez a 
példa. Nem, ezt nem lehet felülmúlni.

— Kivéve — sugá Jonas kedvesebb couzinja 
fülébe — kivéve azzal, midőn valaki nagyon so
káig él. Hahaha! mondja meg ezt a másiknak is.

— Édes istenem, mondá Cherry haragosan — 
mondja meg ön, ha akarja, vagy ön ezt meg nem 
teheti ?

— Ő úgy látszik mindenkiből tréfát üz — 
mondá Jonas.

— Akkor hát nincs rá szüksége, hogy törőd
jék vele — mondá Charity, — én bizonyosan tu
dom, hogy ő nem sokat törődik önnel.

— Csakugyan? — kérdé Jonas.
— Édes istenem, hát ezt szükség még mon

danom is önnek ? — viszonzá a fiatal lady.
Mr. Jónás nem felelt, de sajátságos arckife

jezéssel nézett Mercyre, mintha mondaná, hogy 
azért nem fog az ő szive megrepedni, bizonyos 
lehet benne. Aztán Charityre nézett még nagyobb 
kegygyei, mint ezelőtt, s megkérte az ő szokott 
udvariasságával, hogy jöjjön hozzá még közelebb,

— Van még más dolog is atyám, a miben
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nem könnyen lehet kitűnni — jegyzé meg Jónás 
rövid szünet múlva.

— É* mi az? — kérdé atyja, már előre is 
nagyokat nevetve.

— A kereskedés —  mondá a fiú. Az üz
letben ez a főszabály: c s a l j  me g  má s t ,  m e r t  
k ü l ö n b e n  ők f o g n a k  t é g e d  m e g c s a l n i .  
Ez az igazi üzleti törvény, a többi csak hami- 
sitvány.

A gyönyörben úszó apa e beszédre úgy tap
solt, hogy csak úgy viszhangzott bele a szoba, 
annyira el volt ragadtatva, hogy kénytelen volt kö
zölni ezt ősrégi Írnokával, a ki kezeit dörzsölte, 
fejével integetett, hunyorgatott üveges szemeivel, s 
a mennyire rekedt hangjától kitellett, Máltá: jó, 
nagyon jó ! az ön fia mr. Chuzzlewitt nagyszerű 
ember, s elragadtatását úgy fejezé ki, a mennyire 
csak tőle telhetett!

Hanem e gyámoltalan öreg ember lelkese
dése mégis kibékitő hatással volt, mert jele rokon- 
szén vének azon ember iránt, a kihez a megszo - 
kás kötelékeivel mostani gyámoltalanságában hozzá 
volt láncolva. És ha valaki lett volna itt, a ki 
erről mélyebben e’gondolkozik, egy jobb természet 
ki nem fejlődött csiráit fedezte volna fel e mé
diumban, a mely ott senyvedt el a kiüritett hordó 
alján, amit Chuffeynek hívtak.

Senki sem gondolkozott, senki sem beszélt 
többé e tárgyról, Chuffey meghúzta magát az egyik 
sötét szögletben a kandallónál, a hol rendesen 
töltötte estéit, sem nem látták többé, sem nem hal
lottak többet róla ez este, csak egyszer emelkedett 
föl, midőn egy csésze theát adtak neki, a mibe 
gépileg mártogatta kenyerét. De téves volna azt 
hinni, hogy ő ott elaludt, vagy hallgatott, vagy el
gondolkozott, vagy látott és érzett. Ott üldögélt, 
mintha meg volna fagyva — ha ugyan egy ily
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«életerőt feltételező szót alkalmazhatunk rá, mig 
fel nem engedett Anthony szavára, vagy érintésére.

Miss Charity teát készített Jónás kívánsá
gára, s úgy érezte magát, úgy nézett ki, mintha ő 
volna a ház úrnője, a mi egészen megzavarta, s 
êz oly jót állott neki ; és a csalódás annál nagyobb 
volt, mert mr. Jonas közvetlenül mellette telepedett 
te és hízelgő szavakat sugdosott a fülébe.

Miss Mercy a maga részéről érezvén, hogy ez 
az este kizárólag a testvéréé és Jónásé, sóhajto
zott a kereskedelemmel foglalkozó gentlemanek után 
— a kik e pillanatban is, semmi kétség, várják visz- 
szajövetelét — s egy régi lap fölött ásitozott. 
Anthony csakhamar elszunnyadt, igy Jónásnak és 
Cherrynek elég idejük és alkalmuk volt a mula- 
tásra.

Midőn a téás-tálcát elvitték az asztalról, mr. 
Jónás elővett egy piszkos csomag kártyát s a két 
testvért mindenféle apró mutatványokkal mulat
tatta. Mint mondá, ezeknek az a célja, hogy fo
gadásra bizgassanak valakit, ha ezt nem csinálják 
utána, az esetben ő a nyertes és a pénzt besepri,

Mr. Jónás elmondta nekik, hogy e mutatvá
nyok a legfelsőbb körökben is divatban vannak, 
hogy igy nagy összegek cserélnek gazdát.

Az idő e kártya mutatványokkal eltelt, s már 
késő este volt, miután mr. Pecksniff nem mutat
kozott, a fiatal ladyk haza kívánkoztak. De ebben 
az udvarias mr. Jonas addig nem egyezett meg, 
mig kenyeret, sajtot, pogácsát nem ettek, különben 
sem akarta őket elbocsátani, gyakran kérte miss 
Charityt, hogy jöjjön hozzá közelebb, vagy marad
jon még egy keveset, és több ilyen udvarias kife
jezéssel mutatta ki vendégszeretetét. De midőn rá
beszélése hiábavalónak mutatkozott, vette kalap
ját és nagy kabátját, hogy őket a Todgers-házba 
szállítsa, megjegyezvén, hiszi, hogy ők inkább s é-
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t á l  nak ,  mint k o c s i k á z n a k ,  3 hogy e tekin
tetben teljesen egy véleményen van velők.

— Jó éjt — monda Anthony — jó é jt; 
ajánlom magam ha, ha, ha, Pecksniff kegyeibe. 
Óvakodjanak unokatestvéröktő'l kedveseim, óvakod
janak Jónástól, ő nagyon veszedelmes fickó. Nfr 
veszszenek össze rajta !

— Oh a bolond! — kiáltott Mercy — mily 
gondolat: rajta összeveszni! Megtarthatod magad
nak egészen Cherry. Oda ajándékozom neked az. 
én részemet i s !

— Ohó! savanyu szőlő vagyok, nemde cou- 
zin? — mondá Jona3.

Miss Charityt ez a körülmény jobban mulat
tatta, mint azt előhaladott kora és egyszerű termé
szete miatt gondoltuk volna. De testvéri szeretete 
arra kényszerité, hogy megmondja Jónásnak, ne le
gyen oly kegyetlen szegény Merry iránt, mert ak
kor Ő (Charity) csakugyan kénytelen lesz őt gyű
lölni. Mercy, a ki valóban jó humoru leány volt, 
csak nevetéssel válaszolt s igy gyalog útnak indul
tak s mig hazáig értek, boszantó megjegyzések köz
tük nem fordultak elő.

Mr Jónás a középen ment s karonfogva ve
zette két unokatestvérét, olykor-olykor mogszoritotta 
Merryt, oly erősen, hogy az egy kissé alkalmatlan 
volt neki, de az egész utón Charityval sugdosott s 
oly nagy figyelmet mutatott iránta, hogy a szo- 
rongatást nyilván tévedésnek kell kijelentenüuk.

Midőn a Todgers-házhoz értek, a kapu még 
nyitva volt, Mercy gyorsan fölsietett a lépcsőkön, 
de Charity és Jonas még öt percig időztek ott,, 
úgy hogy mr Todgers másnap reggel valakinek 
ezt mondá : Világos, hogy itt van valami készülő
ben, aminek nagyon örülök, mert itt az ideje, hogy 
miss Pecksniff férjet kapjon !

És most eljött az ideje, hogy az a tünemény,
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amely a Todgers-ház fölött oly váratlanul megje* 
jelent és Jinkins sötét kedélyét úgy föl vidította, el
tűnjön ; igen, úgy becsomagolják a postakocsiba, 
mint valami barna papirosba takart csomagot, mint 
valami fonott kosarat, mint egy osztrigás ládát, 

„ vagy egy kövér gentlemant, vagy más árucikket, s 
vidékre viszik !

— Kedves miss Pecksniffek — mondá mrs. 
Todgers, midőn ők az utolsó éjjel, a mit e házban 
töltenek, pihenni készültek — sohasem volt még 
étkező-helyiség úgy leverve, mint az enyém e pil
lanatban s nem Í3 hiszem, hogy egyhamar helyre 
lesz állítva az egyensúly. És a felelősség önöket 
terheli.

Ők szerényen vonakodtak beismerni, hogy a 
dolgok ily szomorú állására nekik valami befolyásuk 
lett volna, s nagyon sajnálták, hogy ez igy van.

— Hát még az önök jámbor papája ! — 
mondá mrs. Todgers — ez is mily veszteség ! 
Kedves miss Pecksniffek, papájuk valóságos apos
tola a békesség és szeretetnek.

A béke és szeretet apostolságával — úgy 
látszik — nem tudtak tisztába jönni, azért ezt a 
bókot a fiatal ladyk meglehetős közönyösen fo
gadták.

— Ha szabad szólanom — mondá mrs. Tod
gers e megjegyzés után — s egy bizalmasan rám- 
bízott titkot elárulnom, kérem ez éjjé1 az én és az 
önök szobája közt levő ajtót hagyják nyitva, olyas
valamit fognak hallani, a mi azt hiszem érdekelni 
fogja önöket. Nem mondhatom meg, hogy mi az, 
mert megígértem mr. Jinkinsnek, hogy néma le
szek, mint a sir.

— Kedves ms. Todgers! mi lehet az ? —
kérdé mind a két leány.

— Kedves miss Pecksniffek —  mondá a ház 
gazdasszonya — kedves gyermekeim, ha szabad
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önöket elválásunk estéjén e bizalmas névvel szó
lítanom. Mr. Jinkins és a gentlemanek egy kis ze
neestélyről határoztak maguk közt s a lépcsőkön., 
az ajtó előtt ma éjjel szerenádot fognak rendezni. 
Szerettem volna, mondá mrs. Todgers az ő szoká
sos elő vigyázatával — ha az időt egy vagy két 
órával előbbre tűzik, mert midőn a gentlemanek vi- 
rasztanak, isznak, s ha isznak, akkor nem oly ösz- 
hangzatos az előadásuk, mint különben. De nem 
igy intézkedtek s én azt hiszem, kedves miss 
Pecksniffek, hogy önök a tisztelet e jelének örülni 
fognak.

A fiatal ladyk e hir hallatára oly izgatottak 
voltak, hogy addig nem is akartak lefeküdni, mig 
a. szerenadenak vége nem lesz. De félórai vára
kozás megváltoztatta véleményüket, s nemcsak hogy 
lefeküdtek, hanem el is aludtak, s nem valami na 
gyón voltak elragadtatva, midőn nemsokára bizo
nyos éles velőtrázkodtató hangok zavarták meg az 
éj néma csöndjét.

Ez csakugyan megindító, nagyon megindító 
jelenet volt. A legkövetelőbb Ízlés sem követelhetne 
több diszharmóniát. A zeneértő gentleman volt a 
karmester, Jinkins bassust énekelt, a többiek úgy 
húzták a mint bírták. A legfiatalabb gentleman 
melancholiáját egy flótából fújta ki, Az igaz, hogy 
nem birt valami sokat kifújni rajta, de ez igy még 
jobb volt. Ha a két miss Pecksniff és mrs. Todgers 
önkényes tüzhalállal vesztek volna el és e szerenádot 
hamvaik tiszteletére rendezik, még akkor is lehetet
len volna karban a kétségbeesést kifejezőbben elő
adni. „Eredj oda, a hol a dicsőség várakozik reád.“

Ez gyász isteni tisztelet volt, gyászének, jaj
gatás, keserv, jaj kiáltás, mindenből volt valami, e 
borzalmas titokszerü hangokban. A legfiatalabb 
gentleman flótáján kijövő hangok vadul és borzal
masan zengtek. Nagy idő múlva úgy látszott, mint
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ha. abban hagyták volna, s midőn minden e!csön
desedet^ mrs. Todgers és a fiatal ladyk, elérzé- 
kenyülve, könyekkel szemükben vonultak vH3za, 
de ime váratlanul újra felhangzott az ének, a mint 
csak birta a torkuk. Ez volt aztán az ijesztő hang
verseny ! Midőn már azt hitte volna az ember, 
hogy semmit sem tesznek, akkor állnak elő olyan
nal, a mi az embert igazán bámulatba ejti.

Az előadott darabok száma talán kettő, há
rom, minden esetre egy nehány volt, s a mint mrs. 
Todgers mondá, ez hiba é3 sok a jóból. De még 
okkor is ez ünnepélyes pillanatban, midőn a keserves 
hangok mindenkit mély gondolkodásba ejtettek volna, 
ha ugyan mindenki egyállalján tud mélyen elgon* 
dolkozni, Jinkins még most sem tudta a fiatal gentle
mant békén hagyni. Midőn a második énekbe kezd
tek, nyájasan fölkérte őt — a mi különös kegy 
volna, jegyzé meg a gonosz ember — bogy ne 
játsszék. Igen, azt mondta, ne játsszék ! A legfiata
labb gentleman elfojtott nehéz lélekzését hallani le
hetett még a kulcslyukon is át. Ő ne játsszék! Mi 
egy flóta a benne dúló szenvedélyek kifejezésére. 
Egy öblös trombita sem volna képe3 erre.

A szerenád végéhez közeledett. A legérdeke
sebb része koronázta meg az egészet, Az irodalmi 
hajlamokkal biró gentleman egy dalt irt a ladyk 
elutazásáról, a mit egy régi dallamra alkalmazott, 
Mindnyájan énekelték, kivéve a legfiatalabb gentle« 
mant, a ki a már ismert ok miatt rémséges hallga
tásba merült. Az ének (klasszikus stylben) Apolló
tól kért jóslato1, s azt akarta tudni, mi lesz a Tod
gers-házból, ha Charity és Mercy száműzetnek e 
házból. A jóslat nem adott erre felemlitésre méltó 
választ, mint az ősidőktől a jelenkorig mondott jó s
latok szokták. Miután e tekintetben a dal kellő fel
világosítást nem adhatott, áttért arra, hogy a két 
miss Pecksniff közeli viszonyban van Rulle Britta
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niával és ha Nagy-Brittania nem volna sziget, úgy 
miss Pecksniffek sem volnának. És igy az ének a 
legjobb tengeri utón a következőképen végződött:

Isten veled Pecksniff hajója,
Isten veled Pecksniff jóbarát,
A tritonok najádok kisérnek,
A habokból csodálva néznek rád.

És hogy még jobban hassanak a képzelő te* 
hetségre, a gentlemanek lassan-lassan vonultak visz- 
sza, hogy a zene a távolba haljon el, végre csönd 
lett a Todgers-házban.

Bailey egész reggelig megmaradt muzsikális 
hajlamaiban, s midőn reggel a szoba ajtaján, a hol 
a fiatal ladyk ládájuk előtt térdeltek — bedugta 
fejét s úgy elorditotta magát, mint a fiatal kutya 
szokott megveretése idejében.

— Fiatal hölgyeim — mondá a legényke — 
önök tehát, fájdalom, hazautaznak?

— Igen Bailey, csakugyan haza megyünk — 
viszonzá Mercy.

—  És egyiknek sem hagynak itt emlékül a 
hajukból — kérdezősködött az ifjú— igazán nem ? 
Természetes hajuk van ?

Erre mindaketten felkacagtak és azt mondták : 
álhajat nem viselnek, az magától értetődik.

— Magától értetődik? —  mondá Bailey — 
én jobban tudom ezt, mrs. Todgers haja nem va
lódi. Bizony én ott láttam függni az ablak mellett 
a szegen. És egyszer az ő háta mögött mentem 
el, meghúztam, s ő nem vette észre. Mondom fia
tal ladyk, hogy én is eltávozom. Tovább már ki 
nem állom és nem tűröm, hogy gúnyneveket osz
togassanak nekem.

Miss Mercy megkérdezte tőle, hogy jövőre 
mi a szándéka? Mr. Bailey bizalmasan közié velők* 
hogy a hadseregbe szándékozik lépni.



221

— A hadseregbe! —  kiáltott a fiatal lady 
nevetve.

— Ah — mondá Bailey — és miért nem? 
Mennyi sok dobos van mindjárt a Towerben is. 
Ösmerem őket!

— Meglövik — mondá Mercy.
—  Nos ! kiáltott Bailey — ha meg is lőnek ! 

Hát nincs ebben valami nagyszerű hölgyeim ? 
Inkább találjon egy ágyúgolyó, mint sodrófa, pedig 
ő mindig ilyet fog rám. hozzám vágja, ha a gent
lemaneknek jó az étvágya. Vájjon tehetek-e én 
arról, ha ők megeszik az egész világot, — kiáltott 
Bailey keserű visszaemlékezéssel szenvedéseire. — 
Vájjon az én hibám az?

— No hiszen ezt senki sem mondja — jegyzé 
meg Mercy.

— Nem e — viszonzá a fiatal ember. Nem 
is, igen is. Senki sem mordja, de egy még is, ő, 
úgy van meggyőződve. De énnekem egyáltalán 
nincs kedvem minden áremelkedésért lakolni. Nem 
engedem magam veretni azért, mert a piacon min 
den drágul. Nem maradok itt. Azért —- tévé hozzá 
egv mosolylyal megenyhülve — ha valamit akar
nak nekem adni, legokosabban teszik, ha rögtön 
ideadják, mert ha még egyszer visszajönnek, már 
én nem leszek itt, egy másik fiú pedig, jól tudom, 
nem fogja megérdemelni az ajándékot.

A fiatal ladyk, tekintettel mr. Pecksniffre és ma
gukra, megértették ezt a bölcs tanácsot s tekintettel kü
lönös barátságukra, mr, Baileynek oly fényes ajándék
kal kedveskedtek, hogy ő zavarában alig tudta 
kifejezni köszönetét, de csak félig meddig fejezhette 
ki háláját, mert a nap hátralevő részében többször 
titokteljesen zsebére ütött s más ily tréfás néma
játékot engedett meg magának. De ezzel nem elé' 
gedett meg, mert egy katulyát, amelyben női fő
kötő volt, összegyűrt, mr. Pecksniff podgyásza —
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a mint egész hévvel szállította le a legfelsőbb eme
letről — komoly kárt szenvedett, szóval minden 
hatalmában levő eszközt megragadott, hogy kimu
tassa élénk háláját, amelyet a gentleman és családja 
iránt érzett.

Mr. Pecksniff és mr. Jinkins kart karba öltve 
jöttek haza az ebédre. Ez a gentleman ünnepnapot 
csinált magának, hogy igy előnybe jusson a legfia
talabb és a többi gentlemanek fölött, a kiknek ide
jűk szerencsétlenségre estig igénybe volt véve.

Mr. Pecksniff egy üveg borral vendégelte őt 
meg, s valóban nagyon beszédesek voltak, ámbár 
eleget sopánkodtak az elválás miatt. Éppen javában 
mulatoztak egymással, midőn az öreg Anthonyt je 
lentették be, mr. Pecksniff nagy meglepetésére s mr. 
Jinkins nagy boszuságára.

— Eljöttem önnek isten hozzádot mondani
— mondá Anthony halk hangon Pecksniffnek, a 
mint helyet foglaltak az asztalnál, mig a többiek 
beszélgettek egymással, mit használ az, ha mint 
idegenek viseltetünk egymás iráni? Olyanok va 
gyünk ekkor, mint az olló fele része, Pecksniff; 
csak ha együvé tesznek, akkor érünk valamit, 
nemde?

— A megegyezés /iir — viszonzá Pecksniff
— mindég gyönyörteljes dolog.

—- Nos erről nem sokat tartok — mondá 
az öreg ember — mert vannak emberek, a kikkel 
szívesebben civódom, mint megegyezésben élek. De 
hisz ismeri véleményemet önről?

Mr. Pecksniffnek eszébe jutott a „képmutatóu ; 
s csak fejének bólintásával válaszolt, a mely va
lami középút vala az igenlő és a tagadó fejrá
zás közt.

— Nagyon hízelgőén — mondá Anthony — 
nagyon hízelgőén gondolkodom önről, szavamra 
mondom ! Önkéntelenül hódolok az ön jeles lehet-
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sége előtt, pedig akkor nem volt ideje a bókolás 
nak. De hát mi a gyorskocsin, mint emlékezni fog 
rá, megértettük egymást.

— Oh természetesen! — bizonykodók mr, 
Pecksniff, oly módon, amely elárulta, hogy kegyet

lenü l félreértik, de ő azért nem panaszkodik.
Anthony fiára nézett, aki miss Charity mei 

lett ült, aztán mr. Pecksniffre, majd újra fiára, s 
igy ment az egy párszor. Megtörtént, hogy mr. 
Pecksniff is arra nézett, de midőn látta, hogy ezt 
észreveszik, lesütötte szemeit s lecsukta szempillá- 
ját; mintha elhatározta volna, hogy az öreg em
bernek semmit sem szabad azokból kiolvauj.

— Jónás furfangos fickó — mondá az öreg
ember.

— Úgy látszik, — válaszolt mr. Pecksniff az 
ő nyájas modorával — hogy elég furfangos.

— És elővigyázó — mondá az öreg.
— És óvatos ; nem vonom kétségbe — vi- 

szonzá mr. Pecksniff.
— Nézzen oda, — mondá Anthony a fü

lébe súgva — azt gondolom, hogy jó viszonyban 
van leányával.

— Psz‘, jó uram — mondá mr. Pecksniff, 
szempilláit lecsukva, — a fiatalok, fiatalok ! és ro
konok is, többről, mint rokoni szeretetről, szó sem 
lehet.

— Hogyan, ön ezt oly csekélynek gondolja, 
összehasonlitva a mi szeret etünkkel? — viszonzá 
Anthony — nem valamivel több?

— Lehetetlenség — válaszolt Pecksniff —  
valóban lehetetlenség! Ön igazán meglep !

— Tudom — mondá az öreg ember szá
razon, hogy ez a szeretet utó végre is elhamvadhat* 
De ha ez meg is történhetik, talán (ön is jól el
látta pöhölylyel fészkét, én is hasonlóan cseleked
tem) talán mondom mégis érdekeink közösek.
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Mr. Pecksniff gyöngéden mosolygott s ép
pen beszélni akart, midőn Anthony közbevágott.

— Tudom mit akar mondani, de az egészen 
fölösleges. Ön erre eddig még nem is gondolt, s e 
tekintetben, a mi kedves gyermekeink boldogságá
val függ össze, ön mint gyöngéd apa nem nyilvá
níthat véleményt stb. stb. Önnek igaza van. De 
úgy látszik nekem kedves Pecksniff — tévé hozzá 
Anthony, kezét karjára tevén — ha ön és én 
megteszszük azt a tréfát, és ezt nem akarjuk észre
venni, egyik közülünk megcsalódik, s én a magam 
részéről nem akarok ily helyzetbe jutni. Ön meg- 
bocaát, hogy szabadságot vettem magamnak, vilá
gosan előadni a dolgot, hogy lássunk és tudjunk 
mindent. Köszönöm figyelmét! Most már egyenlő 
helyzetben vagyunk, a mi mindkettőnkre nézve 
kellemes dolog, én biztos vagyok ebben.

A mint ezt elmondá, fölkelt, s miután mr. 
Pecksniff feje bólintásával tudtára adá, hogy érti a 
dolgot, eltávozott oda, a hol a fiatalok üldögéltek. 
A jó ember e nyiltság által meg volt lepve, ott 
maradt és nem egészen ment volt attól a gondo
lattól, hogy őt most saját fegyverével verték meg,

De hát az éjjeli kocsi pontosan szokott el
indulni s itt volt az ideje, hogy az állomáshoz 
siessenek, ez oly közel volt, hogy pogyászaikat el
küldték és maguk gyalog indultak oda. A társaság 
nemsokára készen volt, mert több időre nem volt 
szükség, csak a miss Pecksniffek és mrs. Todgers 
fölkészülését megvárni. A kocsi már ott állott az 
indulás helyén, a lovak be voltak fogva, ctt volt 
a kereskedelemmel foglalkozó ifjak legnagyobb ré
sze, a legfiatalabb sem maradt el, a ki meglehető
sen fel volt izgatva, de egyúttal nagy C3üggedés vett 
rajta erőt.

Mrs. Todgers bánatához, a mint a fiatal la- 
dyktől búcsút vett, csak az erős felindulás hason-
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litható, a mivel búcsút mondott mr. Pecksniffnek. 
A sima női kézitáskából talán sohasem vették 
annyiszor elő a zsebkendőt, mint azt mrs. Todgers 
tette, a ki a kocsi ajtajánál a kövezeten állott, 
minden oldalról támogatva a kereskedelemmel fog* 

* lalkozó ifjak által. A kocsi lámpájánál mr. Jin- 
kins előtte állván, csak rövid pillantásokat vethe
tett a jó ember arcára, mert ez a Jinkins, a ki 
a legfiatalabb gentleman életében mindenkor gát 
volt, ott állt a kocsi fölbágóján a ladykkel beszél
getve. A másik fölhágót a rokonság jogcimén mr. 
Jónás foglalta el, s ő a ki első volt az állomáson és 
az irodában, elmerült a fekete és vörös plakátok, 
a gyorskocsik képeinek tanulmányozásába, a hol 
gálád módon taszigálták a hordárok és örökösen 
civódni volt kénytelen e szemét néppel, és mégÍ3 
ő csak azt nézhette, mit csinál mr. Jinkins.

Ez a fonák helyzet ideges izgatottsága egé
szen kihozta sodrából a legfiatalabb gentlemant, hát 
mikor még a kocsi elindulásakor virágot dobott, 
üvegházi virágot, a mely pénzébe került — a szép 
Mercy felé, az véletlenül nem Mercyhez, hanem a 
bakra jutott, a kocsis megköszönte szépen és gomb
lyukába tűzte.

A kocsi eltűnt és a Todgers-házbeliek egye
dül maradtak, A két fiatal lady üléseiken hátra
dőlve, szomorú gondolatokkal tépelődött. De mr. 
Pecksniff minden múló értékű társas-örömökén túl- 
emelkedett és az előtte levő nagy erényes cselekedetre 
összpontositá minden erélyét; hogyan tisztitsa 
meg a házát attól a hálátlantól, attól a csalótól, a 
kinek jelenléte feldúlta családi érzelmeit és meg- 
szentségtelenité háza istenségének oltárát,

D ick en s: C huzzlewitt. 15
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XII. FEJEZET.
Ebben olyan dolgok fordulnak elő, a melyek mr. Pinchet 
és másokat igen közelről érintenek. Mr. Pecksniff bizto
sit ja a megsértett erény méltóságát; a fiatal Chuzzle- 
witt Márton kétségbeesett tettre határozza el magát.

Mr. Pinch és Márton meg se álmodták, mily 
zivatar van fejük fölött készülőben, a Pecksniff! 
csarnokokban teljes kényelemben éldegéltek, napról 
napra bizalmasabb barátok lettek. Márton tehetsége 
mind találékonyság, mind munka tekintetében 
igen nevezetes volt, a grammatikai iskolában nagy 
szorgalommal haladt előre és Tóm ismételve kije
lenté, hogy ha valamiről egész bizonyossággal lehűl 
Ítélni, az ő rajzairól igazán elmondhatja, hogy az 
első dijat nyernék el. A nélkül, hogy Márton vér
mes reményeknek engedte Volna át magát, mégis 
e dicséret serényebbé és vidámmá tette.

— Ha valamikor nagy építész lennék Tóm 
— mondá a növendék egy napon, kis távolságra 
megállván rajza előtt s tetszelgőleg szemlélte — 
tudom már mit építenék.

— Ejnye! — kiáltott Tóm — ugyan mit?
— Nos, először is megépíteném az ön sze

rencséjének épületét!
— Ne mondja ! — kiáltott Tom Pinch oly 

nagy gyönyörűséggel, mintha már az Ígéretet tel
jesítette volna — megtenné csakugyan ! Mily szép 
öntől, hogy igy beszél.

— Felépíteném Tóm — folytatá Márton — 
oly szilárd alapon, hogy eltartana, a mig csak élne; 
ejh mig csak gyermekei unokái élnének. Én lennék 
a pártfogójuk ! Védelmem alá fogadnám őket. És 
szeretném látni azt az embert, a ki csak egy uj
jal is bántani merné azt, a kit én védelmem alá 
fogadok Tóm !

— Nem hiszem, szavamra mondom — ál*
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liíá Tom — hogy valamikor jobban örültem vo’na, 
mint ennek örülök Valóban nem hiszem.

— Oh, állok a mellett, a mit mondok — vi- 
szonzá Márton s oly leereszkedéssel, mintha máris 
Európa összes uralkodóinak fő-főépítésze lenne -—

„ igen, megteszem! gondoskodni fogok önről.
— Félek, — mondá Tóm fejét rázva, hogy 

én egy kissé ügyetlen ember leszek kegyencnek.
— Pah, pah! — kiáltott Márton — sohase 

törődjék ezzel, ha én fejembe veszem s mondom: 
Pinch egy ügyes fickó, dicsérem Pinchet, szeretném 
látni azt az embert, a ki merne e tekintetben ellent 
mondani nekem. Aztán a manóba is, ön százféle
képen hasznomra lesz.

— Ha egyik vagy másik utón segítségére ne n 
leszek, az nem az én jó akaratomon fog műin', 
annyit mondhatok.

— Például — folytatá Márton rövid gondol
kozás után — ön például igen alkalmas fickó vol
na felügyelni, hogy minden az én eszméim szerint 
vitessék ki, és a munkára addig felügyelni, mig 
annyira előhaladnak, hogy már én is érdeklődném 
iránta; szóval, az előmunkálatokat végezni. Azon 
felül nagyszerűen tudná az embereket kalauzolni 
dolgozószobámban és velők a művészetről fecsegne, 
hogy engem ne untassanak és több ilyenforma dol
gokat cselekedne. Mert Tóm, az igazán nagyon ki
fizetné magát, (és ezt komolyan mondom) egy oly 
ismeretekkel biró emberrel rendelkezni, rftint ön 
és nem egy közönséges otromba fickóval. Oh én 
gondot viselek majd önre, ön bizonyára hasznomra 
lesz, nyugodjék m eg!

Ha azt mondjuk, hogy Tómnak eszeágában 
sem volt a társadalom karában az első hegedűs 
szerepét játszani és nagyon meg lett volna elé 
gedve, ha 150-ik hegedűsnek teszik, úgy szerény

15*
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ségéről még nagyon keveset mondtunk. E beszéd 
egészen fölviditá.

— Akkor természetesen Ő lenne a feleségem — 
mondá Márton.

Tom Pinch egyszerre elbusuba magát, elpi
rult, s szomorúan gondolá, hogy ily baráti kegyre 
igazán méltatlan.

— Akkor ő l e n n e  a f e l e s é g e m  — 
mondá Márton — s remélem gyermekek is játsza
nának körülöttünk. Ön Tóm úgy is nagyon szereti 
a gyermekeket.

De mr. Pinch már erre egy szót sem szólt. 
A mit mondani akart, az elhalt ajakán, s önmaga 
iránt bizalmatlan gondolatok forogtak agyában.

— Itt a környéken minden gyermek szereti 
önt Tóm, az enyimek is bizonyosan szeretni fog
ják — folytatá Márton — tálán egyet az ön ne
vére is fogok kereszteltetni. Tóm, e h ! csakugyan 
nem tudom, nem fogok-e úgy tenni, Tóm nem 
éppen rossz név. Thomas Pinch Chuzzlewitt. T. P. 
G. a kis előkötőkön — azt mondom, ez ellen ön 
mitsem szólhat.

Tóm torkát köszörülte és mosolygott.
— Ő is  b i z o n y o s a n  s z e r e t n i  f o g j a  

Önt ,  erről meg vagyok győződve.
— Ah! — mondá Tóm halkan.
— Mindjárt egész pontossággal meg is mon

dom önnek, mit fog gondolni önről — mondá Már
ton, állát könyökére támasztva és az ablakra nézve, 
mintha onnan olvasná le, á' mit mondani akar — 
előre tudom. Először gyakran mosolyogni fog Önön, 
mikor beszélni fog önnel, vagy ha önre néz, min
dig mosolyogni fog, de ön ezt nem fogja rossz 
néven venni tőle. Szebb mosolyt ennél sohasem 
látott.

— Nem, nem — mondá Tóm — semmi 
esetre sem fogom tőle rossz néven venni.
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— Gyöngéd lesz ön iránt Tóm — mondá 
Márton — mint egy gyermekkel szokás. És ön 
némely dolgokban csakugyan gyermek Tóm nemde?

Mr. Pinch igenlőleg bólintott.
— Ő mindig jó és kedélyes és önt örömmel 

fogja látni mindenkor — mondá Márton — és ha 
jól megismeri, megtudja milyen ember (és ez 
hamar meg fog történni), kisebb megbízásokkal 
fogja önt terhelni, megkéri, hogy apró szolgálatokat 
tegyen neki, a mikről tudni fogja, hogy ön ég a 
vágytól ezeket teljesíteni. És ez nagy örömet okoz 
majd önnek. Ő sokkal nyájasabb lesz ön iránt, 
mint én és gyakran mondogatja: tudom, hogy Tóm 
nemes, becsületes lelkű, jóakaratu ember!

Mily örömmel hallgatta ezt a jó Tom Pmch.
—  És a régi idők emlékére — mondá Már

ton — amikor még e sötét kis templomban hal
lotta önt játszahi, egy orgonát is tartunk majd 
házunkban. Egy jó akusztikájú zenetermet építek 
saját tervem szerint és annak egyik szögletében áll 
majd az orgona. Ott játszik ön addig, mig csak 
ki nem fárad s minthogy a sötétben szeret játszani, 
sötét lesz a terem és nem egy nyári estén fogunk 
ott üldögélni s gyönyörködni játékában.

Tom Pinch e beszédre székéről fel
kelvén, barátjának mindkét kezét megrázta, arcán 
nemcsak a derültség, hanem a hála érzete is visz- 
szatükröződött, talán több nagyság van ebben, mint 
az oly hires tettekben, amelyet a hir kétes trombi
tája kürtöl a világba.

— Ez is az emberi természet jóságának bi
zonyítványa. — mondá Tóm, jellemzőleg magát egé
szen elkülönítve a dologtól — hogy mindenki, a 
ki ide jön, mint pl. ön is, sokkal nagyobb szere
tettel, bizalommal viseltetik irántam, a mint azt re
mélni is mertem volna, még ha a legvérmesebb re
ményű ember is lennék a föld kerekségén, még ha
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a legékesszólóbb ember is volnék, még akkor sem 
tudnám hálámat kellőképen tolmácsolni. Valóban 
ezt nem érdemiem meg. De bízzék meg ben
nem, — mondá Tóm — hogy én nem vagyok há- 
ládatlan, hogy én sohasem fogok erről megfeled
kezni, ha módomban lesz megmutatni, be is bizo
nyítom ezt.

— Ezt nagyon elhiszem — jegyzé meg Mar
ton székében elnyujtózkodva, kezeit zsebre dugva s 
félelmesen ásított hozzá — nagyon helyes beszéd 
ez, Tóm, de eszembe jutott, hogy most Pecksniff- 
nél vagyok, ez idő szerint legalább egy mértföld- 
nyíre a szerencséhez vezető úttól, amely a boldog
sághoz viszen. Eh, öa ma reggel hallott valamit 
róla, arról, tudja?

— Ki lehet ez? — mondá Tóm, oly han
gon, mintha egy távollevő személy méltóságát vé
delmezné e kicsinylő szavak ellenében.

— Hiszen ön tudja, kiről beszélek? North- 
key-ről!

— Westlockról talán ? mondá Tóm.
— No igen róla. Neve emlékeztet a delej- 

tűre bizonyos tekintetben. *) Nos mit mondott 
Westlock ?

— Oh hozzájutott vagyonához —  mondá 
Tóm fejével bólintgatva és mosolygott.

— Szerencsés fbkó — mondá Márton — 
szeretném, ha az ő bőriben volnék. Nos ennyiből 
áll az egész titok, a mit mondani akart ?

— Nem — válaszolá Tóm — ennél több.
—  Hát mi az a több? —  kérdé Márton.
— A mi magát a dolgot illeti, az nem titok 

—  mondá Tóm — s ön bizonyosan nem sokat ad 
az egész dologra, hanem én nagyon örülök neki. 
John mindég mondá : „ne felejtsd el a mit mon

*) North észak, West nyugat.
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dók, ha én atyáin végrendeletének végrehajtóját 
„sarokba szorítom44, ő mindég különös szavakat 
használt, de hát ez volt a szokása !

— Ez nagyon jó kifejezés — jegyzé meg 
Márton — de csak akkor, ha ránk alkalmazzák. 
Ejnye, be lassú ember ön Pinch !

— Igaz, tudom — mondá Tóm — de ha 
félbeszakít, idegessé tesz. Félek, hogy ön zavarba 
hoz, hogy el se fogom tudni mondani, a mit 
akarok.

— Nos, ha a végrendelet végrehajtóját sa
rokba szorítja, mi lesz ak k o r? ... kérdé Márton 
türelmetlenül.

— Igen, igen, tudom már — kiáltott Tóm
—  hát akkor mondá John; ennek örömére ebé
det adok, s lejövök Salisburybe. Nos John csak
ugyan irt, az nap reggel kaptam levelet, a mikor
— mint emlékezni fog — Pecksniff elutazott Lon
donba. Azt irá, hogy az ügy nemsokára rendben 
lesz, s nem sokára kezében lesz a pénz, mkor jö 
hetnénk össze Salisburyban ? Azt Írtam neki e hét 
valamelyik napján, s megírtam azt is, hogy nö
vendékünk van, s hogy mily derék flu ön, s mily 
nagy barátságban élünk. Erre John ezt a levelet 
irta — Tóm megmutatá — s holnapra határozza 
el a találkozót, üdvözletét küldé önnek, s kéri önt, 
legyen szives ön is velünk ebédelni, nem ott a hol 
mi már egyszer voltunk, hanem a város első hoteL 
jében. Olvassa mit ir,

—  Helyes — mondá Márton, szokásos hideg
ségével átfutva a levelet — nagyon lekötelez és bele
egyezem !

Tóm szerette volna, ha egy kis meglepetést 
mutat, ha egy kissé örül, vagy más mó dón mutat ér
deklődést e nagy esemény iránt. De Márton hideg 
maradt. Kedvenc mulatságához a fütyörészéshez lá
tott, rajzolt tovább, mintha mi sem történt volna.
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Mr. Pecksniff lova szent állatnak tekintetett,, 
a mely csak a templom főpapját szállíthatja, s más 
csakis úgy veheti igénybe szolgálatát, ha erre ő 
különös engedélyt ad. A két fiatal ember megegye
zett, hogy gyalog megy Salisbury be, s mikor az 
idő elérkezett, lábra keltek, mi minden esetre kel
lemesebb utazás, mint a gigben ily hideg és szá
raz időben.

Az időjárás hideg volt, s fele utón havazni 
kezdett s a hó réteget mint tintacsöppek varjuk 
lepték el s károgtak. Végre a város ősrégi székes- 
egyháza előttük bontakozott ki egész nagyszerűsé
gében. Csak előre ! Végre elérkeztek a szűk utcába, 
s zajtalanul mentek végig a fehér hószőnyegen, 
végre megérkeztek a fogadó elé, a hol a találka ki 
volt tűzve.

Ez volt aztán a hires vendéglő, a csar
nok valóságos ligetje a megölt vadállatoknak, az 
egyik szögletben kitűnő éléskamara, üveges ajtók
kal, a melyen át mindenféle jó enni valókban gyö
nyörködhetett a szem. Az első emeleten udvari 
szobában, a hol minden függöny le volt eresztve, 
a kandallóban élénk tűz lobogott, viaszgyertyák 
lobogtak, s az asztal három emberre meg volt te
rítve ezüst éteszközökkel s annyi üvegnemüvel, a 
mely 30 embernek is elegendő lett volna. John 
Westlock és nem a Pecksniff öreg Johnja, hanem 
egy jeles gentleman, a ki egészen másnak és sok
kal nagyobbnak nézett most ki, annak büszke tu
datában, hogy saját ura és a bankban pénze van, 
de mégis maradt valami belőle az öreg John
ból, mert megragadá Tom Pinch mindkét kezét, & 
melegen megölelte, szívélyesen üdvözölte.

— Ez — mondá John — mr. Chuzzlewitt ? 
Nagyon örülök, hogy láthatom.

John őszinte ember volt, melegen megrázta 
kezét, mintha régi barátok lettek volna!
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— Megállj csak Tom — kiáltott a régi ta
nítvány mindkét kezét vállára téve s a mennyire 
karjának hosszúsága megengedte, eltolta magától — 
hadd nézzelek meg jól. Olyan vagy mint voltál. Egy 
csöppet sem változtál meg!

— Nos, hiszen nem oly régen volt az, midőn 
utoljára láttuk egymást — mondá Tom Pinch.

— Egész századnak látszott az nekem — 
kiáltott John — és neked is igy kelhne gondol
koznod, te rossz ember!

Ezzel Tomot a legkényelmesebb karosszékbe 
dobta é3 oly szívélyesen veregette meg hátát, éppen 
úgy mint közös hálószobájukban szokta volt Peck- 
sniffnél. Tóm azt sem tudta mit csináljon, nevessen 
vagy sírjon örömében. A nevető kedv győzedel
meskedett, s mind a hárman szivükből kacagtak.

—  Mindent megrendeltem, amiről egykor ál
modoztunk — mondá John Westlock.

— Igazán? — mondá Tom Pinch.
— Mindent. De ne nevess, ha csak meg tu

dod állani, a pincér előtt. Én nem tudom ír egál- 
lani nevetés nélkül. Úgy tetszik, mintha álmodnám.

Johnnak nem volt igaza, mert bizony soha 
sem álmodott olyan levesről, amit éppen ekkor tá
laltak föl, vagy oly pompás halról, vagy oly mel
lékéi élről, vagy oly édességekről és szárnyasokról, 
szóval ez ebéd megvalósitása fejenként hat shillingbe 
került, kivéve a bort. Hozzá még az oly ember, 
a ki jégbe hütött pezsgőről, ily claretről, portóiról 
és sherryről tud álmodni, annak jobb, ha lefekszik 
újra s tovább álmodik.

De a legszebb dolog volt az egész bankettnél 
John magaviseleté, a ki mindenen csodálkozott, aki 
nagy örömében többször felkacagott, de igyekezett 
ünnepélyes komolyságot erőltetni arcára, hogy a 
pincérek valahogy észre ne vegyék, hogy ő ezt még 
nem szokta meg. Némely fogás étel, a mit eléhoztak
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feldarabolás végett, oly különös jószág volt, hogy 
azt nevetés nélkül megállani nem lehetett és midőn 
Tom Pinch, dacára a pincér tiszteletteljes figyel
meztetésének, nemcsak kanállal törte be egy pásté
tom oldalát, hanem még azzal meg is akarta enni, 
akkor már kijött a sodrából, vége volt méltóságá
nak s oly kacagást vitt véghez, hogy az a kony
háig is elhallott.

De hát John magát is kinevette. Midőn mind 
a hárman a kandallóhoz ültek és a dessertet fel
szolgálták, a főpincér tiszteletteljes gondossággal 
megkérdezte tőle, vájjon ez a világos és gyöngébb 
portoi bor Ízlik e neki, vagy talán erősebbet sze
ret? Erre John nagy méltósággal válaszolá, hogy 
nagyon meg van ezzel elégedve, a mely, a mint ő 
gondolja, igen jó tőkén termett, a mire a pincér 
köszönt és eltávozott.

Ekkor John értésére adta barátjainak nagy 
mosolygás közt, hogy ő csak gondolja, hogy igaza 
van, de bizonyosan nem tudja, végre falrengető 
kacagásban tört ki.

Az egész idő alatt igen jól érezték magukat, 
de különösen az ebéd befejező része pompás vala, 
midőn mind a hárman a tűznél üldögéltek, diót 
törögetve, iszogatva és vidáman beszélgetve. Tör
tént, hogy Tom Pinch egy pár szót akart váltani 
segédkántor barátjával, s azért rörid időre el
hagyta kényelmes és meleg ülőhelyét, a két fiatal 
embert magukra hagyva.

Ezek természetesen ittak a távolléte alatt is 
egészségére és John Westlock megjegyzé, hogymig 
Pecksniff házában volt soha, egy civódó szót nem 
váltott Tómmal. Ez a megjegyzés arra vitt, hogy 
Tóm jelleméről kezdtek beszélni, s John érintette 
azt is, hogy mr. Pecksniff jól ki tudja őt zsákmá
nyolni. De hát ezt csak úgy messziről kerülgette, 
mert eszébe jutott, hogy fáj az a jó Tom Pinch-
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gában, erre az uj tanítvány úgyis rá fog jönni 
magától!

—  Igen — mondá Márton — lehetetlen va
lakinek Pinchet jobban szeretni vagy tulajdonságait 
jobban méltányolnia, mint azt én teszem, ő a leg
jobb fickók egyike, akit láttam.

— Túlságosan jó fiú — jegyzé meg John, 
a ki éles megfigyelő tehetséggel birt — és ez nagy 
hibája.

—  Igaz — mondá Márton — nagyon igaz. 
Alig egy hete valami Tigg nevű fickó elkölcsönözte 
tőle minden pénzét, azzal az ígérettel, hogy pár 
nap múlva visszafizeti. Igaz, hogy mindössze fél 
sovereigns volt, de jó hogy nem volt több, úgy se 
látja soha!

— Szegény fiú! — mondá John, akire 
mély hatást tettek e szavak — önnek talán még 
nem volt alkalma tapasztalni, hogy pénzügyi dol
gaiban Tóm nagy kevélységet tanusit.

— Valóban nem vettem észre. Mit gondol ? 
Nem lehetne talán neki kölcsönözni ?

John Westlock fejét rázta.
— Ez igazán különös — viszonzá Márton, 

letevén üres poharát. Mindenesetre furcsa gyerek 
ez a Pinch.

— Mint hogy pénzt fogadna el ajándékul — 
folytatá John Westlock — azt hiszem, inkább kész 
volna meghalni!

— Valóban, igen becsületes fiú — mondá 
Márton. Nos, segítsen magán !

— Ön — folytatá John megtöltve poharát 
s fürkésző tekintettel nézve a másikra — aki öre
gebb, mint Pecksniff többi nővér dékei voltak és 
bizonyosan több élettapasztalatial is bir, semmi 
kétségem sincs benne, hogy belátja, mily könnyen 
lehet őt orránál fogva vezetni.
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— Oh tudom — mondá Márton elnyújtva 
lábait, poharát a gyertya fénye felé tartva — mr. 
Pecksniff ezt nagyon jól tudja. Leányai szintén ? 
Nemde ?

John Westlock mosolygott, de nem felelt.
— Hahó! — mondá Márton ez emlé

keztet valamire. Mi az ön véleménye Pecksniffről ? 
Hogy bánt ő önnel ? Mit gondol n őst róla ? Most, 
midőn közönyösen szemléli a dolgokat, mikor már 
úgy is elmulának.

— Kérdezze meg Pinchet — válaszold a 
régi növendék —  ő tudja, hogy mint vélekedem róla. 
Ez a véleményem most sem változott.

— Nem — mondá Márton — jobb szeret
ném, ha öntől hallanám.

— De Pinch azt állítja, hogy ez igazságtalan 
Ítélet — jegyzé meg John mosolyogva.

— Óh nagyon helyes, tudom előre milyen 
lehet ez az Ítélet — mondá Márton — kérem semmi 
oka sincs rá, hogy nyíltan ne beszéljen előttem. Ne 
tartson semmitől, kérem, magam sem szeretem őt, 
ezt őszintén mondom. Azért vagyok nála, mert bi
zonyos körülmények úgy kívánják. Ha ugyan köz
tünk valamelyik le van kötelezve, bizonyosan in
kább ő az, mint én. A legrosszabb esetben a 
mérleg két rudja egyformán áll, akkor sem tartó* 
zom neki semmivel. Ön tehát úgy beszélhet velem, 
mintha éppenséggel semmi összeköttetésben nem 
állanék vele.

— Ha ön kényszerít, hogy véleményemet meg
mondjam . . . viszonzá John Westlock.

— Kérem, nagyon lekötelezne.
— Annyit mondhatok — jegyzé meg John 

— hogy ő a legnagyobb gazemberek egyike a föld
kerekségén.

— Oh — mondá Márton hidegen mint min
dég, ez egy kicsit erős !
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—  Nem erősebb annál, a milyet érdemel és 
ha szükség lenne rá, szemtől szembe mondanám 
meg neki az igazat, ugyanazon szavakkal, habozás 
nélkül. Pinchcsel való bánásmódja is elég, hogy 
elitéljem, hát még ha eszembe jut, hogy öt év alatt, 
a mit e házban töltöttem, mennyi képmutatás, 
aljasság tanúja valék, s nekem is némileg részem 
volt benne, mert ő elvégre is tanítómnak adta ki 
magát, esküszöm önnek, hogy magamat is megvetem.

Márton kiitta borát és a tüzbe nézett.
—  Nem állítom, hogy igaz, a mit érzek — 

folytatá John Westlock — az sem az én hibám, 
hogy ott maradtam, én tudomására adhatom önnek, 
hogy ámbár kezdettől fogva tudtam, kivel van dol
gom, mégis a körülmények kény szeritettek rá s ott 
kellett maradnom. Egyszerűen elmondom, mit érzek 
s most, midőn köztünk már mindennek vége, mi
dőn nagy megelégedésemre tudom, hogy ő mindég 
gyűlölt engem, különben is mindég civódtunk, de 
én akkor is, most is azt gondolom, roszul tettem, 
midőn nem engedtem benső sugalhtomnak é3 már 
mint gyermek, nem szöktem meg onnan külföldre.

— Miért külföldre —  kérdé Márton felé for
dítva arcát.

— Hogy ott keressem meg kenyeremet — 
viszonzá John Westlock vállát vonogatva — ha 
már hazámban nem tudtam megkeresni. Van eb
ben a gondolatban valami fölemelő. De hagyjuk ezt, 
töltse meg poharát, igyunk !

— A mint önnek tetszik — válaszolt Márton 
—  a mi engem és vele az összeköttetésemet il
leti, csak ismétlem, a mit az előbb mondtam. A 
magam utján fogok járni, ezentúl még inkább, mint 
valaha. Valóban, igazságot mondok önnek, midőn 
kijelentem, hogy úgy látszik, rám szüksége van, 
s nem örömest válna el tőlem. Ezt már első talál
kozásunk alkalmával észrevettem. Az ön egészségére
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— Köszönöm — mondá a fiatal Westlock —  
én is az önére! Bár az uj növendék is szerencsé
sen átlábolná a bajt.

— Az uj növendék?
— Az a szerencsés fiatal ember, a ki oly 

kedvező csillagzat alatt született — viszonzá John 
Westlock nevetve — hegy szülői vagy gyámjai 
becsapódnak a hirdetés által. Vagy ön nem is tudja, 
hogy megint hirdetéseket közöl.

— Nem.
— Oh nagyon. Éppen az ebéd előtt ol ras

tam az újságokban. Tudom, hogy az övé, emlékez
tet a stylusára. P sz t! itt van Pinch. Kü'önös az, 
hogy mennél jobban szereti Pecksniffet (ha ugyan 
szeretheti jobban mint most) mi úgy találjuk, hogy 
ez ok miatt nekünk még jobban kell őt szeretnünk. 
De egy szót sem többet erről, különben elrontjuk 
az egész mulatságot.

Amint e szavakat elmondá, Tóm ajkain mo- 
solylyal lépett a szobába, kezeit dörzsölgette, de 
inkább örömében tévé azt, mert ámbár hideg volt, 
még sem fázott meg. A jó fiú szaladva jött. Boldo
gan ült helyére, oly boldognak érezte magát, a mi
lyen boldog Pinch csak lehet. Mostani kedélyhangu
latát csak a saját helyzetéhez hasonlíthatjuk.

— No — mondá, pár percig némán gyö
nyörködve barátjában — te valóságos gentleman 
lettél, John. Igazán mondom.

— Próbálgatom, Tóm, próbálgatom — vi
szonzá jókedvűen — s nem tudhatjuk, mi le3z be
lőlem idővel.

— Remélem, hogy most nem teszed föl a 
gyorskocsira magad a pogyászodat — mondá Tóm 
Pinch mosolyogva — még ha attól tartanál, hogy 
elveszted, még akkor sem magad ügyelnél föl rá.

— Azt hiszed ? — viszonzá John. —  Ennyi 
az egész, amit erről tudsz. No, nekem meg kell
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mondanom, hogy nagyon nehéz ládának kellene 
annak lenni, hogy én azt Pecksnifftől most is akár 
magam el nem szállítanám, Tóm.

— Tessék —  kiáltott Pinch Mártonhoz for
dulva — mondom, hogy az a nagy hibája : rop
pant igazságtalan Pecksniff iránt. Ne higyje egy sza* 
vát sem. Elfogultsága igazán rendkívüli.

— És tudja, mennyire távol van Tómtól az 
elfogultság — mondá John Westlock, szívélyesen 
mosolyogva, amint kezét Tóm vállára tévé — ez 
valóban bámulatos. Ha valakinek van beható isme
rete másról és igaz világításban képes valakit látni, 
Tómnak bizonyosan helyes felfogása van mr. Peck- 
sniffről.

— Természetesen, hogy van —  kiáltott Tóm 
— ezt már ezerszer mondtam neked. Ha te őt 
olyan jól ismernéd, mint én — és hogy ez úgy 
legyen, hidd el John, még áldozatoktól sem riad' 
nék vissza — akkor csodálnád, tisztelnéd, s meg
hódolnál előtte. De hát te arról magad sem te
hetsz, Oh, hogy megsértetted az ő érzelmeit, mi
dőn eltávoztál.

Hiszen csak tudnám, hol vannak azok az 
érzelmek — mondá a fia'al ember — bizony meg
sérteném, meg lehetsz róla győződve. De hát nem 
sérthettem meg érzelmeit, mert ő nem érez soha ; 
ő csak a mások érzelmeire spekulál, és igy félek, 
hogy nem érdemiem meg bókodat.

Mr. Pinch nem szívesen elegyedett a vitába, 
a mely Mártont is elronthatja, de John Westlock 
mikor mr. Pecksniff érdemeiről volt szó, még ak
kor sem hallgatott volna el, ha szájpecket tesz
nek a szájába, ellenállhatlanul folytatá :

— Az ő é r z e l m e i !  Oh a gyöngéd férfiú ! 
Oh a gondolkozó, öntudatos, maga iránt a legszi
gorúbb atyafi, a morális gazember. Az ő érzelmei. 
Nincs még egyéb jó tulajdonsága Tóm?
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Mr. Pinch nagy méltatlankodva fölemelkedett, 
begombolta kabátját nagy erélyesen.

— Ezt már nem tűrhetem — mondá Tóm 
fejét rázva — valóban nem tűrhetem. Bocsáss meg 
John, nagyra becsülöm és tisztelem barátságodat, na
gyon szeretlek, s valóban örülök, nagyon örülök e nap
nak, mere látom, hogy te a régi vagy, nem változ
tál, de ezt nem hallgathatom.

— Nos, ez az én régi véleményem, magad 
mondod, örülsz neki, hogy a régi maradtam.

— Nem ebben az értelemben mondtam, — sie
tett Tóm kijelenteni — bocsáss meg John, de 
valóban ezt nem tudom kiállani. Nagy igazság
talanság tőled : meg kellene válogatnod kifejezései
det John. Elég baj, hogy akkor is igy beszéltél, 
minor egyedül voltunk, de a mostani körülmények 
közt az valóban tűrhetetlen. Nem, ezt nem tűr
hetem !

— Neked tökéletes igazad van ! — kiáltott
John Mártonra pillantva — én vagyok az igazság
talan. Nem tudom, hogy miféle ördög vitt bennün
ket arra, hogy ily szerencsétlen tárgyról beszél
jünk. Teljes szivemből b o c s á n a t o t  kérek tőled.

— Tudom, hogy férfias és őszinte a termé
szeted John — mondá Pinch — és hogy mégis 
ebben a dologban oly nemtelenül viseled magad, 
az nagyon fáj ! Tőlem nem kell engedelmet kér
ned John. Irányomban mindég nyájas és szives voltál,

— No jó hát, akkor Pecksnifftől kérek bo
csánatot — mondá a fiatal Westlock — akárkitől 
vagy akármitől. Bocsánatot kérek Pecksnifftől, aka
rod ! Jó lesz ? Nos igyunk hát Pecksniff egészségére !

— Köszönöm — kiáltott Tóm készséggel meg
rázva barátja kezét s csordultig megtöltötte poharát. 
Köszönöm. Tiszta szivemből iszom mr. Pecksniff 
boldogságára és egészségére.
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John Westlock viszhangozá e felköszöntő 
szavakat, vagy legalább úgy tett, mintha ismételné, 
ivott Pecksniff egészségére, valamit mormogott is 
hozzá, hanem ezt nem lehetett hallani. Az általá
nos jókedv igy vissza volt állítva. Ekkor aztán kö- 

* zelebb vitték széköket a kandallóhoz s tökéletes 
egyetértésben és vidáman társalogtak, mig a lefek
vés ideje el nem érkezett.

John We3tlock és Marton Chuzzlewitt jelleme 
közt levő különbséget semmisem világosítja meg 
jobban, mint az a modor, a mint a két fiatal ember 
fogadta Tom Pinch civódását, a melyet az előbb 
leirtunk.

Természetesen mindakettő mosolygó derült 
arccal nézte Tomot, de ez a kétféle tekintet min
den összehasonlítást kizárt. John oly barátságosan 
nézett rá, mintha érzelme iránta még mélyebbé 
vált volna, mint azelőtt. Az uj tanítvány ellenkező
leg csak nevetni tudott Tóm végtelen bolondságán, 
s  mosolygásában volt valami kicsinylő és megvető, 
mintha mondta volna: mr. Pinch sokkal bambább, 
mintsem okos ember barátjának elfogadhatná.

‘John We3tloek, a ki semmit sem tett félig, 
ha módjában volt, két vendége számára ágyat is 
rendelt a vendéglőben, s egy boldog este elmúlása 
után visszavonultak hálószobájukba.

Mr. Pinch ágya szélén üldögélve cipő és 
gallér nélkül elmélkedett arról, mily számtalan jó 
tulajdonsággal bíró barátja van neki, midőn kopo
gást hall ajtaján s hallja John hangját.

— Te még nem alszol Tóm ?
— Isten áldjon meg, még nem ! Éppen rólad 

gondolkoztam — viszonzá Tóm az ajtót kinyitva. 
Jere b e !

— Nem sokáig háborgatlak — monda John 
—  de egészen megfeledkeztem róla, hogy egy kis 
megbízásom is van számodra, s attól tartok, hogy

D ic k e n s : Chuzzlewitt. 16
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ismét elfelejtem, ha rögtön el nem fogom intéznie 
Te ismersz nemde egy mr. Tigg nevű embert?

—  Tigg-et — kiáltott Tóm — Tigg-et, Azt 
a gentlemant, a ki egy kis pénzt kölcsönzött tőlem ?

-— igen — mondá John Westlock — meg
kért, hogy adjam át üdvözletét és a kölcsönt kö
szönettel visszaküldi. Itt van. Azt hiszem, jó pénzt 
adott, ámbár ez az ember egy kissé gyanús, Tóm.

Tóm átvette a kis aranydarabot oly arccal, a 
minek ragyogása túltett a pénzdarabon, mondá* 
hogy ettől nem tart, Örül — mint mondá— hogy 
mr. Tigg ily pontos és ily becsületes, nagyon örül 
ra jta !

— Ha az igazat meg kell mondanom Tóm 
válaszola a jó barát — ez nem éppen úgy van. 
Ha elfogadod tanácsomat, úgy szóba se állj vele, 
ha valamikor találkoznátok. És Tóm semmi körül
mények közt — kérlek, ezt jól eszedbe vésd, mert 
nagyon komolyan mondom neked — semmi körül
mények közt se kölcsönözz neki!

— Ejh, ejh ! — mondá Tóm kerekre nyitott 
szemmel.

— Ez éppen nem olyan ismeretség, a * mely 
neked dicséretedre válnék — folytatá a fiatal West
lock — és okosan teszel, ha ezt meggondolod Tóm.

— Remélem John — mondá Pinch szomorú 
ábrázattal — fejét rázva, remélem, hogy nem ke* 
veredtél rossz társaságba ?

— Ne nyugtalankodjál rajta — mondá John 
mosolyogva.

— Oh de én nyugtalankodom —  mondá 
Tóm Pmch — s nem tehetek róla, de nyughatat- 
lankodnom kell, hallván beszédedet. Ha mr. Tigg 
csakugyan olya a ember, a milyennek fested, akkor 
neked vele nem szabad barátkoznod John. Csak 
nevess, de én biztositlak róla, ebben nem találok 
semmi nevetni valót.
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— Nem, nem — válaszolá barátja elko
molyodott ábrázattal — tökéletes igazad van. Ez 
csakugyan nem nevetni való dolog.

— Neked — folytatá Tóm — jó szived van, 
egyenes, őszinte a természeted, de könnyelmű vagy

, és ebben a tekintetben éppen nem vagy elég okos. 
Szavamra mondom, ha rágondolok, hogy te rossz 
társaságba elegyedtél, egészen le vagyok verve, 
mert tudom, hogy nagyon nehéz az ily emberek
től megszabadulni. Szívesebben vettem volna, ha 
pénzem odavész, mint hogy ily áron kapjam meg.

— Node, mondom neked kedves öreg bará* 
tóm — kiáltott a jó John mindkét kezével meg* 
Fázva őt, s rá nevetett őszinte, nyílt arcával, a 
melylyel sokkal gyanakodóbb embert is meg tudott 
volna győzni, mint a milyen Tóm volt — mondom, 
hogy nem fenyeget semmi veszély.

— Jól van, — kiáltott Tóm — nagyon örü
lök, hogy ezt hallom ; valóban igen örülök. Ha te 
azt mondod, akkor csakugyan úgy is van. De ugy-e 
John, nem veszed rossz néven, amit az előbb mond
tam neked.

—  Rossz néven, — mondá a másik, kezét 
melegen megrázva — hát minek gondolsz te en
gem? Mr. Tigg és én korántsem állunk oly bizal
mas lábon, hogy neked ezért nyugtalankodni kelle
ne; ünnepélyesen szavamat adom rá Tóm. Nos, 
meg vagy nyugtatva ?

— Meg! — mondá Tóm.
—  Akkor hát jó é j t !
— Jó éjt ! — kiáltott Tóm — és oly szép 

álmokat kívánok, a milyet a világ legjobb barátja é r
demel.

— Igen a legjobb, kivéve PecksniíTet, — 
mondá barátja, nagy vidámsággal az ajtóban 
megállva és felé fordulva.

Elváltak. John Westlock vidám jókedvvel, sze
le*
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gény Tom Pinch is megelégedve, de nem oly jó 
kedélyhangulatban feküdt le, magában mormogva:

— Valóban jobban szeretném, ha soha nem 
ismerkedett volna meg mr. Tiggel!

Másnap korán reggeliztek, mert a két fiatal 
ember még idejében haza akart érni, John West- 
lock is még az nap vissza akart térni Londonba. 
Hogy még egy darabig velők maradhasson, két vagy 
három mérföldnyire elkísérte őket, s csak akkor 
vált el tőlök, mikor az idő már neki is a körmére 
égett.

A búcsú nagyon rzivélyes volt, nemcsak Tóm 
Pinch és Westlock, hanem Márton és az utóbbi 
közt is, mert ő egészen más embernek gondolta 
Johnt; anyás gyermeknek. Csalódása kellemesen 
hatott rá.

A fiatal Westlock, a mint egy kÍ3 távolságra 
ment, egy kis halomra állt s onnan nézett utánok. 
Szaporázták lépteiket s Tóm, úgy látszott, valamit 
nagyon komolyan beszélt társának. Márton leve
tette nagy kabátját és karjára vette. Látta, hogy 
Tóm Mártonnak nagyon gyönge ellenkezése után 
átvette tőle a kabátot, s mo3t kettőjük terhét 
vitte.

Ez a lealázó eset mély benyomást tett a régi 
tanítványra. Még egy darabig állt ottan, a migcsak 
el nem tűntek a szeme elől, akkor aztán fejével 
bólintgatva kellemetlen gondolatokkal tépelődve távo
zott Salisbury felé.

Márton és Tóm mendegéltek hazafelé, minden 
baj nélkül értek Pecksniff házába, a hol egy rövid 
levél várta mr. Pinchet, a jó gentleman értesité 
benne, hogy a család még ez éjjel kocsival visz* 
szatér.

A kocsi reggeli hat órakor áll meg a kis 
utca szögletén, mr. Pecksniff irta, jó lenne, ha a 
gig várna rájuk a targoncával együtt, podgyászát



245

elszállítandó. Végül a fiatal emberek megegyeztek 
abban, hogy ő nagyon örülne neki, ha korán kel
nének föl, s megvárnák őt a mondott helyen.

A nap nem valami vidáman tölt el. Márton 
le volt hangolva, összehasonlitá helyzetét és kilátá- 

* sait a fiatal Westlockéval, a melyek természetesen 
az ő hátrányára ütöttek ki. Ez leverte Mártont és 
sem a szívélyes búcsú, sem a tegnapi vendégeske
dés nem tudta e kellemetlen érzést elnyomni. Az 
órák unalmasan teltek el s örültek, hogy a lefek
vés ideje elérkezett.

De annak már nem örültek oly nagyon, hogy 
fél öt órakor fel kellett kelni sötét téli reggelen, 
de azért pontosan elindultak s egy félórával a 
meghatározott idő előtt ott voltak a kocsi megálló 
helyén. Nagyon szomorú reggel volf, az ég fekete 
a felhőktől, csak úgy zuhogott az eső. Márton ki- 
nyilatkoztatá, hogy némi megelégedésére szolgál 
látni azt, hogy ez a barom, (igy nevezte mr. Peck
sniff arab ménjét) tökéletesen átázik s ezért örül, 
hogy zuhog az eső.

Ebből is következtethetjük, hogy Márton nem 
jó kedvében volt és ez csakugyan úgy is volt, mig 
ő és mr. Pinch egy sövény alatt álldogáltak, hall
gatva az eső zuhogását, nézve a gigre, a targon
cára, Márton nem is tett egyebet, csak mindég mor
mogott és ha a vitatkozáshoz n e m  k e l l  o k v e t 
l e n ü l  k é t  e m b e r ,  bizonyosan összevész a jó 
Tómmal.

Végre messziről hallatszott a kerék zörgése 
és a sárral bevert kocsi megérkezett. A tetején egy 
nyomorult utazó volt, a szalmában fetrengett és egé
szen átázott az ernyő alatt is. Kocsis, kalauz s a 
lovakról csak úgy csurgóit a viz.

Amint a kocsi megállott, mr. Pecksniff lebo- 
csátotta az ablak üvegtábláját, üdvözlé Tóm Pinchet*

— Istenem, mr. Pinch vájjon lehetséges-e,
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hogy ön ily kellemetlen időben is elszánta magát a 
kijövetelre ?

— Igen sir — mondá Tóm odaugorva — 
mr. Chuzzlewitt és én sir . . .

— Oh! — mondá mr. Pecksniff, nem any- 
nyira Mártonra, mint arra a helyre nézve, ahol 
állott — valóban. Kérem mr. Pinch, vegye gondjai 
alá a podgyászunkat.

Mr, Pecksniff kiszállott kocsijából s lese* 
gitette leányait is, de sem ő, sem a fiatal ladyk 
nem vették észre Mártont, aki oda sietett, hogy se
gítségét fölajánlja nekik, de mr. Pecksniff elébe 
állt s rögtön hátat fordított neki, ami elriasztá. Mr. 
Pecksniff mélyen hallgatva segité leányait a 
gigbe, majd maga is beült, megfogta a gyeplőket s 
hazafelé hajtott.

Márton kőbálványnyá meredve nézett a ko
csi után, mikor az eltűnt, odament mr. Pinchhez 
s a pogyászhoz, mikor a targonca is megindult, 
mondá Tómnak:

— Nos nem lenne szives megmagyarázni ne
kem, mit jelentsen ez ?

— Mi? — kérdé Tóm csodálkozva.
— Ennek az embernek a magaviseleté — már 

t. i. a Pecksniffé ! Nem látta ?
— Nem, valóban nem láttam — kiáltott 

Tóm. Én a kofferekkel voltam elfoglalva.
— Nem baj — mondá Márton — jöjjön, 

siessünk haza.
S a nélkül, hogy feleletét bevárta volna, oly 

rohanó lépésekkel indult meg, hogy Tómnak bajába 
került vele lépést tartani.

Nem is ügyelt rá merre megy, nekivágtatott 
a sárdomboknak, a tócsának, a legnagyobb közöny
nyel, a földre szegezte tekintetét, s nagyon külö
nösen mosolygott.

Tóm érezte, hogy a mit ő mond neki, az csak
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makacsabbá teszi, azért mr. Pecksniff nyájas mo
dorában bizott, ki, ha haza jönnek, majd csak el
oszlatja valamiképen a félreértést, a mely annyira 
leverte a növendéket, pedig ő, szó sincs róla, a 
család kedvence. De mennyire elcsodálkozott, mi 

t dőn beléptek a társalgóba, a hol Pecksniff egye
dül üldögélt a kandallónál theát idogálva, ahelyett, 
hogy rokonával nyájasan bánt volna el s ő mr. 
Pinch háttérbe szorult volna mellette, ellenkezőleg 
oly figyelmet tanusitott iránta, hogy a szegény fiú 
egészen megza varodolt.

—  Igyék theát, mr. Pinch, igyék egy kis 
theát — mondá mr. Pecksniff — bizonyosan meg
fázott és átázott. Kérem, igyék theát, s jöjjön ide 
a tűzhöz mr. Pinch !

Tom látta, hogy Márton mr. Pecksniffet oly 
arccal nézi, mintha nagyon f o r r ó  helyre szeretné 
leültetni, de azért nem szólt semmit, csak az asz
tal másik oldaláról figyelmesen vizsgálgatta.

— Kérem, üljön le, mr. Pinch — mondá 
Pecksniff — üljön le. N03, hogy mentek a dolgok 
távollétemben, mr. Pinch ?

— Nagyon meg lesz elégedve, sir, a rajzok
kal — mondá Pinch dadogva — majdnem mind 
elkészültek.

— Ha oly szives volna, mr. Pinch — mondá 
mr. Pecksniff, kezével intve és mosolyogva — je 
lenleg e kérdésről ne is beszéljünk. Mit tett ön, 
Thomas, hm !

Mr. Pinch a mesterről a tanítványra, a tanít
ványról a mesterre pillantgatott, és oly zavarba 
jött, hogy időre volt szükség, mig e kérdésre meg 
tudott felelni. E réme3 csendben mr. Pecksniff (a 
ki igen jól tudta, hogy Márton erősen nézi, ámbár 
egyszer sem pillantott felé) a tüzet piszkálta és mi
kor ezt már tovább nem űzhette, theát ivott nagy 
mohósággal.
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— Nos mr. Pecksniff — szólalt föl végre 
Márton, igen nyugodt hangon — ha már kipihente 
magát, örömest hallanám, hogy mit jelentsen ez a 
modor ?

— Mondja — kezdé el mr. Pesksniff megint 
Tom Pinch felé fordulva még nyájasabban és 
gyöngédebben, mint ezelőtt — mit csinált ön Tho
mas, hm ?

E kérdést újra ismételte, aztán a szoba falain 
legelteté szemeit, mintha arra volna kiváncsi, eset» 
leg mennyi szeg maradt benne a műit időkből.

Tómnak megállt az esze, el sem tudta kép- 
zelni, mi történt ezek közt. Olyan mozdulatot tett* 
mintha fel akarná hivni mr. Pecksniff figyelmét 
e gentlemanre, aki csak az imént szólott hozzár 
midőn Márton kimentette zavarából, mert megint 
felszólalt:

— Mr. Pecksniff — mondá, kétszer vagy há
romszor gyöngén megütve az asztalt, s egy vagy 
két lépéssel közelebb jőve hozzá, úgy hogy kezé
vel elérhette,— hallotta, mit mondtam az előbb ? Ké
rem feleljen. Azt kérdezem — és itt szava han
gosabb lett — mit akar ön ezzel a modorral 
elérni ?

— Majd később beszélek önnel is sir — 
mondá Pecksniff szigorú hangon, s csak most elő
ször nézett rá.

— Nagyon lekötelezne, ha későbbre nem ha- 
lasztaná. Kénytelen vagyok önt felkérni, hogy most 
tegye meg ezt.

Mr. Pecksniff úgy tett, mint ha mélyen elme
rült volna jegyzőkönyvének tanulmányozásába, de 
úgy reszketett, hogy a könyr is remegett a ke
zében.

— Most — kiáltott Márton újra az asztalra 
ütve — most, nem később, hanem most nyilat
kozzék !
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— Ön fenyegetődzik sir? — kiáltott mrv 
Pecksniff.

Márton ránézett, de nem szólt semmit, a 
figyelmes szemlélő azonban szája körül ideges rán- 
gatódzást vett volna észre, s bizonyos önkénytelen 
mozgást, hogy jobb karjával mr. Pecksniffet gallérjá
nál fogva megragadja.

— Sajnálom, de kénytelen vagyok önnek 
megmondani — folytatá mr. Pecksniff — hogy a 
fenyegetődzés hozzá illik az ön jelleméhez. Ön meg
csalt engem. Ön rászedett oly embert, akiről tudta, 
hogy természeténél fogva — bizalmas és gyanúra 
képtelen. Ön ebbe a házba — mondá mr. Peck
sniff fölkelve — csürés csavarással, álürügyek alatt 
tolakodott.

— Csak folytassa -— mondá Márton gúnyos 
mosolylyal — most már tudom, hányat ütött az 
óra? Van még több mondani valója?

— Hogy van e több ? — kiáltott mr. Peck
sniff tetőtül talpig remegve s megpróbálta kezeit dör
zsölni, mintha csak fázott volna — nem elég az, 
hogy egy harmadik ember jelenlétében kényszeri- 
tett elbeszélnem az ön szégyenét? a mit magam
tól nem tettem volna. Ez a szerény hajlék, sir, nem 
lesz továbbra is megfertőztetve egy oly ember 
jelenléte által, a ki megcsalt, gyalázatosán megcsalt 
egy szeretett, becsületes, tisztelt és tiszteletreméltó 
gentlemant, a ki nagy bölcsen csalását előttem titkolá, 
eltitkolta, hogy a nagyatyja ellenére nőt választott, 
tudván azt, hogy én szerény, de becsületes ember 
vagyok, kötelességemnek tartom, minden vétek és 
álnokság ellen szegülni. Siratom az ön romlottságát 
sir — mondá mr. Pecksniff — gyászolom az ön 
aljasságát, sajnálom, hogy ön a tisztaság, a béke virá
gos ösvényéről letért — itt mellére ütött, a morális 
érzések e kertjére — de bélpoklost, kigyót nem tart
hatok házamban. Menjen — mondá mr. Pecksniff
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kinyújtva kezét — menjen fiatal ember. Mint min
denki, úgy én is lemondok önről!

Hogy Márton ekkor mily szándékkal lépett 
felé, azt bajos volna megmondani. Elég azt tud
nunk, hogy Tom Pinch megragadta karjánál s 
ugyanabban a pillanatban Pecksniff oly gyorsan 
vonult vissza, hogy egy székbe megbotlott és ha
nyatt esett. Ülő helyzetében meg is maradt a pa
dozaton, még kísérletet sem tett arra, hogy fel
keljen, fejét eldugta a szögletben. Úgy látszik, ezt a 
helyet most a legbiztosabbnak találta.

— Ugyan hagyjon békét Pinch —  kiáltott' 
Márton, eltolva őt magától. Miért fog meg engem? 
Azt hiszi, hogy az én ütésem nyomorultabb terem
téssé teszi, mint a milyen most ? Azt hiszi, ha 
leköpöm, ezzel nyomorultabb lesz, mint most ? Csak 
nézze meg jól Pinch !

Pinch önkénytelenül követte a tanácsot. Mr. 
Pecksniff, mint már emlitők, a szőnyegen üldögélt, 
fejével oda támaszkodott a falhoz s a kényelmet
len utazás törődöttsége nagyon meglátszott rajta. 
Épen nem volt mintája a megnyerő és méltóságos 
ember külsejének. De azért még m o s t  i s  P e c k 
s n i f f  v o l t ;  lehetetlenség volt őt tönkretenni a 
Tóm szemében.

A mint Tómra nézett, mintha mondta volna :
— Mr. Pinch nézzen rám ! Itt vagyok! Ön 

tudja, mit mond a költő a becsületes emberről. A 
becsületes ember olyan nevezetesség, a mit ingyen 
is lehet látni ! Nézzen reám !

— Mondom önnek — folytatá Márton — ott 
ül, mint egy megvásárolt lélek, mint egy piszkos 
rongy, a mibe kezünket töröltük, gyékény, a mibe 
sáros csizmáinkat törüljük, egy talpnyaló kutya, 
mint utolsó és legutálatosabb férge a világnak. 
És jegyezze meg Pinch, eljön a nap -— s ő ezt 
jól tudja, odairódott az arcára, nézze! azalatt, mig
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beszélek — eljön a nap, midőn ön is úgy fogja őt 
ismerni, a mint én megismertem. Ő l e t e s z  r ó- 
1 a m. Nézze ezt a nagy pártfogót, Pinch és vésse 
jól emlékezetébe ezt az arcot!

Kimondhatatlan megvetéssel mutatott rá, meg- 
* igazitotta fején a kalapot s kirohant a szobából, 

elhagyta az udvart is. Oly gyorsan elrohant, hogy 
már-már túl volt a helységen, midőn hallja, hogy 
Tom Pinch messziről kiált rá.

— Nos, mi a baj ? — kérdé tőle, midőn 
Tóm elérte

— Édes istenem! — kiáltott Tóm. hová megy ?
— El — mondá Márton — e l !
— De azt nem tudom elképzelni, hová akar 

ön most elmenni e szörnyű időben gyalog, ruhája 
és pénz nélkül? — kiáltott Tóm.

— Már pedig — válaszolt a másik — komo- 
lyan elmegyek !

— De hová — kiáltott Tóm, merre?
— Azt nem tudom — mondá. De mégis. 

A m e r i k á b a  m e g y e k !
— Nem, nem, — kiáltott Tóm halálra ijedve 

—  csak oda ne menjen! Kérem ne tegye ezt ? 
Gondoljon jobbat. Ne legyen oly borzasztóan kö
zönyös maga iránt. Ne menjen Amerikába!

— El vagyok határozva — mondá. Az ön 
barátjának igaza volt. El fogok menni Amerikába ! 
Isten önnel Pinch.

— Vegye el ezt — mondá Tóm nagy izga
tottsággal, s egy könyvet nyomott a kezébe. De most 
vissza kell sietnem. Nem mondhatom el önnek, a 
mit akarnék. Az ég kisérje lépteit. Good bye, 
Good bye!

A szegény ember megszorította barátja kezét 
és könyek csorogtak le ábrázatán, aztán elváltak.
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XIII. FEJEZET.
A miből kitűnik, mi történt Mártonnal e kétségbeesett 
elhatározása után, a mint Pecksniff házát elhagyta; 
mily emberekkel találkozott, mily bajokon ment keresz

tül és miféle uj dolgokat hallott.
A Tóm Pinchtől kapott könyvet önkénytele

nül hóna alá csapva, még kabátját sem gombolá be, 
hogy az omló eső ellen magát megvédelmezze, Márton 
dacosan, sebes léptekkel indult neki az útnak, mig a ha
tárkőhöz nem ért, amelytől az ut egyenesen Lon
donba vezetett. Lépteit még most sem lassitá, dd 
gondolkozni kezdett, körülnézett, s a szenvedély bi
lincseiből, amelyek eddig fogva tartották, kezdett 
kibontakozni.

Meg kellett vallania, hogy e pillanatban nem
csak benső érzelmei, hanem a külvilág jelenségei i» 
kedvetlenségre hangolták. A reggel homályos volt, 
az égen fekete felhők tornyosultak, az eső csak 
úgy zuhogott. Sehol egy lélek. A viz csepegett a 
fák, a bokrok gályáiról, az utón tócsák kép
ződtek.

Éppen ily szomorúak voltak Márton gondolatai 
is. Barát, egy krajcár nélkül, dühös haragra gyulva, 
büszkesége és önérzetében a legmélyebben sértve, 
tele vágyakkal, hogy magát függetlenítse és semmi 
segédeszköze hozzá, a legdühösebb ellensége sem 
kívánhatott neki borzalmasabb helyzetet. Hozzámég 
érezte, hogy bőrig át van ázva s fázott kegyetlenül,

E kétségbeesett helyzetében eszébe jutott 
Pinch könyve, inkább azért, mert terhesnek találta 
cipelését, mint hogy valami vigasztalást várt volna 
ettől. Látta hátán a fekete betűs címet: a „Sala- 
mancai borostyánosu-t francia nyelven.

Osszeszidta Tóm ostobaságát legalább húszszor. 
Mérgében és rossz kedvében már azon alponton ál
lott, hogy elhajítja, midőn eszébe jutott, hogy Tóm 
egy levélre figyelmeztette, amely be van hajtva.
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Fölnyitotta ott a könyvet, azt gondolván, lesz rá 
oka újra dühöngeni Tóm ellen, a ki valószínűleg 
a borostyános egy pár hideg mondatával és böl- 
cseségével véli megvigasztalni Őt ily körülmények 
közt és ime mit talált ott. . . .

No no ! nem éppen valami sokat, de Tóm 
nak ez mindene volt: a f é l s o v e r e i g n t .  Tóm 
papirosba burkolta, s gyorsan oda tüzé az egyik 
levélre, a papirosra irónnal a következő szavakat 
irta: Valóban erre semmi szükségem. Nem is tu
dom, mit csinálnék vele, ha meg is maradna.

Vannak hazugságok jó Tóm, a melyek szár
nyakon törnek az ég felé. Vannak igazságok, h i
deg, keserű, csalékony igazságok, a melyekkel a 
tanult urak igen pontosan, alkalmasan tudják az 
embereket a földhöz láncolni. Ily hazugság csak 
egy kis részével, ki ne szeretné megnyugtatni ma
gát halódó óráiban, mint az úgynevezett jogos igaz- 
Sággal ?

Márton mélyen meg volt indulva s mélyen 
érezte, mily jó cselekedet ez Tómtól. Pár perc 
múlva kezdett magához térni, eszébe jutott, hogy 
nincs minden támasz nélkül. Egy nagy láda ruhája 
van mr. Pecksniffnél, egy aranyóra a zsebében. 
Abban is különös megelégedést talált, hogy mily 
megnyerő külsejű fickó ő, midőn ily benyomást tu
dott gyakorolni Tómra, eszébe jutott, mennyire fö
lötte áll Tómnak s mennyivel inkább képes lesz meg
állapítani jövőjét, mint ő tudná.

Ily gondolatok megvigasztalták, megszilárdi- 
ták benne az elhatározást, hogy más országban 
próbáljon szerencsét. Elhatározta, hogy először is 
Londonba fog menni, a legegyenesebb utón, s nem 
vesztegeti idejét.

Jó tiz mértföldet gyalogolhatott, midőn egy 
kisebb utszéli csárdára bukkant. Betért oda és a 
tűz előtt egy magaskaru székben helyet foglalt.
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Levetette kabátját és a barátságos lángok elé akasz
totta száradni.

Ez a csárda egészen másforma helyiség volt, 
mint az a vendéglő, a melyben tegnap megvendé
gelték, csak egy téglával kirakott szobával kecseg
tetett. De a lélek hamar alkalmazkodik a test szük
ségleteihez s ezt a szegényes, teherszálíitók csapszé- 
k§t, a melyet még tegnap megvetett volna, pompás 
hotelnek gondolá, azt a tányér szalonnát és tojást 
s pohár sört sem találta éppen rosznak, sőt igaznak 
találta ez étekre vonatkozólag az ablak fölött levő 
feliratot, a mely jó táplálékkal kecsegteté az utast.

Eltolta maga elől az üres tányért és egymá
sak pohár sörnél elgondolkozva nézett a tüzbe, 
mig szemei meg nem fájdultak belé. Aztán a falon 
levő szent képeket nézte, a melyek egyszerű fekete 
fakeretben voltak, látta a három bölcs királyt (a 
melyek csodálatosan hasonlítottak egymásra) egy 
jászolnál imádkozni, látta a tékozló fiút, a mint 
rongyokban közeledik biborba öltözött atyjához, s 
már legalább képzeletben eszik a levágott borjúból.

Kinézett az ablakon a szakadó esőre, az
tán újra a tüzbe nézett és a parázs mögött egy 
még egyszer akkora távolságra levő London tűnt 
elő neki. . .

így még ismételte egy párszor azt, amit fen
tebb leirtunk, midőn kerekek csikorgására megint 
az ablakra nézett, most már kiesve a sorrendből. 
Egy nagyobb szekeret látott, amelybe négy ló volt 
befogva s jól látta, (ámbár a szekér le volt ta
karva) hogy az szalmával és gabonával van meg
terhelve.

A kocsis csak maga volt, megállította lovait 
az ajtónál. Itatni akart s nemsokára maga is be
jött köpenyét s kalapját rázogatva a szobába, ahol 
Márton üldögélt.

Egy vörösarcu tömzsi fickó volt, jószivüség
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sugárzott a képéről. Amint a tűz felé közeledett 
fényes homlokát érintette bó'rkeztyüs mutatóujjával 
a köszöntés jeléül és (ám ez fölösleges volt,) kije- 
jenté, hogy szokatlanul esős az időjárás.

— Nagyon esős — mondá Márton.
— Nem tudom, értem e ennél esősebb időt.
—- Én nem — mondá Márton.
A kocsis végig nézett Márton sáros ruháján, 

látta gőzölgő alsó kabátját, fehő ruháját pedig a 
szögön száradni, a mint kezeit melegité, rövid szü
net múlva mondá:

— Utolérte az eső, sir?
— Igen, — mondá Márton kurtán.
— Talán kilovagolt ? — kérdé a kocsiá.
— Igen, kilovagoltam volna, ha lett volna lo

vam — viszonzá Márton.
— Ez hiba — mondá a kocsis.
— És lehet, hogy még ennél nagyobb hiba 

is lesz.
A kocsis nem arra mondta, hogy hiba, hogy 

Mártonnak lova nem volt, hanem mert oly kétség- 
beesett hangon beszélt, a mi sokat elárult.

Márton, miután felelt a kocsisnak, zsebredugta 
kezét és fütyörészni kezdett, igy adván értésére a 
kocsisnak, hogy nem törődik Fortuna isten asz- 
szony szeszélyeivel és fittyet hány az egész vi
lágnak.

A kocsis pár percig lopva nézett rá, Márton 
még jobban fütyörészett. Végre megkérdezte, hü
velykujjával az útra mutatva :

— Föl, vagy le?
— Melyik az a föl ? — mondá Márton.
— Természetesen London — mondá a 

kocsis.
» — Hát akkor fel — mondá Márton 

s gondatlanul hátradőlt székében, mintha mon
daná : no, már most tudja, aztán kezeit még mé
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lyebben zsebeibe mélyeszté, más dallamot fütyöré- 
szett még hangosabban.

— Éa is fölfelé megyek — jegyzé meg a 
kocsis. Hounslow tiz mértföldnyire van innen Lon
don felé.

— Úgy ! — mondá Márton, abbanhagyva a 
fütyörészést és ránézett.

A kocsis vizes kalapját rázta a tűz fölött, 
úgy, hogy az sustorogni kezdett, azután mondá:

— Úgy bizony, fölfelé megyek !
— Hát akkor — kezdé el Márton — őszin

tén fogok magával beszélni. Ön ruháimról Ítélve, 
azt fogja hinni, hogy nekem sok a pénzem. Nagyon 
csalódik. Egy koronát fizethetek kocsibér fejében, 
mert nekem is csak kettő van. Ha elvisz ennyiért, 
a mellényemet vagy ezt a selyemkendőt is odaadom, 
akkor jó. Ha nem, úgy hagyjon magamra.

— Rövid, de nem rossz — jegyzé meg a
kocsis.

— Maga többet akar? — mondá Márton. 
Nekem nincs több, így magának sem adhatok töb
bet. így az üzletnek vége !

Márton újra fütyörészni kezdett
— Hát mondtam én, hogy többet akarok ?

— kérdé a kocsis némi méltatlankodással.
— De nem mondta, hogy megelégszik vele

— viszonzá Márton.
— Hogy tehettem volna ezt, mikor szóhoz sem 

engedett jutni? A mi a mellényt illeti, én senkinek 
el nem fogadnám a ruháját, különösen nem egy 
gentleman mellényét, de a selyemkendő, az már egé
szen más. Ha ön is úgy akarja; mikor Houns- 
lowba érünk, nem utasítom vissza ez ajándékot.

— Tehát az üzlet meg van kö tve?— mondá 
Márton,

— Igen — viszönzá a másik.
— Akkor igya meg ezt a sört — mondá
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Márton, átnyújtja neki a poharat s kabátját gyor
san magára véve — s menjünk mennél gyor
sabban !

Két perc múlva kifizette számláját, ami egy 
shillingre rúgott s a kocsi tetején végighevert egy 
köteg szalmán s a sátorponyva alól beszélgetésbe 
elegyedett uj ismerősével, mo3t mér sokkal nyugod- 
tabbnak és vidámabbnak érezte magát.

A ko2sis neve, amint Márton nemsokára meg
tudta, William Simmons volt, de leginkább Bili 
néven ismerték. Csinos külseje megmagyarázódott 
az által, hogy egy hounslowi szállító-társaság szol
gálatában állott, most is egy Wiltshire környékén 
levő faluból szállitja a terhet. Gyakran járt már 
fel s alá az országúton —  mint mondá — látott 
elég nyomorék lovat, az ilyen állatokról ő nagyon 
sokat tudna beszélni. A rendes kocsis állomást 
óhajtotta volna, s az első üresedésre várta kineve
zését. Azonfelül zenei hajlamai is voltak, egy kis 
vadászkürtöt hordott magával, mikor a társalgás 
megszakadt, egyik vagy másik nótának az első ré 
szét elfujta, de a második részével rendesen adós 
maradt.

— Ah — mondá Bili sóhajtva, a mint keze 
fejével megtörülte száját s a kürtöt zsebre dugta
—  Lumny Ned Salisbury-ből ez volt a valódi kür
tös. Kalauz volt, valóságos kis isten a kalauzok közt.

— Meghalt ? — kérdé Márton.
— Meghalt! — mondá a másik megvető- 

leg — azt nem cselekedte. Nedet nem olyan köny- 
nyü dolog a más világra küldeni. Ennél jobbat is 
tudott tenni,

— De úgy beszél róla, mint a ki csak volt
—  jegyzé meg Márton — s azt kellett hinnem, 
hogy már nincs többé.

— Nincs Angliában — mondá Bili — ki
költözött az Egyesült Államokba.

Dickens : Chuzzlewitt. 17
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— Csakugyan! — mondá Márton növekvő 
érdeklődéssel — és mikor ?

— Ezelőtt körülbelül öt esztendővel — 
mondá Bili — nem tudott itt boldogulni, s egy 
nap anélkül, hogy valakinek csak egy szót szólt 
volna erről, Liverpoolba ment, s onnan elhajózott 
Amerikába.

— És? — kérdé Márton.
— És a mikor kikötött, egy penny sem volt 

a zsebében, mégis örültek, hogy az Egyesült Ál
lamokban láthatják.

— Nos, mit akar ön ezzel mondani ? —
kérdé Márton gúnyosan.

— Mit — mondá Bili — hát csak azt : 
minden ember egyforma az Egyesült Államokban 
nemde ? Itt nem tudni, vájjon az embernek 
van 1000 font a zsebében vagy semmi. Ez úgy 
van különösen New-Yorkban, a hol Ned kikötött.

— New-Yorkba ment? — kérdé Márton el
gondolkozva.

— Igen — mondá Bili — tudom, mert le
velet irt haza, a melyben megemlékezett Ó-Yorkról, 
a mely egy csöppet sem hasonlit New Yorkhoz. 
Azt nem tudom megmondani mily üzletbe kapott, 
midőn kiment, de írja, hogy társaival mindég 
éneklik: le az elnökkel, ebből gondolom, hogy va
lami állami szolgálatban van. Szóval megállapította 
szerencséjét.

— Ne mondja — kiáltott Márton.
— Igen, úgy van —~ mondá Bili. Tudom, 

mert vagyonát 26 bank bukása alkalmával elve- 
szíté. A jegyeket ide küldte atyjának, de már csak 
akkor, midőn bizonyos volt, hogy a fizetést ezek 
beszüntették. Egyúttal kötelességtudó leveleket inté
zett atyjához. Tudom, mert az öreg gentleman 
számára a mi kertünkben gyűjtöttek dohányra, hogy 
legyen neki munkája közben mit füstölgetni.
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— Bolondos ember, ha nem tudott pénzére 
vigyázni — mondá Márton méltatlankodva.

— Igaza van — mondá Bili — különösen, 
ha bankókban van, a mire az ember könnyen gon
dot viselhet, ha apró csomagba göngyöli.

Márton semmit sem válaszolt erre. Nem so
kára elaludt, s vagy egy óráig szunditott. Midőn 
felébredt, az eső már megszűnt. Márton odaült a 
kocsishoz és kérdéseket intézett hozzá, hogy a 
szerencsés kalauz mennyi ideig hajózott a tenge
ren, az év melyik szakában indult el, mi volt a 
hajó neve, a melyen odautazott, mennyit fizetett 
utibér fejében, nem szenvedett-e sokat a tengeri 
betegségtől ? De ezekre vonatkozólag uj ismerőse 
kevés felvilágositást tudott adni ; vagy szembetűnő* 
leg a világba beszélt, vagy beismerte, hogy erről 
sohasem hallott, vagy elfelejtette azt is a mit tu
dott, s ámbár Márton többször kérdezősködött, a 
lényeges kérdésekre nem kapott kielégítő választ.

így telt el a nap, oly gyakran megállották 
pihenni, majd lovakat változtatni, majd a szerszá
mon kellett igazítani, s más ily foglalkozással úgy 
eltelt az idő, hogy mire Hounslowba értek, éjfél kö
rül lehetett.

Egy kisebb félszer előtt, ahol a kocsi megál
lóit, Márton leszállt, lefizette a koronát s ráerősza
kolta a becsületes kocsisra a selyemzsebkendőt, ám
bár az váltig bizonyítgatta, hogy nem akarja ettől 
megfosztani. A jó ember meg akarta szavaival ha
zudtolni sóvár tekintetét, amelylyel a zsebkendőt 
nézegette. Ez megtörténvén, elváltak, a kaput be
csukták s Márton egyedül állott a sötét utcában* 
Nagyon érezte, hogy ki van zárva, egyedül áll, se
hová se juthat be, kulcsa nem volt egy ajtóhoz sem.

De a kétségbeesés e nehéz pillanatában, mint 
ezután is gyakran, eszébe jutott, hogy bánt vele 
mr. Pecksniff, szivében felébredt a méltatlanság ér-

17*
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zete, s a makacs elhatározás újra erőt vett rajta. 
Ennek hatása alatt minden késedelem nélkül Lon
don felé indult. Éjjel nem tudta hol talál vendég
lőre, céltalanul kószált föl alá az utcákon reggelig.

Körülbelül három óra előtt regg3zürkületkor, az 
Adelphi-színház környékére vetődött. Ott megszó
lított egy szőrmesapkás embert, a ki egy közön
séges csapszék ablaktábláit nyitogatta, elmondván 
neki, hogy ő idegen, s ágyat szeretne kapni. Az 
szerencsére adhatott neki ágyat, nem ugyan valami 
kitűnőt, de elég tisztát, s Márton örült, hogy bele- 
bujhatott, a hol megmelegedhetett, megpiheni és 
elfelejtett mindent.

Késő délután volt, midőn fölébredt, mi korára 
megmosdott, felöltözött, evett valamit, megint besö
tétedett. Ez jobb is volt igy, mert elkerülhetetlen 
szükség volt óráját valamely zálogosnál elzálogosí
tani. És ezért meg kellett volna várnia, mig besöté
tedik és elvárta volna az estét, ha az év leghosz- 
szabb napja lett volna, ha reggeli nélkül is kellett 
volna a napot megkezdeni.

Sok zálogház előtt ment el, mig el tudta ma
gát határozni, hogy valamelyikbe belépjen. Végre 
visszafordult s az első zálogház udvarába bement a 
hátulsó ajtón, a hol a három aranylabda (zálog
ház jelvényei) kisértetes transparent fényénél füg
gött e felirattal: „Pénz-kölcsön.kí Bement egy kis 
szobába, a mely szemérmes és a kezdő zálogosi- 
tók kényelmére volt berendezve. Berohant s ki 
vette óráját, létévé az asztalra.

— Lelkemre mondom! — beszélt valaki a 
legközelebbi pénztárnál a hivatalnokhoz, akivel al
kudozott — önnek többet kell adni, legalább vala
mivel többet adjon, kérem adjon rá többet! A mé
száros is legalább egy kis nyomtatékot ad a font 
húsra. Kedves jó barátom, ön is adjon két shillin
get és hat pennyt.
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Márton önkénytelenül visszahúzódott, mert 
megismerte a hangot.

— Ön nagyon sokat fecseg — mondá a zá
logos eltolva magától a csomagot (a mi ing lehe
tett) s tollát hegyezte asztalán.

— Bizony nem valami nagy gyönyörűség 
kerget ide önhöz — mondá mr. Tigg Haha! nem 
rossz, ugy-e nem rossz ! Nos ad két shillinget és hat 
pennyt P Kedves barátom, ma kivételesen adjon eny- 
nyit. Félkorona, az igen kedves pénzdarab ! kettő 
é3 hat. Még egyszer kettő és hat ! Utoljára mon
dom, kettő és hat!

— Nem lehet, egészen el van viselve — vi- 
szonzá a zálogos — megviselte az idő.

— Gazdáját is megviselte uram — mondá 
mr. Tigg — megviselték a hálátlan haza érdekében 
tett szolgálatai. Nos ad kettőt és hatot?

— Mondtam már, hogy hét shillinget kap — 
viszonzá a zálogos — arra a névre Írjam mint 
rendesen ?

— Hát Írja arra a névre — mondá mr. Tigg 
— igényemet a peerségre még nem fogadta el a 
lordok háza.

— A lakhely is a régi ?
— Ez már nem — mondá mr. Tigg — la

kásomról a Mayfar 38-ik szám alól a Parklane 1542. 
szám alá költöztem.

— Nos ezt is oda Írjam ? — kérdé a zálogos 
mosolyogva.

— írja oda, ha önnek úgy tetszik, kedves 
barátom — mondá mr. Tigg — ez tény! A May
far 38. szám alatt a pincemester és az inasok 
durva, haszontalan emberek voltad, s tartoztam 
méltóságomnak azzal, hogy elegánsabb és csa
ládiasabb helyre, az 1542. szám alá a Parklanebe 
költözzem. Nos, adjon kettőt és hatot, aztán láto
gasson meg.
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A zálogost nagyon mulattatta ez a beszéd, 
maga mr. Tigg sem rejthette el örömét, hogy ez 
oly jól sikerült, kiváncsi volt rá, hogy fogadja ezt 
a beszédet a szomszéd Closetben levő, átnézett é3 
a gázfénynél megismerte Mártont

— Haljak meg, ha nem igaz — mondá fe
jét a kis cellába dugva —- hogy ez a legmeginditóbb 
találkozás az uj és az ókori történetben. Hogy van 
ön? Mi az újság az önök vidékén? Hogy érzik ma
gákat a mi barátaink ? Ha, h a ! Dávid különös 
figyelmébe ajánlom ezt a gentlemant, mert ez az 
én barátom!

— Itt van! kérem adjon amennyit csak lehet 
rá — mondá Márton, átadva az órát a zálogosnak 
— nagy szükségem van a pénzre !

— Nagy szüksége van pénzre — kiáltott 
mr0 Tigg rendkívüli részvéttel — tegye meg a le 
hetőt Dávid barátom, a kinek oly nagy szüksége 
van a pénzre. Úgy viselje magát iránta, mintha 
én  v o l n é k  ő. Aranyóra Dávid, pompás óra, 
nagyszerű óra, mit szól erre Dávid? Különösen 
ajánlom Dávid figyelmébe barátomat — mondá ka
csintva Mártonra, mintha értésére akarta volna adni, 
hogy az ő ajánlata roppant befolyással lenne a zá
logosra.

— Három fontot adok rá — mondá a zálo
gos egész bizalmasan — nagyon régi divata óra, 
többet nem lehet!

— Nagyon csinos óra — kiáltott Tigg — két 
font, tizenkét shilling az óráért és hét shilling, hat 
penny személyes tekintetekből. Örülök, lehet, hogy 
ez gyöngeség, de mégis örülök. Három font épen 
elég. Barátom neve Smidey ; Chicken Smidey Hol- 
bornbóJ, lakik 261l2 B. szám alatt.

itt ismét integetett Mártonra, értésére adván 
neki, hogy a törvény által rendelt formaságoknak 
elég van téve s egyéb nem marad hátra, mint
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a pénzt elfogadni. És tényleg csakugyan úgy is tör
tént, mert Mártonnak más segélyforrása nem volt, 
elfogadott annyit, a mennyit ajánlottak, beleegyezé
sét fejbóiintással jelentette ki s nemsokára zsebé- 

' ben készpénzzel jött ki onnan. A bejáratnál mr. Tigg 
melegen üdvözölte az ügy szerencsés lebonyolítá
sáért s karonfogva őt, elkisérle az utcára.

— A mi az én közbenjárásomat illeti — 
mondá mr. Tigg — erről említés se legyen téve. 
Ne hálálkodjék, mert azt nem szeretem.

— Eszem ágában sincs az ilyesmi — mondá 
Márton karját kiszabadítva és megállt.

—  Ön nagyon lekötelez — mondá mr. Tigg 
— köszönöm.

— Nos sir — jegyzé meg Márton ajkait ha
rapva — nagy ez a város, mind a ketten könnyen 
akadhatunk más útra. Ha megmondja nekem, merre 
megy, én más utat keresek magamnak.

Mr. Tigg beszélni akart, de Márton közbe szóit:
— Amit látott, azok után fölösleges kijelen

tenem, hogy én barátja mr. Slyme javára mitsem 
adhatok. Azt hiszem, azt is fölösleges kijelentenem, 
hogy nem óhajtom becses társaságát élvezni.

— Várjon ! — kiáltott mr. Tigg, kezét felé 
nyújtva. Megálljon. Van egy nevezetes patriarchá
lis közmondás, amely ezt mondja : előbb legyen az 
omber igazságos, azután nagylelkű. Legyen ön is 
előbb igazságos, aztán lehet nagylelkű. Kérem ne 
zavarjon engem össze egy Slyme nevű emberrel. 
Ne mondja ez a Slyme, az én barátom, mert az 
nem igaz. Kénytelen voltam elválni attól az em
bertől, akit ön Síymenek nevez. Én, sir — mondá 
mr. Tigg mellét verve — én tulipán vagyok, sir, 
mig Slyme közönséges káposzta!

— Az rám nézve egészen közönyös — 
mondá Márton hidegen — vájjon ön most a saját 
kezére rendezi csavargását, vagy mr. Slyme cége
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alatt. Semmi dolgom önnel. A pokolba — mondA 
Márton, a ki minden boszankodása dacára sem 
tudta elnyomni a mosolyt ajkain, látván, hogy nyúj
togatja mr. Tigg fejét egy ablaktábla felé s a leg
nagyobb nyugalommal igazgatja haját — megy-e 
már erre vagy arra ?

— Megbocsát uram, midőn emlékeztetem rá
— mondá mr. Tigg nagy méltósággal, — hogy ön
— igen, nem én, hanem ön viszi át az ügyet az 
üzleti térrre, midőn én csak barátságos beszélgetés
sel kezdtem. De miután üzlet lett belőle, sir, kije
lentem, hogy nagyon keveset kérek, a mit én a 
szegényeknek fogok adni, mint e pénzügy közvetí
tési diját, miután önnek csekély szolgálatot tettem. 
E kifejezés után, a melylyel illetett sir, —  fejezé 
be mr. Tigg —  ön nem fog megsérteni, ha többet 
nem ajánl fel egy félkoronánál.

Márton kivett egy félkoronát a zsebéből & 
átadta neki. Mr. Tigg átvette a pénzdarabot, jól 
megnézte vájjon nem hamis ? megforgatta a leve
gőben és zsebébe dugta. Kalapját egy vagy két 
hüvelykre emelte fejéről s katonás tempóval köszönt 
s miután már mély komolysággal tűnődött rajta, mely 
irányban távozzék s barátjai közül melyik earlnak 
vagy marquisnak adja az elsőséget, kezeit kabátja 
zsebébe dugta s büszkén eltűnt a szögleten.

Márton éppen az ellenkező oldalon ment el, 
s igy nagy megelégedésére elváltak egymástól.

Keserűségében újra meg újra megátkozta ezt 
az embert, a kivel szerencsétlenségére a zálogos
nál találkoznia kellett. Csak az vigasztalta, hogy a 
mint mr. Tigg önként bevallotta, elvált mr. Slyme- 
től s ez a körülmény legalább megakadályozza, 
hogy (igy gondolkodott) családja valamelyik tagjá
nak tudomására jöjjön, mily szánalomra méltó hely
zetben van, a melynek eshetőségére szégyennel és 
sértett büszkeséggel gondolt. Ámbár az is igaz,
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hogy több oka volt rá hinni, hogy Tigg hazudik* 
de megemlékezett róla, mily okokból állott fönn a 
barátság e gentleman és kebelbarátja közt, nagyon 
valószinünek tetszett neki, hogy mr. Tigg most a  
saját szakállára rendezte be az üzletet. Minden 
esetre legalább nagyon valószínű. Márton legalább 
remélte, hogy igy van.

Első dolga volt a pénzt a legszükségesebb 
dolgokra fordítani, igy a csapszékben az ágyat 
megtartotta, a mig máskép nem határoz, aztán irt 
egy hideg levelet Tóm Pinchnek, (tudta, hogy Peck
sniff azt meglátja) megkérvén őt, hogy ruháit a 
postakocsin küldje el neki poste restante. Ezt el
intézvén, a közbeeső iiőt — három napot — az
zal töltött el, hogy tudakozódott Amerikába induló 
hajókról, bejárta a város hajózási intézeteit, járt a 
rakparton, a kikötőkben, azzal a gyönge remény
séggel biztatgatva magát, hogy talán mint írnok* 
felügyelő, vagy más ilyen nyerhetne alkalmazást 
és szabad utazást biztosíthatna magának.

De úgy találta, hogy ilyen alkalmazás nem igen 
mutatkozik és tartva a késedelem rossz következmé
nyeitől, egy kis hirdetést tett közzé a lapokban. 
Mig a feleletre várt, a mi ruhát csak nélkülözhe
tett, a zálogházba vitte.

És különös, nagyon különös, hogy veszítette 
el fokról fokra önérzetét, hogy vált az előtte ter
mészetessé, a mit az imént még nagyon lealázó 
dolognak talált. A mint először látogatta meg a 
zálogost, úgy ment oda, mintha mindenki, a kivel 
találkozott, gyanítaná hová megy? mikor visszajött 
úgy érezte, mintha ez a nyüzsgő tömeg mind tudná, 
mit cselekszik. De később egyáltalján nem törődött 
vele, nézik e vagy nem ? Az első napokban úgy 
ment az utcákon, mintha valami határozott célja 
lenne, hanem pár nap múlva, ő is oly lomha lép
tekkel méregette az utcát, mint az utca szögleteken
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ácsorgók, a kik fölveszik az utcáról még a szalma- 
szálat is, mindég ugyanazon a helyen föl s alá csa
varognak, s nyomorúságos közönynyel nézik az 
ablakokat, a kiratatokat.

Először a mint kijött a csapszékből, kellemet
len érzés vett rajta erőt, ha csak egy véletlenül 
arra járt, a kit azelőtt sohasem látott, rá nézett, 
de most minden gondolkodás nélkül ácsorog az 
ajtó előtt, lőgérezett föl és alá. És e változásra 
csak öt hét kellett!

Öt h é t! És a húsz vagy harminc kérdezős- 
ködés közül a mit várt, egy sem jött. Pénze a 
mit ruhákért kapott, (mert a ruha, ha drágán is 
veszik, de nagyon keveset adnak rá a zálogosok) 
már fogyatékán volt Mihez fogjon? kétségbeesé
sében ámbár csak az imént érkezett haza, vissza
ment olyan helyre, a hol már húszszor is volt, 
mennyi kisérletet tett, hogy célhoz jusson, de 
eredménytelenül. Sokkal öregebb volt, hogy hajós
inasnak neállhaíott volna és sokkal járatlanabb, 
hogy közönséges matróznak álljon be. Különben is 
modora, becsvágya is ellene mondott az ily szán
déknak, végre mégis elhatározta, hogy megteszi, 
mert máskép nem juthatott volna Amerikába egy 
garas pénz nélkül, hiszen még a fedélközön levő 
helyért sem tudott volna megfizetni, s a legszegé
nyesebb élelmiszerekkel magát ellátni,

És az is nevezetes dolog, hogy egyetlenegy
szer sem kételkedett rajta, ha átmehet, ő ottan nagy 
dolgokat fog művelni. Mennél inkább leverőbben ha
tott rá jelenlegi helyzete, annál görcsösebben ra
gaszkodott ahoz az eszméhez, hogy Amerika az 
egyedüli hely, a hol szerencséjét megállapíthatja. 
Kínozta az a gondolat, hogy mások megelőzik és 
elérik azt, a mi az ő szivének a legdrágább.

Gyakran gondolt John Westlockra és nem te
kintve azt, hogy gyakran körülnézelődött az utcá
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kon, egyszer három nap járt föl s alá, gondolván, 
hogy találkozik vele valahol. De ámbár ez a re
ménye nem teljesült s ámbár egy csöpp habozás 
nélkül kért volna tőle pénzt, s arról is meg volt 
/győződve, hogy John Westlock kölcsönöz neki, mégis 
nem tudta magát rászánni, hogy Írjon Tóm Pinch- 
nek, megtudni tőle, hol lakik John? Mert, noba a 
mint láttuk, a maga módja szerint nyájas is volt 
Tóm iránt, mégis elviselhetlennek látszott előtte a 
gondolat, (érezvén fensőségét Tóm felett) hogy sze
rencséje megállapításához ő is hozzá járuljon egy 
alapkővel. Büszkesége ellene mondott az eszmének, 
ő csak pártfogója lehet Tómnak s még mostani álla
potában sem tudta magát e lépésre elhatározni.

De talán ezzel is felhagyott volna, kénytelen 
lett volna megpuhulni, ha egy különös váratlan 
esemény nem jön közbe.

Öt hét telt el igy s valóban kétségbeesett 
helyzetbe jutott, midőn egy este, a mint éppen haza 
ért lakására, s az ivószobában a gázlángnál gyér* 
tyáját meggyujtotta, de mielőtt mogorván fölment 
volna a lépcsőkön, a korcsmáros nevén szólította. 
Ő sohasem mondta meg nevét a kocsmárosnak, 
sőt idegesen eltitkolni iparkodott azt előtte; nem 
kevéssé megütődött rajta, s oly feltűnő volt izga
tottsága, hogy a vendéglős megnyugtatásul kije
lentette: „csak egy levél a számára !“

— Egy levél — kiáltott Márton.
—  Mr. Martin Chuzzlewitt számára — mondá 

a kocsmáros, leolvasván a cimet a levélről, amit a 
kezében tartott — délben, főposta, bérmentve.

Márton átvette a levelet, köszönt és ment 
föl a lépcsőkön. A levél nem volt lepecsételve, de 
szilárdan össze ragasztva. A kézirat ismeretlen 
«lőtte. Fölnyitotta s név, aláírás, magyarázat nélkül 
egy utalványt talált benne az angolbankra harminc 
font erejéig.
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Leheletlen Márton örömét és csodálkozását 
leírni, újra meg újra megnézte a bankjegyet, a 
köriratát, lesietett a lépcsőkön, meggyőződni róla* 
valódi* e az utalvány, s miután vagy ötvenszer meg
nézte a bankjegyet, megnyugodván rajta, hogy egy 
sort, egy szót sem hagyott figyelmen kivül, s ki
merült a találgatásokban: honnan került a bankjegy? 
csak annyit tudóit: itt van és ő hirtelen meggaz
dagodott ; erről nagyon sokat lehetne beszélni, de 
ez nem áll szándékunkban. A dolognak az lett a 
vége, elhatározta, hogy egy kényelmesen hideg va
csorát költ el szobájában, s miután tüzet rakatott* 
elsietett bevásárlásokat tenni.

Vett hideg marhahúst, fehér kenyeret, vajat, 
s ugyancsak megrakott zsebekkel sietett vissza. Az 
egy kissé kellemetlen volt ránézve, hogy szobája 
tele volt füsttel, a minek két oka volt: először a 
kürtő rossz volt és füstölt, másodszor nagy örömé
ben elfelejtette kivenni a dugaszt, a mit azért tettek 
oda, hogy az eső be ne hulljon. Ezen a bajon segitett s 
egy fadarabbal megtámasztotta az ablakot, hogy 
nyitva legyen s kivéve azt, hogy a füst csípte a 
szemét s a tüdejére szállott, a szoba egészen kel
lemes vala.

Márton nem elégedetlenkedett volna, ha 
még kellemetlenebb lesz az állapota, különösen mi
dőn egy üveg portért tettek az asztalra s a szol
gáló leány azzal a parancscsal ment el, hogy ha 
csöngetni fog, meleg vizet hozzon fel.

A hideg hús egy szinlapba volt burkolva, 
Márton leteritette az asztalt a nyomtat ványnyal, 
úgy, hogy a betű alulra esett és sorba kirakta az 
ételeket. Midőn ezzel készen volt, az öreg karos 
székbe ült a legmelegebb helyen, a hol átadta ma
gát az élvezeteknek.

Nagy étvágygyal evett, teljes megelégedéssel 
nézett körül, azzal a diadalmas érzettel, hogy már
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holnap örökre búcsút mondhat e szobának, midőn 
óvatos lépteket hall a lépcsőn, s nemsokára ko
pogtatnak az ajtón. A kopogás nem volt valami 
erős, mégis az ablakszárnyat táma3ztó-fa az utcára 
esett.

— Bizonyosan szenet hoznak — gondolá 
Márton. Szabad !

— Ez nem szabadság sír —  mondá egy férfi 
hang — ámbár annak látszik. Remélem, jól érzi 
magát, sir ! Alá’szolgája sir !

Márton rámeredt az emberre, a ki az ajtóban 
bólintgatott fejével, Emlékezett arcára, szavára, de 
egészen elfelejtette, hol találkoztak.

— Tapley vagyok, sir, — mondá látogatója,
— ezelőtt a Sárkánynál látta őt, de onnan kény
telen volt eltávozni, mert nem volt nyugta !

— Ah, csakugyan ! — kiáltott Márton, — hogy 
került ön ide?

— A rendes utón és a lépcsőkön sir — 
mondá Mark.

— De úgy értem, hogy akadt reám? —
kérdé.

— Ez igen egyszerű, sir, világositá őt fel Mark
— egyszer vagy kétszer, ha nem csalódom, láttam 
az utcán, s midőn az imént benéztem egy hentes 
boltba egy éhes kéményseprővel, mert uram az ő 
állapotában van valami értéke a vidámságnak, láttam 
önt ott bevásárolni.

Márton elvörösödött, a mint az asztalra mu
tatott, s kissé idegesen mondá :

— Nos, aztán?
—  Nos sir — folytatá Mark —  vettem annyi 

bátorságot magamnak s követtem ö n t; azt mond
tam odalent, hogy ön vár engem, igy föl bocsátot
tak önhöz.

— Valami küldetéssel bízták meg, hogy ezt 
mondta odalent ? — kérdé Márton.
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— Nem sir, semmi megbízatásom nincs —  
monda Mark. Ez csak olyan, a mit kegyes csalás
nak neveznek sir.

Márton haragos tekintetet vetett rá, de volt 
valami olyan a legény vidám arcában és modorá
ban — a mi távol állott a tolakodástól vagy bi
zalmasságtól — a mely egészen lefegyverezte. Pár 
hét óta magányos életet élt, s e társalgó hang jól 
esett fülének.

— Tapley — mondá — őszintén fogok ön
nel beszélni. A mit hallottam önről Pinchtől s a 
mit tapasztaltam, abból meggyőződtem, hogy nem 
a kíváncsiság vagy más sértő ok hozta ide. Üljön 
le. Örülök, hogy láthatom.

— Köszönöm sir — mondá Mark — állhatok.
— Ha le nem ül — jegyzé meg Mark —  

akkor nem fogok önnel beszélni.
— Nagyon jól van sir — jegyzé meg Mark — 

az ön akarata törvény nekem. Leülök — s rögtön 
leült az ágy szélére.

— Segítsen magán — mondá Márton átadva 
neki az egyetlen kést.

— Köszönöm sir — viszonzá Mark, — de 
majd csak akkor veszek, ha ön már megtette.

— Ha most nem ve3z — viszonzá Márton 
— akkor semmi sem marad.

— Köszönöm sir — viszonzá Mark — le- 
gyen az ön akarata szerint.

E szavakkal derekasan hozzálátott az evés
hez. Márton is azt tette s rövid idő múlva hirte
len mondá:

— Mit csinál ön Londonban ?
— Épen semmit — válaszolá Mark.
— Hogyan?
— Nincs szolgálatom — mondá Mark.
— Sajnálom — mondá Márton.
— Egy magányos urat szolgálni jó volna —
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folyfatá Mark — ha vidéki lenne, az még kívána
tosabb volna, Bérre nem tekintek.

Ez oly célzatosan volt mondva, hogy Már
ton felhagyott az evéssel és igy válaszolt:

— Ha ön engem gondol . . . .
y — igen, önre gondolok sir — vágott közbe

Mark,
— De hiszen ön életmódomból gyanítja, 

hogy szolgát nem tarlhatok. Aztán én rögtön Ame
rikába megyek.

— Nagyon helyes sir —  viszonzá Mark za
vartalanul — a mit hallottam Amerikáról, az biz
tosit, hogy ott kedélyesnek lenni éppen nekem való 
feladat volna.

Márton újra haragos pillantást vetett rá, de 
rossz kedve csakhamar eltűnt.

— Az isten áldja meg uram, mi haszon van 
abból — mondá Mark — ha kerülgetjük a dolgot, 
mint a macska a forró kását, mikor hat szóval 
rendbe hozhatjuk dolgainkat Az utóbbi napokban 
többször láttam önt. Láttam, hogy nem egészen 
rendén vannak az ügyei. Azt is tudtam már akkor, 
midőn önt először láttam, hogy ennek igy kell tör
ténni előbb vagy utóbb. Nos, sir, itt vagyok, nincs 
szolgálatom, bért egy évig nem kívánok, mert a 
sárkánynál eleget megtakarítottam, (nem akartam 
takarítani, de hát nem tehettem mást) szeretem 
önt, szeretem a kalandos, küzdelmes életet, szóval 
a dolog úgy áll: magával viszeme vagy itt hágy?

— De hogy vigyem önt magammal ? — ki
áltott Márton.

— Midőn azt mondom vigyen el, — mondá 
Mark — úgy gondolom, engedje meg, hogy önnel 
menjek ? Mert most már akár igy, akár amúgy, de 
el fogok menni. Midőn ön Amerikát említette, rög
tön világos volt előttem, hogy ez a hely éppen ne
kem való, a hol kedélyesnek maradni már igazán
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érdem ! Ha meg nem fizetem azon a hajón az uti- 
bért, a melyen ön megy el, akkor megfizetem egy 
másikon. És jussanak eszébe szavaim, sir, ha egye
dül indulok az útnak, akkor elvemnek megfelelőleg 
a legrozogább hajót választom, a milyenre csak 
akadhatni. Ha az utón elveszek, akkor éjjel egy vizbe- 
fult ember szelleme fog mindég alkalmatlankodni 
önnek ajtaján, ha ez nem igy lesz, soha egy sza
vamat se higyje el sir !

— No ez már igazi bolondság ! — mondá 
Márton.

— Helyes sir — viszonzá Mark — örü
lök, hogy ezt hallom, mert ha nem engedi meg, 
hogy önnel menjek, akkor azt hiszi majd, bolond
ságból tettem, és ön nyugodtabb lelkiismerettel lesz. 
Ezért nem is mondok ellene, egy gentlemannek sem. 
Csak annyit mondok, ha egy oly hajó, a m ely ...

—- Ön ezt csak úgy gondolja, de nem fogja 
megtenni, bizonyos vagyok benne — mondá Márton.

— De igenis megteszem — kiáltott Mark.
— Mondom, hogy nem teszi meg — vágott 

vissza Marton.
— Helyes sir — mondá Mark elégült arccal — 

csak maradjon meg amellett sir, s várja be, hová 
fejlődnek a dolgok. Aztán lelkemre mondom, két
ségem is van benne, vájjon érdemes e nekem, oly 
gentlemannel elindulni, a ki oly könnyen teremt 
magának életpályát, mint a fúró, mely könnyen fúrja 
át a puha fát.

Ezzel Mártonnak gyönge oldala volt érintve. 
Most már csakugyan arról kezdett gondolkozni, mily 
vidám fiú ez a Mark, s mily kellemessé tenné az ő 
kis szobáját.

— Minden bizony nyal remélem a legjobbat, 
különben nem mennék ki. Azt hiszem, talán meg 
is van bennem erre minden kellék.
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— Csakugyan áll ez sir, — viszonzá Mark 
Tapley — mindenki beismeri ezt.

— Tudja — monda Márton, kezére támasztva 
állát és a tüzbe nézett — a diszépités elveit al
kalmazzuk majd a lakóházakra, a mi aüt hiszem 
jó üzlet lesz, mert ott az emberek gyakran változ
tatják lakásukat, gyakran költözködnek, de az vi
lágos, hogy lakóházakra szükségök van ?

— Csakugyan sir —  jegyzé meg Mark — 
a dolgok ily állásában a legpompásabb kilátása 
van az épitkezési vállalatoknak ; pompás terv ez !

Márton gyors pillantást vetett rá, e megjegy
zés után nem épen gyanútlanul vizsgálgatta, azt 
hivén, hogy Mark talán kételkedik tervének sikeré
ben. De Mark oly jó és ártatlan arccal ette a 
főtt húst és kenyeret, hogy lehetetlenség volt ezt 
róla feltenni. Más gyanú merült fel ekkor lelkében. 
Elévette a levélboritékot, a melyben a bankjegyet 
kapta és Mark szeme közé nézve, átadta neki.

— Nos, most igazságot mondjon ám ! Tud 
ön erről valamit ?

Mark a borítékot ide s tova forgatta, szemé
hez vitte, majd karját kinyújtva szemlélgette, majd 
egyenesen, majd visszájáról nézte az Írást, fejét 
rázta nagy csodálkozással s már-már kérdést akart 
hozzá intézni, midőn Márton elvette tőle a boríté
kot és igy szólt:

— Nem, meg vagyok róla győződve, hogy 
nem ön. De hogy is gondolhattam ilyet ? Valóban, 
ha tudna erről valamit, akkor csakugyan különös 
volna, hogy idejött. Tapley — monda némi gon
dolkozás után — elmondom önnek történetemet, 
hogy ön előtt tisztán álljon, mit remélhet tőlem, ha 
követni fog.

— Bocsánatot kérek sir — mondá Mark — 
de mielőtt ebbe belemennénk, azt szeretném tudni, 
vájjon elmehetek-e önnel ? Vájjon visszadob-e en-

D ick en s: Chuzzlewitt. 18
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gem? Tapley-t a kék sárkánytól, akit mr. Pinch 
ajánlott, akinek szüksége van egy olyan vasakaratu 
gentlemanre, mint ön, hogy cammogjon a lábtó felé, 
amelynek tetejére ön már feljutott, megengedi-e, 
hogy tisztességes távolban követhessem ? Meghiszem 
azt sir, hogy ez önre nézve csekély fontossággal 
bir ; itt a nehézség, de rám nézve ez nagyon fon» 
tos dolog s lesz oly szives ezt meggondolni?

Ha ez a második támadás Márton gyönge ol
dala ellen az első hatásán indult meg, úgy 
mr. Tapley ravasz, furfangos ember vala. Váj
jon szándékos vagy esetleges volt e támadás, 
az bizonytalan; Márton engedékenységgel szó
lalt meg:

— Nos, majd meglátjuk, Tapley. Majd reg
gel megmondja nekem, mire határozta magát.

— Akkor sir — mondá Mark, kezeit dör
zsölve, rendben vagyunk — az ügy be van fe
jezve. Beszéljen, sir, hallgatom.

Márton megint leült a karosszékbe s a kan
dallóba nézett, aztán Markra, a ki ilyenkor mindég 
bóiingatott fejével, jeléül érdeklődése és figyelmének. 
Márton elmondta élete történetének főbb pont
jait, éppen úgy, mint hetekkel ezelőtt mr. Pinchnek. 
De a történetet Mark felfogásához alkalmazta, azért 
csak egy pár szóval érintette szerelmét.

De gazda nélkül számított, mert Mark legin
kább ez iránt érdeklődött, s több kérdést intézett 
hozzá. Azzal nentegetődzött, hogy félig meddig joga is 
volna e dologhoz, mert a fiatal ladyt (a mint Már
ton mondta Í3 neki) látta a kék sárkányban.

— Nos oly fiatal hölgyre, mint a kibe szerel
m e, minden gentleman büszke lehetne — mondá 
Mark nyomatékosan, ne sóhajtson kérem!

— Ah ön akkor látta, a midőn már nem 
volt boldog — mondá Márton a tüzbe nézve — 
d ha látta volna a boldogabb időkben . . .
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— Nos mindenesetre levertnek nézett ki, sir 
<ás sápadtabbnak, mint szerettem volna — mondá 
Mark — de azért ez jól állott neki. Úgy látszik 
most jobban van, mióta Londonba érkezett.

Márton mint egy őrült meredt Markra, s azt 
kérdezte tőle: mit beszél ?

—  Nem szándékom gyanusitgatni — sietett 
Mark megjegyezni — nem azt mondom, hogy 
most boldogabb, de úgy találom, hogy jobban néz 
ki, sir.

— De ön azt mondja, hogy Londonban van! — 
mondá Márton felugorva s a széket eltaszitva ma
gától.

— Természetes, azt mondtam — viszonzá 
Márton nagy csodálkozással ; felkelve az ágy szé
léről, ahol ült . . .

— És azt gondolja, hogy most is Lon
donban van ?

— Nagyon valószinü, sir. Legalább egy hét
tel azelőtt még itt volt.

— És tudja hol ?
— Igen — válaszolt Márton — de hát ön 

ezt nem is tudta ?
—  Kedves jó emberem — kiáltott Márton 

megragadva mindakét karjánál — azóta nem láttam 
,a mint nagyatyám házát ott hagytam.

— Ezer mennykő — kiáltott Mark összeszo
k o tt  oklevél oly nagyot ütve a kis asztalra, hogy 
a marhahús és sonkaszeletek táncoltak rajta, mig 
arcán csakúgy sugárzott az öröm,— ha én nem szü
letett szolgája vagyok önnek, s nem a sors foga
dott fel az ön szolgálatába, úgy nincs a világon 
kék sárkány ! Midőn fel alá jártam a város egy 
régi temetőjében, hogy szomorú helyen is kedélyes 
tudjak lenni, nem láttam e az ön nagyatyját ott 
egy óra hosszáig fel s alá bolyongni? Nem láttam-e 
őt bemenni a Todgers féle étkező házba, s még

is*
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vártam mig kijön, s távozik vendéglőjébe, azt mond* 
tam neki, hogy a saját pénzemen szolgálni fogom 
őt, a mint már mondtam is, mielőtt a kék sárkányt 
elhagytam. A fiatal lady is ott ült, nevetett, úgy 
nevetett, hogy gyönyörűség volt azt nézni. Nagy 
atyja azt mondta nekem: jöjjön el a következő hé
ten! Én elmentem a következő héten, de ő akkor 
azt mondá, senkiben sem tud megbizni, azért nem 
is fogad fel, de adott igen csinos borravalót. Nos- 
— kiáltott mr. Tapley a boszuság és öröm komi
kus vegyületével — vájjon ily körülmények közt 
van e valami érdeme a vidámságnak ?

Pár percig Márton mereven nézett rá, mintha 
el sem tudta volna hinni, hogy Mark áll előtte 
testben és lélekben, alig mert hinni szemeinek. 
Végre megkérdezte tőle, ha a fiatal lady még Lon
donban van, t.udna-e titokban neki egy levelet 
átadni ?

— Meghiszem azt! — kiáltott Mark —  ül
jön le sir és Írja !

E szavakkal rövid utón letakaritotta az asz
talt, minden fölöslegest a tüzbe szórt. Márton szé
két közelebb tolta az asztalhoz, beleültette, a kan
dalló párkányzatáról levette az iró szereket, a tol
lat a tintába mártá és kezébe nyomta.

— Rajta sir — kiáltott Mark, Csak mennél 
erősebben nyomja meg azt a pennát!

Márton nem mondatta ezt kétszer magának, 
nagy buzgalommal látott az Íráshoz, mialatt mr. 
Tapley minden további formaság nélkül kinevezte 
magát bizalmas szolgának és intendánsnak, Leve
tette a kabátját, rendbe hozta a szobát s suttogó 
hangon beszélgetett magával.

— Kedélyes lakás — mondá a szenes lapát 
fogójával orrát dörzsölve és széttekintgetve a sze
gényes szobában — ez is vigasztalás. Az eső be
csöpög a födélzeten. Ez sem rossz! Ez az ócska ágy,
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fogadni mernék rá, hogy egy sereg vérszopó féreg 
tanyázik benne. No jó kedv, most mutasd meg hatal
madat. Egy szétrongyollott hálósapka. Pompás do
log ! Jane kedves — kiáltott le a lépcsőkön — 
hozza fel a meleg vizes edényt uramnak, a mit 
akkor készített, mikor idejöttem. így jó sir — 
mondá Mártonnak — be az edénybe, de csak óva
tosan, nem lehet ezzel másképen, csakis csinvián 
bánni s i r !

XIV. FEJEZET.
A melyben Márton búcsút mond szerelmesének és egy 
alsóbb rendű személyiségnek, a kinek szerencséjét meg 
akarja állapítani, megadatik a kegy, hogy Maryt pártfo

gásába ajánlja.

A levél alá volt irva, lepecsételve, megcí
mezve. Átadta Tapleynek, hogy mennél hamarább 
kézbesítse. Oly serényen járt el küldetésében, hogy 
még az éjjel visszatért éppen akkor, midőn a ka
put be akarták zárni, azzal az örvendetes hírrel, 
hogy a levelet felküldte a ladynek egy kis papi
rosba göngyölve, a melyben ő maga azt irta, hogy szol
gálatot keres mr. Chuzzlewittnél. A lady maga sie
tett le hozzá s nagy sietve, izgatottan mondá, hogy 
a gentlemannel másnap reggel 9 órakor a St. 
James-parkban óhajtana találkozni.

Áz ur és a szolga megegyeztek, hogy Márk 
korán várni fogja a ladyt, a találkozás helyére ki
séri, s a mikor ebben megállapodva elváltak, Már
ton újra tollhoz nyúlt és egy másik levelet irt, 
a melyről nemsokára fogunk tudni.

Márton másnap virradatkor fenn yolt, s korán 
reggel a parkba ment, a mely 365 ruhája közül 
az év ruhatárából mára a legcsunyább ru
háját vette föl. Komor, ködös, szomorú idő volt,
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a felhők aláereszkedtek a talajig, s az úgyis kevés 
kilátást az utcákról az avenue kről elzárta a pisz
kos ködfüggöny.

— Valóban nagyszerű időjárás ! — mondá 
Márton keserűen monologizálva —  úgy járok itt 
föl és alá, mint egy tolvaj. Pompás idő a szerel * 
mesek találkozására, nyilt ég alatt, nyilvános he- 
lyen! Látom, hogy gyorsan menekülnöm kell más 
hazába, mert itt még mélyebbre fogok sülyedni.

Talán később arra is rájött volna, hogy az 
év minden reggele közül ez volt a legalkalmatla
nabb egy ladyt ily útra felszólítani. De gondolatme
netét megakasztotta az ő megjelenése. Eléje sietett. 
Kísérője mr. Tapley abban a percben gyöngédség
ből visszavonult és nagy érdeklődéssel vizsgálni 
kezdte a felhőket.

— Kedves Márton ! — mondá Mary.
— Kedves Mary — mondá Márton.
Ők azon szerelmesek közé tartoztak, a kik

től e pillanatban C3ak ennyi telt ki. Márton karját 
nyújtotta, kezét megfogta, igy jártak föl és alá a 
kis utón, a hol legkevésbbé voltak kitéve a járó
kelők kíváncsiságának.

— Ha meg is változtál kedves szerelmem, a 
mióta elváltunk — mondá Márton, a mint kevély 
örömmel végig nézett rajta — csak még szebb let
tél mint valaha!

Ha Mary a közönséges fajtájú nők közé tar
tozik, ezt igen érdekes modorral eltagadja s erő3en 
bizonyítja, érzi, hogy valóban csúnya teremtés lett 
belőle, hogy a bánat, az aggodalom emészti, hogy 
lassan, észrevétlenül hervad a sírba, elmondta 
volna, hogy az ő szenvedései kimondhatlanok !

De ő sokkal szigorúbb iskolán ment keresz
tül, mint a többi fiatal leányok. Természete meg
szilárdult a szükség s a szenvedések között s mint
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önálló, komoly és önfeláldozó leány került ki az 
élet iskolájából.

— Mily változás történt veled Márton ? —  
mondá — ez érdekel most a legjobban. Te sokkal 
szomorúbb és gondolkozóbb vagy, mint ezelőtt.

—  Ami ezt illeti kedvesem — mondá Már
ton körülkarolva őt, de előbb körülnézett, nem 
látja-e valaki, de csak mr. Tapleyt látta, aki 
még nagyobb érdeklődéssel nézte a felhőket — az 
volna a különös, ha nem változtam volna meg, 
mert napjaim különösen az utóbbiak, nagyon pró
bára tettek.

— Azt gondolhattam volna, — mondá Mary 
— oh mikor nem kell majd erre gondolnom!

— Majd eljön ennek is az ideje, — mondá 
Márton — van jogom ezt remélni Mary; sok ba
jon, kellemetlenségen estem át; meg kell jönni végre 
a jutalomnak is.

— Nagyon szegényes jutalom lesz ez — 
mondá Mary szomorú mosolylyal, — de az meg
lesz s meg fogod kapni minden körülmények közt. 
Nagyon megfizettél Márton ez árva szívért, de utol
jára ez a tied, igaz és őszinte hozzád.

— Ebben a tekintetben meg vagyok nyugod
va — mondá Márton — különben nem rohanok 
ebbe az állapotba. Azt ne mondd édesem, hogy sze
gény szív, sőt ellenkezőleg nagyon gazdag. Én most 
olyanra határoztam el magamat, a mi téged egy 
pillanatra meg fog döbbenteni, de a mit te érted 
teszek meg. Elmegyek, — mondá lassan, mélyen 
beletekintve világos szemeibe — megyek külföldre.

— Külföldre Márton !
— Csak Amerikába. De ládd már is megdob* 

bentél!
— Ha megdöbbenek, vagy amint remélem, 

megdöbbentem — feleié Mary rövid szünet múlva 
a mint Márton még egyszer arcába nézett — ez
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azért van, mert fáj rá gondolnom, hogy ez miattam 
van igy. Nem merlek erről lebeszélni Márton, de 
az messze, nagyon messze van. A mély óceán lesz 
köztünk. A szükség, a betegség mindenütt baj de 
idegen országban borzalmas dolog. Meggondol
tad-e ezt?

— Hogy meggondoltam-e, — mondá Márton s 
nyájassága dacára felkiáltott, pedig nagyon szerette a 
leányt, mégsem tudott uralkodni heves természetén — 
de hát mit tegyek? Az nagyon szép dolog azt kér
dezni tőlem, meggondoltad-e ezt kedvesem, de azt 
is megkérdezhetnéd egy füst alatt: nincs-e kedvem 
hozzá itt éhen halni ? vagy hordárnak beállani, hogy 
napról-napra tengődhessem ? Nem, — tette hozzá 
gyöngéd hangon — ne csüggeszd le fejedet, szük
ségem van rá, hogy bátorításul a te édes arcodat 
nézhessem. Ládd, ez a jó ! csak légy újra erős- 
ielkü !

— Rajta vagyok, hogy az legyek, — mondá 
Mary könyein át mosolyogva.

— Szilárdnak lenni szép dolog, az akarat és
tény nálad egy! Tudom-e én a z t! — kiáltott
Márton vidáman. így n i ! Ez a szép dolog! Ládd 
ngy elmondom neked, minden tervemet, mintha ked
ves kis feleségem volnál!

A leány még erősebben fogta karját, arcába 
nézett, s kérte beszéljen tovább.

— Látod —  mondá Márton kis kezeivel 
játszva — hogy kísérleteim idehaza szerencsémet 
megalapítani, balul ütöttek ki. Nem mondom meg, 
ki az oka, mert ez mind a kettőnkre kínos volna. 
De úgy van ! Nem hallottál egy rokonomról valamit 
a kit Pecksniffnek hívnak ? Csak erről beszélj, 
erre kérlek.

— De igen, nagy meglepetéssel hallottam, 
hogy sokkal jobb ember, mint sem gondolták.

— Ah úgy! elhiszem — vágott közbe Márton.
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— És nemsokára meg fogunk vele ismerkedni, 
tilán velők fogunk lakni, gondolom, leányaival . . . 
Nemde leányai is vannak kedvesem?

— Egy pár — válaszolá Márton — egy je 
les pár. Gyöngye a világnak.

— Ah, te tréfálsz.
— Ez olyan tréfa, a mi komolyságnak is meg

járja és egy kis megvetést árul el — mondá Már
ton — igy tréfálok én Pecksniffel, a kinek házá
ban éltem, s a kitől sértést és igazságtalanságot 
tapasztaltam. Bármi történjék, bármily szoros ösz- 
szeköttetésbe is lépsz ezzel a drágalátos családdal, 
sohase felejtsd el azt, a mit mondtam Mary, soha 
egy percre ne felejtkezzél meg arról, akármit látsz 
is, ha a külszin ellenem is fog bizonyitani, hogy 
Pecksniff gazember !

— Valóban!
— Minden porcikája az. Gazember tetőtől 

talpig. Leányairól csak annyit mondok, tudomásom, 
hitem szerint engedelmes teremtések és azt teszik, 
a mit az apjuk. Ez ugyan kitérés, de ahhoz tartozik, 
a mit mondani akarok.

Itt megállt és szemébe nézett megint, aztán 
hirtelen körültekintve, látván, hogy senki sincs kö
zelben és Márk még mindég a köd nézésébe me
rült el, nemcsak nézte a száját, hanem meg is 
csókolta.

— Amerikába megyek tehát s nagy kilátá
som van rá, hogy helyesen teszek, talán nemso
kára vissza tudok térni, talán egy pár év telik el, 
mig látjuk egymást, de mindenesetre jogot tartok 
hozzá, hogy te légy a feleségem. Teszem ezt anél
kül, hogy félnék tőle, hogy te oly ember szolgála
tában vagy, a ki nem tűrné el, ha módjában volna, 
még azt sem, hogy saját hazámban megéljek. Meny
nyi ideig maradok ott, az bizonytalan, de azt hi
szen nem nagyon sokáig tart. Bizzál bennem . . .
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— De az alatt kedves Márton . . .
— Éppen erről akarok beszélni. Az alatt 

mindég fogsz hallani rólam és pedig ilyen utón. . . .
Elhallgatott és egy levelet vett ki zsebéből, a 

mit az éjjel irt s igy folytatá :
— Annak az embernek a házában és szol

gálatában (az ember alatt természetesen Pecksniffet 
értem), van egy Pinch nevű személy, ne felejtsd el 
a nevét; szegény, különös, együgyü ember, Mary, de 
becsületes és őszinte, buzgó és barátságos irányom
ban, ha egy nap visszatérek, gondoskodni fogok róla 
egy vagy más utón.

— A te régi jó szived, Márton.
— Oh — mondá Márton —  erről szó se le

gyen. Ő buzgóan és hálásan szolgálna engem és 
én többet teszek érte, mint hogy egyszerűen meg
fizetném. Egy este elmondtam Pin ebnek történetem, 
•lmondtam mindent magamról és rólad. És ő na
gyon érdeklődött utánad, mert ismert. Ah, meg 
vagy lepetve, különben mennél tovább tart, annál 
jobb, mert ez nagyon jól áll neked. Nos, te hal
lottad őt orgonát játszani abban a kis faluban, 6 
látta, hogy te figyelsz a játékára s tőled vett köb 
csőn lelkesedést.

— Ő volt az orgonajátszó ! — kiáltott Mary 
— ezt köszönöm neki teljes szivemből.

— Igen ő volt — mondá Márton —  és még 
hozzá ezért mitsem kap ; soha sem volt még a vi
lágon ily együgyü ember. Olyan mint egy csecse
mő. De igen jó fiú, biztositlak róla.

— Bizonyos vagyok benne — mondá Mary 
nagy ölömmel — annak kell lennie !

— Oh semmi kétség — mondá Márton az 
ő gondatlan modorával — csakugyan az, szóval ő 
megtetszett nekem, de hallgasd mit Írtam neki, a 
mit még ez éjjeli postával elküldök, ez mindent 
megmagyaráz. „Kedves Tóm Pinch.‘fc Ez talán kissé
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bizalmas megszólítás, de — mondá Márton, vissza
emlékezve rá, hogy Maryval való utolsó találkozásuk 
alkalmával még büszke volt — de azért nevezem igy, 
mert ő ezt szereti és ez nagyon fog tetszeni neki. 
„ — Nagyon helyes és szép tőled — mondá Mary.

— Igaz — kiáltott Márton. Szívesnek kell 
lennie az embernek, ha alkalom van rá, aztán a 
mint mondám, ő igen jó fiú ! Tehát „Kedves Tóm 
Pinch54. Ezt a levelet a kék sárkányhoz, mrs. Lu- 
pin hoz küldöm, pár sorban megkérem, hogy adja 
át önnek, a nélkül, hogy erről másnak szó
lana, s többi leveleimmel is úgy tegyen, 
a mit ezentúl kapni fog tőlem.44 Majd mindjárt ki 
fog tűnni, miért teszem ezt ? Ámbár valóban nem 
tudom, meg fog-e érteni ? — tette hozzá magát 
félbeszakítva, — mert nagyon lassú a felfogása a 
szegény fiúnak, de talán idővel megérti. Egyszerűen 
azért teszek igy, mert nem akarom, hogy más em 
berek is olvassák levelemet s különösen nem aka
rom, hogy az a gazember olvassa, a kit ő angyal
nak tart.

— Mr. Pecksniffet gondolod ? — kérdé Mary.
—  Azt — mondá Márton — mindjárt vilá

gos lesz előtted a dolog. Én már minden előkészü
letet megtettem, hogy Amerikába utazzam, s meg 
leszesz lepetve, ha megmondom, hogy Márk Tapley 
is velem jön, a kivel sajátságos módon jöttem ösz- 
sze Londonban, a ki pártfogásom alá helyezte ma
gát. Én azt gondolom, ez is barátunk Pinch müve 
— tette hozzá.

Mary nagyon örült ennek és hálás pillantást 
vetett Markra, a ki most nem a ködöt nézegette 
és nagy örömmel fogadta ezt. Mary azt mondá, 
hogy ő jó ember, vidám természetű, hogy hü lesz, 
arról meg van győződve. Oly beszéd, a melyre 
méltónak lenni Tapley erősen elhatározta, ha éle
tét is fel kell áldoznia.
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— Tehát : „kedves Pinch — folytatá Márton 
a levelet — elmegyek, de a mi a legdrágább előt
tem, azt önre bízom, tudván, hogy tökéletesen biz
hatom az ön becsületeségében és titoktartásában. 
Más ember úgy sincs, a kire számíthatnék.u

— Az utóbbi szavakat még sem imám. Már
ton —- jegyzé meg Mary.

— Azt hiszed? Hát akkor kitörlöm onnan. 
Ámbár ez igaz.

— De ez egy kissé barátságtalan kifejezés !
— Oh, az mitsem tesz — mondá Márton

— vele szemben fölösleges minden ceremóniára 
ügyelni. De ha úgy kívánod, kitörlöm, é3 csak a 
„titoktartásban“ szóig hagyom meg. Helyes. „Nem
csak leveleimet^ tudod, ez már megint a levél.

— Igen, igen!
— Tehát: „Nem csak leveleimet, a mit a 

fiatal ladynak irok, akiről többször beszéltem önnek, 
hanem öt magát is védelmébe és jóindulatába aján
lom, abban az esetben, ha találkoznának. Okom 
van rá hinni, hogy találkoznak — talán gyakrab
ban is — s ámbár ön helyzetében keveset te
het sorsának könnyítésére is, de legalább meg
tesz mindent, ami hatalmában áll.44 Kedves Mary
— mondá Márton — nagy vigasztalás lesz rám 
nézve, ha lesz valakid, ha mindjárt egy együgyü em
ber is, akivel beszélhetsz rólam. És ha találkozol 
vele, az első látásra meg fogsz győződni, hogy 
vele szemben egy csöpp tartózkodásra nincs szük
ség, épen mintha egy vén asszonynyal beszélnél.

— Legyen ő akármilyen — jegyzé meg Mary 
mosolyogva —  ő a te barátod és ez elég !

— Természetesen ő barátom — mondá Már
ton — sokszor mondtam neki, hogy mi pártfogolni 
fogjuk és igen szép vonás az jellemében, hogy Ő 
hálás — nagyon hálás tud lenni. Tudom szerel
mem, hogy te hamar meg fogod őt szeretni. Sok
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nevetséges vonást fogsz benne felfedezni, nevethetsz 
rajta eleget, ő ezért a világért sem fog neheztelni 
rád, sőt még jó néven veszi.

— Nem hiszem, hogy ezt megpróbálnám !
— Természetes, ha tudsz magadon uralkodni 

— mondá Márton — de azt hiszem, ez mégis sok 
lesz a te komolyságodnak is ! De utoljára is ez 
nem tartozik ide, nem tartozik a levélhez; a mely 
igy végződik: Tudom, hogy fölösleges jobban 
is szivére kötnöm, a mit önre bízok, tudom, 
hogy mindezt úgy is hiven meg fogja tenni, 
most tehát istenhozzádot mondok önnek, s biztosí
tom róla, hogy az ön jóvoltáért épen úgy fogok fá
radni, mint a magáméért, s maradok barátja, Chuzz- 
lewit Márton.“ Van még egy utóirat . . .  Oh —  
mondá Márton magát félbeszakítva és a levelet ősz- 
szegöngyölve, — ez nem tartozik a dologra !

Éppen e válságos pilanatban közbeszólott 
Mark Tapley, mentegetődzve mondá, hogy az óra 
most ütött a toronyban.

— Nem szóltam volna sir — tette hozzá 
Mark — de a fiatal lady különösen megkért, hogy 
erre figyelmeztessem.

— Igen mondá Mary — én kértem őt erre. 
Köszönöm. Önnek igaza van. Mindjárt megyek haza, 
de még van rá egy kis időnk, hogy egy pár szót 
váltsunk. Kedves Márton, ámbár annyi mondani va
lóm volna, de hát ennek akkorára kell maradni, a 
mikor megint találkozhatunk. Adja az isten, hogy 
mennél hamarabb, és boldogan lássuk egymást. No 
de bizalommal nézek a jövő elé. Nem félek tőle.

— Félni — kiáltott M árton— vájj on miért? 
Mi az egy pár hónap, vagy egy egész esztendő. 
Aztán esküszöm neked, utazásom < kedvezőbb körül
mények közt nem eshetik meg, mert akkor nem va
gyok hajlandó elmenni, mig most a szükség is ösz
tönöz, hogy kitüntessem magam.



286

— Igaz, igaz ! És mikor mégy ?
— Még ez éjjel Liverpoolba utazunk. Egy 

hajó vitorlázik el onnan három nap múlva. Egy hó 
múlva s talán hamarább is, Amerikában leszünk. Mit 
tesz az egy hónap? Hány hó óta nem láttuk egymást?

— Hosszúnak tűnik fel ez az idő, ha vissza 
tekintünk rá, — mondá Mary tréfás hangon — de 
mikor benne vagyunk, gyorsan folyik le.

— Nem lesz semmi baj — kiáltott Márton 
— látok különböző jeleneteket, különféle furcsa mo
dorú embereket, változik a tér, változnak a gondok, 
a remények ! Azt hiszem az időnek szárnyai nőnek. 
Én mindent elviselek Mary, csak gyorsan folyjon le.

Vájjon gondolt-e Mary gondjaira, a mit érte 
fog kiállani ? midőn íly könnyedén vette az elvá
lást ? Gondolt-e az ő egyhangú hosszas kitartá
sára, a mely napról napra csak bánattal tölti el? 
Vájjon nem volt valami szomorú, leverő e bátorító 
szavakban ? Nem volt, legalább Mary ezt nem 
érezte. Ha máskép történik, mindenesetre jobb lett 
volna, de hát ebben is meg kell nyugodni. Ő 
csak gyönyörködött e merész szellem nyilatkozatai
ban, a ki ő érte küzd, neki megy a bajnak, vesze
delemnek, hogy ő boldog és nyugodt legyen ; egye
bet nem tudott, nem értett.

— A negyedet is elverte — kiáltott mr. 
Tapley figyelmeztető hangon.

— Rögtön megyek — mondá Mary — csak 
még egy dolgot akarnék neked, kedves Márton, el
mondani. Oly helyzetbe hoztál, hogy csak kérdéseidre 
kellett felelnem, de egyet még tudnod kell, mert kü
lönben nem lennék nyugton s ez az, hogy mióta az el
válás megtörtént, fájdalom, ennek én valék az oka, 
nagyatyád egy szóval sem emlékezett meg rólad, 
sohasem szidott, sohasem célzott reád, nem tett 
szemrehányásokat és egy percre sem változott meg 
irányomban jóindulata.
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— Ezért köszönettel tartozom neki — monda 
Márton — másért úgysem tartozom neki hálával. 
Különben jól meggondolva a dolgot, azért is hálás 
vagyok, hogy nem emlegeti nevemet. Talán egyszer 
még meg fog emlékezni rólam — a végrendeletében, 
de bizonyos vagyok benne, nem valami hízelgőén. 
Tegye azt, a mi tetszik neki. De mikor ezt megtu
dom, ő már a sírban fog pihenni, szatírája a dü
höngésnek, Az isten segítse ő t!

— Márton — mondá a fiatal lady — ha 
valamikor egy csöndes órádban, a tűz mellett ül
dögélve, vagy nyári alkonyaikor, midőn szived he
lyet ad a gyöngédebb érzelmeknek, elgondolkozol a 
halálról, az otthonról, gyermekségedről, ha ily gon* 
dolataid egyszer egy hónapban vagy esztendőben 
támadnak, rá gondolsz arra, aki igazságtalan volt irá
nyodban, tudom, hogy szivedben mégis meg fogsz 
neki bocsátani.

— Ha tudnám Mary — válaszolá Márton — 
hogy ez igy fog történni, először is sohasem gon
dolkoznék az ilyesmiről, hogy ily szégyenletes 
gyöngeségtől meg legyek kiméivé. Sohasem leszek 
egy ember játékszere és különösen nem leszek az 
övé ; a ki szeszélyeinek ifjúságomat áldoztam föl. 
Köztünk csere viszony állott föl, semmi egyéb. 
Nem hiszem, hogy a mérleg nem az én javamra 
billen. De neked megtiltotta úgy «e — tévé hozzá, 
hogy engem felemlits. Nemde?

— Az régen volt — viszonzá — közvet
lenül eltávozásod után. Azóta erre nem is gondolt.

— Nem tette, mert nem volt rá alkalom — 
mondá Márton. Minden vonatkozás rá ezentúl éde
sem, e naptól kezdve legyen megtiltva. És azért 
édes —  mondá megölelve őt, mert a válás ideje 
elérkezett — az első levéltől kezdve, a melyet 
New-Yorkba fogsz Írni, a főpostára címezve, úgy 
a többiekben is, a melyeket majd Tom Pinch köz
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vetítésével fogsz elküldeni, emlékezz rá, hogy ö 
nem él, ránk nézve meghalt. És most az isten 
áldjon meg édesem ! Ez bizony kissé különös hely 
az ily találkára, de a következő majd más he
lyen lesz.

— Még egy kérdést Márton. Van-e elég pén
zed az utazásra ?

— Hogy van-e édesem — kiáltott Márton, 
lehet, hogy a büszkeség szólalt meg benne, lehet, 
hogy csak azért beszélt ily hevesen, hogy őt meg* 
nyugtassa — mily kérdés ez egy kivándorló nejé
től. Vájjon hogy utazhatnék el anélkül, édesem?

— ügy értettem, van-e elég pénzed ?
—  Elég ? Több mint elég. Húszszor több, 

mint amennyire szükségem van. Teli van a zse
bem Én és Mark oly gazdagon vagyunk ellátva 
minden szükségessel, mintha Fortunatus erszényét 
is magunkkal vinnők.

— Már a felét is elverte — kiáltott mr 
Tapley.

— Isten veled, isten veled, édesem — mondá 
Mary remegő hangon.

De mily hideg búcsú volt ez az istenhozzád 1 
Mark Tapley legalább ugv volt meggyőződve. Tudta 
ezt talán a könyvekből. Talán saját tapasztalatából 
vagy másokon tapasztalta. Lehetetlenség eldönteni, 
de elég annyit tudnunk, hogy öszíönszeriileg oly 
bölcs cselekedetre akarta magát elhatározni, a mit 
ily körülmények közt minden embernek helyeselni 
kell. Rögtönös tüsszögés fogta el s kénytelen volt 
fejét hátra fordítani.

Rövid szünet következett, de Márknak meg 
volt az a kellemes érzete, hogy ez épenségesen 
elég. Akkor aztán Mary leeresztette fátyolát s gyor
san elindult, intve Márknak, hogy kövesse őt. A 
szögletnél megállóit s visszanézett, kezeivel intett 
végbucsut Mártonnak. Márton olyan mozdulatot tett
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«lőre, mintha még egy pár búcsúszót akart volna 
neki mondani, de Mary elsietett, Mark pedig követte.

Midőn Mark visszatért Márton szobájába, ez szo
morúan üldögélt a kandallónál, mindkét lábát fel
rakva a párkányzatra. Oda könyökölt két karjával 
a  térdére s állát rátámasztá>

—  Nos Mark ? — kérdé tőle.
— Minden rendben van sir — mondá Mark 

nagyot lélegzve — a fiatal lady otthon biztonság
ban van, szinte nyugodtabbnak érzem magamat 
utána. Egy pár üdvözlő szót küld tőlem — és 
egy gyűrűt adott át neki — ezt emlékül.

— Gyémántok! — kiáltott Marton megcsó
kolva a gyűrűt, de nem azért, mert gyémántos, 
hanem mert tőle van, kis ujj ára tűzte — ragyogó 
gyémántok ! Az én nagyatyám sajátságos jellem 
Mark. Bizonyosan ő adta neki.

Mark Tapley tudta jól, hogy a leány ezt vá
sárolta, azért, hogy Márton valami értékessel bírjon 
szükség esetében, oly jól tudta, mint hogy most nappal 
és nem éjjel van. Ámbár neki nem volt fogalma 
arról, hogy mennyit érhet ez az ékszer, mégis el
gondolta, mily csinos öszeget adott ki ezért a le
ány, bizonyosan kiürítette egész takarékpénztárát. 
Mary viseletét e kis eset alkalmával értette Mark, 
egyúttal most már világos fogalma volt Márton 
jelleméről.

— Megérdemli az áldozatot, a mit hoztam 
érte, — mondá Márton, összefonva karját s a kan
dalló tüzébe nézett elmerengve — igen érdemes 
ez áldozatra. Nincs az a gazdagság, a mely kárpó
tolhatna az ő elvesztéséért, Csak a magam kíván
sága ment teljesedésbe, midőn e leány szerelmét 
megnyertem s egy másik önző terveinek ellene 
szegültem, megszégyenítettem, a kinek úgy sem volt 
ehhez semmi joga. Méltó, fölötte méltó ez áldo
zatra. Igen, ebben nem lehet kételkedni!

Dickens : Clmzzlewitt. 19
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E tűnődést talán megértette Mark is, mert 
ámbár nem neki szóltak, mégÍ3, bár halkan be
szélte ezt.

Bárhogy is legyei a dolog, ott állt Mark s  
ügyelt Mártonra leirhatlan és sokat kifejező arccal, 
mig a fiatal ember föl nem ébredt tűnődéséből s 
felé nem tekintett. Mark ekkor elfordult, mintha az 
utazásra való előkészületekkel foglalkoznék, s bár 
tagolt hangok nem hagyták el ajkát, borzalmas 
mosolylyal, ajkai rángásával, mintha egy szót akart 
volna kimondani:

— Csak vidáman !

XV. FEJEZET.
A tengeren.

Sötét titokteljes éjszaka; az emberek vagy 
ágyukban pihennek, vagy a tűz körül telepedtek le. 
A szükség, hidegebb az emberi könyörületes ség nél, 
ott fázódik az utca szögleten. A templom tornyai 
ragyognak, ércnyelvök reszket, de most, mi
dőn kísértetiesen elverték az egyet, megnyugodnak. 
A földet fekete köpeny borítja, mintha a tegnapot 
temetné, a fák gályái, mint óriási tollak a gyász- 
kocsin, ide s oda ingának. Minden csöndes, zajta
lan a nagy csöndben, csak sebes felhők futnak át 
a holdon, az óvatos szél, mintha utánok leske- 
lődnék, megáll, hallgatódzik, majd tovább suhan, me
gint megáll, megint követi, mint a vadember az állat 
nyomát.

Hová sietnek a felhő és a szél? Ha mint a 
bűnös lelkek a találkára indulnak, ugyan mily vad 
tájékon tartják összejövetelüket, hol űzik féktele
nül mulatságaikat ?

I t t ! Megszabadulva attól a börtöntől, amit 
földnek neveznek, odakint a tengerek végtelen me-
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zőin. Ott ordítanak, dühöngenek, jajgatnak egész 
éjen át.

Ott jön a hajó, vitézül küzdve az elemekkel, 
magas árboca remeg, bordái recsegnek a nagy 
küzdelemben, majd a hullámok tetejére kerül, rhajd 
a tenger barlangjába merül, mintha el akarna -rej
tőzni haragja elől s a vihar még dühösebben or- 
di’ja a levegőbe : egy hajó !

De a hajó csak igyekszik előre vakmerőén 
a vihar lármájánál. A haragos hullámok szörnyű 
kíváncsisággal egymás hátára emelkedtek, hogy 
megcsodálják a vakmerőt. E szörnyű kíváncsiság da
cára a hajó tört előre . . .

A teknőjében emberek aludtak, nem törődve 
a hullámokkal, mintha a borzasztó habok minden 
hasadékon be nem kandikálnának, mintha egv ten
gerész sem aludná mély álmát, csak egy szál desz
kával födve a tátongó ti'okteljes mélységben.

A5 alvó utazók közt voltak Mark Tapley és 
Márton, a kiket a hajónak szokatlan mozgása egé
szen elkábitott; épugy nem érezték a satnya leve
gőt, mint a felülről jövő zajt nem hallották. Vilá
gos nap volt, midőn Mark fölébredt, a ki azt ál
modta, hogy az ágy fölfordult vele És ebben volt 
is valami, mert mikor szemét kinyitotta, az első 
dolog, a mit meglátott: két sarka volt.

— Helyes — mondá Mark, midőn nagy baj
jal ülőhelyzetbe tette magát — ez az .első eset, 
hogy egész éjjel a fejemen álltam

— Hjah, mert önnek a szél irányában kel
lett volna lefeküdni — mondá valaki az egyik 
alvóhely ről.

— Milyen irányban ? —  kérdé Mark
A férfiú ismétlé elővigyázatos tanácsát.
— No majd, ha ennek a tartománynak a 

térképével meg fogok ismerkedni, akkor úgy te 
szek. Addig is egy jobb tanácscsal szolgálok önnek,

19*
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sem önnek, sem akármelyik barátomnak nem ta 
nácsolom, hogy hajón aludjanak

A tanácsadó férfiú morogva vonta fülére a 
takarót, s a másik oldalára fordult.

— Mert — folytatá Mark mintegy magával 
beszélgetve — a tenger egyike a legbolondabb dol
goknak a világon. Az sohasem tudja, mit csináljon. 
Sohasem gondolkozik, sohasem nyugszik. Éppen 
mint a jeges medvék az állatseregletekben, fejét 
jobbra balra forgatja és sohasem pihen. Ez végte
len ostobaságának csak egy része.

— Ön az Mark? — kérdé egy gyönge hang 
egy másik fekhelyről.

— Csakugyan csuda, hogy épen maradtam 
— mondá Márk — ily terhes napi munkával föl- 
érő éjszaka után. Mióta a hajón vagyunk, mintha 
szárnyaim nőttek volna, legalább én jobbra-balra, 
mindég mozogtam . . . Hogy érzi magát sir ma 
reggel ?

— Nagyon rosszul, — mondá Márton dü
hös jajgatással — uff! ez már mégis borzasztó 
dolog!

— Valószínű — mormogá Mark kezét fájós 
fejére téve és szomorú mosolylyal nézett körül — 
dehát ebben is van valami vigasztaló. Ily körülmé
nyek közt megtartani az embernek a jó kedvét, ez 
már aztán valami!

Marknak nagy igaza volt, mert az, a ki e 
szállító hajón, a melynek „Csavar*4 volt a neve, 
meg tudta tartani vidámságát, a hol mindenki a 
maga élelmére volt szorítva, az bizony nagy érdem 
vala.

A sötét, alacsony helyiségben egymás hátán 
voltak az ágyak, zsúfolva voltak ott az emberek, 
asszonyok, gyermekek, sok volt közöttük a beteg, 
szóval semmi esetre sem volt ez kellemes tartóz
kodási hely. Az ágyak, ágynemüek a legnagyobb



293

rendetlenségben hevertek a padozaton (a „Csavar44 
minden kabinja mindig tömve volt utasokkal) a ké
nyelemnek, a tisztaságnak, az illemnek semmi 
nyoma. Itt megtartani a jókedvet, igazán kellett 
hozzá egy kis humor és erős akarat. Mark érezte 
ezt és körülnézett: kitartása mintha fokozatosan 
nőtt volna ily körülmények közt!

Voltak itt angolok, Írek, walesiek, seotok, 
mindegyik magával hozta kicsiny eleségkészletét 
és rongyos ruháit, s mindnyájan magukkal hozták 
gyermekeiket és családjukat!

Voltak itt minden korban levő gyermekek, az 
ölbevalóktól kezdve a megnőtt leányokig, a kik in
kább nőknek látszottak mint anyjuk. Amennyi csa
ládi szenvedés van, az itt mind helyet talált, gyön- 
geség, gondok, a hosszú utazás és az időjárás fá
radalmai, s irégis nagyon kevés panaszt hallhatott 
itt az ember és több szivességet egymás irányában, 
mint a legcsillogóbb báli termekben.

Mark kíváncsian nézett körül s arca kiderült. 
Ott egy öreg anyóka hajolt beteg gyermekére, rin
gatja, ámbár karjában alig van több erő, mint a 
fiatal tagokban, ott egy szegény asszony egy kÍ3 
csecsemővel ölében, foltozgatja egy másik kisebb terem
tés ruháit. Amott egy öreg ember foglalatoskodik apró 
házi eszközök készítésével, a melyek tán mosolyra 
késztetnek, de a jószándék meghatja az embert és 
vannak itt napsütött fickók — valóságos óriások, 
mégis oly gyöngédséggel viselik magukat, mintha 
nemes szivü törpék volnának. Még az a buta em
ber is, a ki mozdulatlanul ül abban a szögletben s 
egész nap csak körülnézeget, az is legalább ujjait 
csattogtatja a siró gyermekek gyönyörűségére !

— Adja hát ide, mondá Mark egy asszony
hoz, a ki nem messze tőle három gyermeket öltöz
tetett, nyájas mosolygással, adja ide az egyik apró
ságot, majd én elbánok vele!
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— Talán jobb volna Márk, ha a reggeli után 
látna, a helyett, hogy olyannal foglalkoznék, a 
mihez semmi köze — jegyzé meg Mtrtoa bősz- 
szusan.

— Helyes — mondá Mark — ezt majd ő 
meg fogja tenni így szépen megosztjuk a munkát. 
Én megmosom a fiukat, ő theát főz. Én sohasem 
főztem theát, de gyermeket megmosni, ahhoz min
denki ért.

A nő nagyra tudta becsülni áldozatkészsé
gét, mert Mark minden éjjelre átengedte neki nagy 
kabátját, míg ő maga csali egy szőnyegformávai 
takaródzott. De Márton, a ki nem sokat törődött 
azzal, a mi körü!ette történik, ostobaságnak tar
totta ezt a beszédet és türelmetlen jajgatással fe
jezte ki elégedetlenségét.

— így jó e z ! — mondá Márk fésülve a 
kis fiút oly nyugodtan, mintha született borbély lett 
volna.

— Mit is mondott ön? — kérdé Márton.
— A mit ön mondott — viszonzá Mark — 

vagy a mit gondol, midőn türelmetlenkedik. Én 
együtt érzek önnel. Ő nagyon nehéz sorsban van.

— Micsoda ?
— Képzelje ez apróságokkal utazni! Mert 

férjét megy föl keresni, a kit évek óta nem látott. 
Hallod e vakarcs, ha nem akarod, hogy a sárga szap
pan marja szemedet — mondá mr. Tapley annak, a 
kit éppen mosdatott — legokosabb lesz, ha becsu
kod a szemed.

— Hol akar ő férjével találkozni ! — kérdé 
Márton sóhajtozva.

— Attól tartok — mondá mr. Tapley — 
hogy ő ezt maga sem tudja. De remélem, nem fog 
csalódni. Elküldte utolsó levelét, s úgy látszik nem 
is tudja máskép képzelni a dolgot, mint hogy férje 
a parton kendőjét lobogtatva várakozik reá, mint
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az a dalos könyvekre van festve, s azt hiszem, ha 
nem úgy lesz, megreped a szive !

— Igazán ostobaság, ily bolondul hogy is 
tudott neki indulni ennek az útnak ?

Mr. Tapley pár percig arra nézett, a hol 
Márton elnyujtózkodva feküdt, aztán nyugodtan 
mondá:

— Ah valóban ezt magam sem tudom elkép
zelni. A férje két év óta távozott, egyedül, nagy 
szegénységben maradt szülő' helyén, s mindig csak 
abban reménykedett, hogy vele még találkozik. 
Csakugyan nagyon különös, hogy itt van. Való
ban csodálatos ! Bolondság talán. Igazán máskép 
nem is magyarázhatja meg magának az ember !

Márton annyira el volt gyötörve a tengeri be
tegségtől, hogy nem felelt e szavakra, sem a módra 
nem ügyelt, a hogy volt ez mondva, E válságos for
dulatnál Mark meleg theát vitt neki, a mi meg
akasztotta a társalgás folyamát mr. Tapley részéről 
is, mikor pedig a reggelinek vége volt, a fedélzetre 
ment az edénykészletet megmosni, a mely két félpintes 
cincsészéből és egy szappanozó edényből a borotvá- 
láshoz állt.

Meg kell jegyeznünk, hogy Mark Tapley is 
csakúgy szenvedett a tengeri betegségben, mint 
akármelyik asszony, nő vagy gyermek a hajón; a 
hajó mozdulatára majd összeesett, de elhatározta, 
hogy elvéhez képest erősen tartja magát, ő volt a 
lelke a társaságnak, vidáman fecsegett mindig, úgy 
hogy észre sem vették betegségét.

Marknak mindenkihez volt egy-egy jó szava, 
mindenkin segített tehetsége szerint, szóval nem volt 
népszerűbb egyéniség a „C savarjon; oly általános 
csodálatnak örvendett, hogy Mark kételkedni kezdett 
rajta, vájjon ily körülmények közt egyáltalán van-e 
valami é r t é k e  a vidámságnak ?

— Ha ez továbbra is igy fog menni — mon-
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dogatá mr. Tapley — akkor én nem nagy különb
séget veszek észre a ,,Csavar44 és a „Sárkány “ kö
zött. így semmi értéke nincs az én vidámságom
nak s azt hiszem, a sors úgy határozott, hogy ne
kem minden könnyű legyen.

— Mark, mondja csak — kérdé Márton, a 
kinek az ágya mellett tűnődött igy — mikor lesz 
ennek vége ?

— Talán egy hét múlva, legalább úgy mond
ják — viszonzá Mark — a kikötőbe érünk. A hajó- 
ügy rohan, amint csak lehetséges ; ámbár én ezzel 
nem azt akarom mondani, hogy ez nagy dicséret 
rá, hogy gyorsabban nem mehetne.

— Magara sem dicsérem — jajgatott Márton.
— Jobb lenne sir, ha felkelne — jegyzé 

meg Mark.
— Hogy a hátsó fedélzeten levő ladyk é3 

gentlemanek lássanak — viszonzá Márton gúnyo
san — hogy összekeveredtem a koldus néppel eb
ben a lyukban. Ez igazán sokkal jobb lenne rám 
nézve, nemde ?

— Nagyon örülök, hogy saját tapasztalatom
ból nem tudom megmondani, mily érzelmei lehet
nek egy gentlemannek ily állapotban — mondá 
Mark — de azt mégis gondolnám, hogy a gentle
man is jobban érzi magát a szabad levegőn, külö
nösen, midőn a hátsó kabinokban levő urak any- 
nyit tudnak róla, mint ő róluk, s annyira nem tö
rődnek vele, mint ő velük. Ilyenformát minden
esetre gondolnék!

—  Hát akkor — viszonzá Márton — nem 
helyesen gondolkodnék.

— Lehet, sir — mondá Mark zavarhatatlan 
vidámsággal —  ez gyakran megesik velem.

— És azt hiszi, hogy itt heverni — mondá 
Márton, boszusan végignézve kisérőjén — gyönyö
rűségnek tartom ?
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— A világ minden tébolyházában nem le
hetne akadni olyan Őrültre, aki ezt gondolhatná —  
mondá Mark.

— De hát akkor, miért nem hagy békében ? 
Itt fekszem, mert nem akarom, hogy a jobb na
pokban, a melyekre számitok, egy erszényére büszke 
nyárspolgár megismerjen, hogy valamikor ily nyo
morúságosán utaztam. Itt heverek, mert el akarom 
titkolni körülményeimet, mert elrejtőzöm, mert nem 
akarom, hogy úgy beszéljenek rólam: ez az ember 
a legnagyobb szegénységben jött Amerikába! Ha 
egy hátsó kabinban utazhatnék, akkor úgy mutat
nám magamat, mint a többiek, de mert ezt nem 
tehetem, elrejtőzöm. Ön ezt nem tudja felfogni ?

— Nagyon rosszul esik nekem — mondá 
Mark. Nem is tudtam, hogy azt olyan nagyon a 
szivére veszi sir !

— Természetesen nem tudja — mondá gaz- 
dája — honnan is tudná, hiszen én nem is szól
tam erről önnek. Ez az állapot önre nézve semmi 
Mark, ön hamar beletalálta magát helyzetébe, s fel 
alá jár az emberek közt. Ez önnek természetes do
log, de nekem nem az. Hiszi-e, hogy van olyan 
ember a hajón, a ki annyit szenvedne, mint én. 
Vájjon hiszi-e ezt? — kérdé felülve ágyán s nagy 
komolysággal, csodálkozással nézett az arcába.

Mark úgy gondolta, hogy erre a kérdésre na
gyon nehéz a felelet. Zavarából maga Márton men
tette ki, mert újra lefeküdt és elővette a könyvet, 
a mit az imént olvasott,

— De hát miért is beszélek én önnek ilyen 
dolgokról, mikor ennek az értelmét úgy sem tudja 
felfogni. Csináljon nekem egy kis vizes brand}t hi
deget és nagyon gyöngét, adjon egy darab kétszer- 
sültet és mondja barátnőinek, nagyon jól tennék, 
ha gyermekeiket lecsititanák, hogy ne sikoltoznának 
úgy, mint a múlt éjjel.
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Mr. Talpey nagy szerénységgel hozzálátott a 
parancs teljesítéséhez s jó kedvét ismét vissza
nyerte, annyival Í3 inkább, mert volt alkalma egy 
párszor tapasztalni, hogy a „Csavaron14 mégis 
csak nagyobb dolog vidámnak lenni, mint a kék 
sárkányban.

Nem sokára azután általános izgatottság ural
kodott a hajón, mert különféle hírek terjedtek el, 
némelyek még a napot, az órát is pontosan előre- 
hirdették, a mikor New-Yorkba érnek, sok ácsorgó 
járt fel s alá a födélzeten, sokkal több, mint az
előtt. Valóságos járvány lett összecsomagolni minden 
reggel, hogy estére ismét kicsomagoljanak, kiknek egy- 
pár kézbesíteni való levelök volt, vagy egy pár barátjuk 
a kikkel találkozniok kellett, vagy valami tervök 
volt a jövőre, vagy valami határozott helyre akar
tak menni, ezt egy nap százszor is elmondták. De 
hát ezek száma nagyon kevés volt, nagyobbrésze 
azt sem tudta, mihez fog kezdeni, s igy nagy volt 
a hallgatók száma és kevesen beszéltek. Azok, a 
kik rosszul érezték magukat, jobban lettek, akik
nek semmi bajuk nem vala, azok még egészége- 
sebbeknek érezték magukat.

Egy amerikai gentleman, a ki a hátsó ka
binetben mindég szőrme ruhába beburkolózva ült, 
most váratlanul megjelent a fedélzeten egy fénylő 
fekete magas kalapban, s mindég játszott egy szín
telen bőrtáskával, a melyben ruháját, fehérneműjét, 
könyveit, borotváló eszközeit, ékszereit, szóval min
den pogyászát tartotta.

Kezeit zsebébe dugva kevélyen sétálgatott föl 
ós alá a fedélzeten és szívta a szabadság levegő
jét, a mely minden zsarnoknak halált hozott a nya
kára, s a melyet (némi említésre is alig méltó ki
vétellel) rabszolga sohasem élvezett.

Egy angol gentleman, a kit erősen gyanúsí
tottak azzal, hogy egy banktól szökött meg a kul-
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«son kivul olyan dolgokat is magával vive, a mik
nek a pénztárban kellett volna maradniok, nagy 
ékesszólással beszélt az emberi jogokról, és folyton 
dudoha a Marseillaiset.

Szóval az egész hajón nagy izgatottság ural
kodott, Amerika száraz földje előttük volt. Egy csil
lagos éjszakán végre a kikötőben horgonyt vetet
tek, s ott várták be a csónakokat, a mely az uta
sokat a partra szállitja.

A reggel alig pirkadt, a partra szállitó hajóra 
szálltak az utasok. Ezek között volt Mark is gaz
dájával, a ki szokott ruháját öltötte fel, de egy 
elnyűtt köpenyt vetett föléje, addig, mig e társa
ságtól végkép megszabadulhat.

A hajó egy sima öbölön suhant végig : az 
utasok dombokat, egy pár szigetet s aztán látták 
magát a várost fényes épületeivel.

— És ez lenne — mondá Mark a távolba 
nézve — ez lenne a szabadság földje ? Helyes ! 
Ez valóban szép. Mindenféle szárazföld kedves 
volna előttem, ha oly sok vizet kell érte meglábolni !

XVÍ. FEJEZET.
Márton kiszáll New-Yorkban. Egy pár ismeretsége akad 
és egy étkező helyiségben ebédel ; azonfelül ez esemé

nyek részletei.
Egy kis izgatottság uralkodott a szabadság 

földjének e kis részén; aldermant választottak a 
múlt napön, s a pártszenvedély tüze természetesen 
fellobogott. Az elbukott jelölt emberei szükségesnek 
látták a szabad választás és véleményszabadság 
nagy elveit azzal biztositani, hogy egy pár ember
nek eltörték a karját és lábát, egy ártatlan gentle
mant pedig megkergettek az utcákon azzal a szán
dékkal, hogy levágják az orrát.
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E kis jókedvű kihágások nem épen arra va
lók ugyan, hogy valami nagy hullámokat ver
jenek az események tengerén, de annál több
dolgot adott az ujságáruló fiuk torkának, akik nem
csak az utcaszögleteken kiabáltak, hanem kimentek 
a kikötőkhöz, sőt a hajófedélzetre s a kabinokba 
is betolakodtak, mielőtt még az utasok partra 
szálltak volna, csak úgy hemzsegett ott a fiatal 
polgárok légiója,

— Itt a reggeli „New-Yorkcsatorna44, — ki
áltott az egyik — itt a „New Yorki-orgyilkos44, itt 
kapható a „Now Yorki házikém*4, itt a „New-Yorki 
hal’gatódzó44, itt a „New Yorki kulcslyukon hallga- 
tódzó reporter44, itt van a „New Yorki rablók44. Itt 
kapható minden new yorki újság. Teljes kimeritő 
tudósitás a tegnapi hazafias mozgalmakról, mikor 
a whigek derekasan elpáhoíódtak, egy szenzációs 
alabamai eset, egy roppant érdekes arkansasi pár
baj bowie késekkel, azonfelül minden politikai, ke
reskedelmi és divatujságok! Itt vannak, itt vannak. 
Mindenféle újság itt kapható.

— Itt a „Csatorna44 — kiáltott a másik —  
itt a „new-Yorki csatorna44. Itt van a , csatorna44, a 
melyből naponta tizenkétezer példány jelen meg. a leg* 
kitünőbb közgazdasági hirek, hajózási hírek, egy 
egész oldal vidéki levelezés, kimeritő tudósitás mrs. 
White báljáról, a hol New York legszebb divathölgyei 
megjelentek ; a „Csatorna44 saját külön tudósítójától, 
a ladyk magánéletéből pikáns érdekes részletek. Itt a 
Csatorna ! Itt van még egy pár a Csatorna tizen
kétezer példányából. Benne van a „Csatorna44 tudó
sítása, a walbstreeti rablóbandáról, tudósitás a 
washingtoni bandáról, a Csatorna külön tudósítása 
az államtitkár egy becstelen cselekedetéről, a midőn 
még csak 8 éves volt, saját dajkájának elbeszélése 
szerint, Itt a Csatorna! Itt „New yorki csa- 
csatorna,44 a mely tizenkétezer példányban jelenik
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meg, egy egész kolumna new yorki újdonságokkal, a 
nevek is ki vannak nyomtatva. Van benne egy cikk 
az Ítéletről, a mit tegnap hoztak a lap ügyében, a 
.„Csatorna44 kifejezi elismerését a független jurynek, 
hogy el nem Ítélték; egyúttal egy cikk arról, mi várt 
volna rájuk, ha az inkriminált gunyvers miatt csak
ugyan elitélik Itt a „Csatorna44, a mely a legjobban 
van elterjedve, s a fő lapja az Egyesült Államok
nak, már eddig tizenkétezer példányban jelent meg s 
még most Í3 nyomják. Itt van a New-Yorki Csatorna.

— Ily dicső módon —  mondá egy hang 
Márton szomszédságában — nyilatkozik — hazám 
szenvedélye.

Márton akaratlanul megfordult s egy sáppadt 
gentlemant látott maganr előtt, beesett arccal, fe
kete hajjal, kicsiny, pislogó szemekkel s oly saját
ságos kifejezése volt arcának, amit sem homlok- 
ráncolásnak, sem kancsiságnak nem lehetett mon
dani, mégis annak tűnt fel. A gentleman széles 
karamu kalapot viselt, hogy bölcs embernek láa - 
sék, karjait mellén összefonta, hogy állása impo 
nálóbb legyen.

Kissé kopottas ruhába volt öltözve, a kék 
kabátja majdnem bokájáig ért, nadrágja hasonló 
színű volt, mellénye sárga, a mely mögül egy pisz
kos ing szegélye iparkodott előtérbe jutni. Lábai 
szerfölött nagyok voltak, s kényelmesen meg'ámasz- 
kodott a gőzös korlátjára, vastag botja egyik vé
gén vasas, a másik végén egy gomb volt. a bot 
kéz csuklójáról zsinóron lógott le. Ily ruhában és 
állásban gondolkodó arccal a gentleman jobb sze
mével pislantott és jobb szája szögletét fe vonta és 
még egyszer mondá:

—  Ily dicső módon nyilatkoznak hazám szen
vedélyei.

A gentleman Mártonra nézett, s minthogy 
más nem volt közelben, felé hajlott és mondá:
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—  Ön azt gondolja !
— Az észszerű szabadság védvárára e hon

ban, sir — egészité ki magát a genlleman s bot
jával mutatott s egyik szemével pedig kacsintott egy 
piszkos ujságáruló gyerekre —  ezt irigyli a világ* 
sir, ez vezeti az emberiség civilizációját. Ugy-e 
tetszik önnek az én hazám?

—  Erre még most bajos megfelelni sir, — 
mondá Márton — hisz, a mint látja, még partra 
sem szálltam.

— De mégis, azt hiszem, ön nem volt rá el
készülve — mondá a gentleman — hogy a nem
zeti jóllét ily cáfolhatlan jeleire akadjon.

Ezzel botjával a kikötőben levő hajókra muta
tott, s botjával kört irt vele le a levegöben3 mintha 
a vizre, a levegőre is figyelmeztetni akarná.

— Valóban — mondá Márton —  nem tu
dom, de még . . . úgy van, azt hiszem . .  .

A gentleman egy fürkésző pillantást vetett 
rá, s azt mondá, ez a habozó p o l i t i k a  tetszik 
neki. Az természetes — mondá — s neki mint 
philozophusnak nagy öröme telik benne, az embe
riség előitéleteit megfigyelni.

— A mint látom, sir — mondá Márton felé 
fordulva s botja gombjára támasztva állát —  me
gint mennyi nyomor, tudatlanság s bűn költözik az 
ó világból a nagy köztársaság kebelére. Jól van, csak 
hadd jöjjenek a hajók megrakodva az ó-világból, 
hisz midőn a hajó sülyedőben van, még a patká
nyok is elmenekülnek róla. Ez nagy igazság, külö
nösen ilyenkor, midőn a kikötőben vagyok, győző
döm meg róla, hogy igy van.

— Nos, remélem, az öreg hajók is eltarta
nak egy vagy két esztendeig — mondá Márton mo
solyogva, részint azon nevetett a mit mondott, 
részint a módon, a mint az mondva volt. És ez 
csakugyan elég különös is volt, mert csak az egy
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tagú szavakat hangsúlyozta feltűnő buzgósággal, mig 
a nagyobbakkal éppen nem gondolt, a maguk ere
jére bízta őket, mintha gondolná, ezek magukban 
is érvényesülnek, de a kisebbekre jó lesz gondot 
fordítani.

— A remény, mondja a költő — jegyzé 
meg a gentleman — meggondolatlan vágyak daj
kája.

Márton azt mondá, hogy erről már hallott 
valamit.

— Csak az a baj, sir, hogy az ön kicsi remény
sége, a mint tapasztalni fogja, nem fog megnőni 
— biztositá őt a gentleman.

—  Arra majd az idő fog válaszolni —  
mondá Márton.

A gentleman fejével bólintott és mondá:
— Mi az ön neve sir?
Márton megmondta.
— Hány éves ön sir ?
Márton ezt is megmondta.
— Mivel foglalkozott eddig ?
Márton erre is válaszolt.
— És mi a terve jövőre nézve ? — kérdé a 

gentleman.
— Valóban, erre már magam sem tudok 

megfelelni — mondá Márton nevetve — mert azt 
magam sem tudom.

— Csakugyan ? — kérdé a gentleman.
— Úgy van ! — mondá Márton.
A gentleman balhóna alá fogta botját, s még 

nagyobb gyönyörködéssel szemlélgette Mártont. Mi
dőn a szemle be volt fejezve, jobb kezét nyujtá 
neki s azt megrázva mondá:

— Nevem Diver ezredes sir. Én vagyok a 
„New-Yorki verekedő11 kiadója.

Márton e bemutatást oly tisztelettel fogadta, 
a mint azt a jeles férfiú állása megkívánta.
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— A „New-Yorki verekedő44 sir — folytaié, 
az ezredes —  mint remélem ön is tudni fogja, e 
város arisztokráciájának közlönye.

— Oh hát itt arisztokrácia is van ? — kérdé 
Márton — és kik ezek az arisztokraták ?

— Az értelmiség emberei — viszonzá az 
ezredes — az értelmiség és az erény emberei. És 
mint a köztársaságban történni szokott, az ilyen 
jeles embereknek egyúttal sok a dollárjuk is sir.

Márton nagyon örült, hogy ezt hallhatta, 
gondolván, ha erényesség kell a dollárok szerzéséhez, 
akkor ő hamarosan tőkepénzes lesz. Már éppen 
ürömét akarta kifejezni a mondottak fölött, midőn 
a hajó kapitánya hozzájuk jött és kezet fogott az 
ezredessel, s látván a csinosan öltözött idegent 
a födélzeten (mert Márton már rég leveté köpe
nyét) az ő kezét is megrázta.

Ez nagyon megvigasztalta Mártont, akinek, da
cára, hogy ez országban az erény és értelmiség
nek van tekintélye, mégis nagyon rosszul esett 
volna, ha az ezredes megtudja mily szegényes he
lyen utazott.

— Nos kapitány! — mondá az ezredes.
— Kedves ezredesem — mondá a kapitány

— ön szokatlanul jói néz ki. Alig tudom elhitetni 
magammal, hogy csakugyan önnel állok szemben.

— Kellemes utazásuk volt sir ? — kérdé az 
ezredes hozzácsatlakozva.

— Csakugyan az, sir — mondá, vagyis in 
kább énekelte a kapitány, aki uj angol vala — 
különösen, ha az időjárást tekintjük.

— Igazán ? — mondá az ezredes.
— Úgy van sir — mondá a kapitány —  

én épen most küldtem egy fiút az utasok névso
rával önhöz ezredes.

— Talán még akad egy másik fiú is kapitány ?
—  mondá az ezredes majdnem szigorúan.
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—  Azt hiszem, van itt egy tucat is, ha szük
sége van rá ezredes — mondá a kapitány.

— Nem épen nagynak kell lenni — mondá 
az ezredes mintegy elgondolkozva — aki 12 üveg 
champagneit átszállítana irodámba. Ön azt mondá, 
íiogy kellemes utazása volt sir ?

— Igen úgy van — volt a válasz.
—  Ez nagyon érdekes —  jegyzé meg a ki

adó — s örülök, hogy kellemes utazása volt kapi • 
tány. Az sebaj, ha kisebb üvegekben van. A fiú el
hozza mind a huszonnégy üveget, legfeljehb két
szer fog járni. Tehát kitűnő utazásuk volt ? Nemde.

— Nagyon kitűnő, a legkitűnőbb — mondá 
a  hajós.

—  Csodálom az ön szerencséjét, kapitány! 
Egyúttal kölcsönözhet nekem egy dugóhúzót is és 
féltucat poharat, ha önnek is úgy tetszik. A dolog 
úgy áll, hogy a közhangulat után ítélve— mondá az 
ezredes Mártonhoz fordulva s botját táncoltatva a 
fedélzeten — a „Csavar44 csakis kellemesen utazhat!

A kapitány, akinek kabinjában éppen most 
emésztett meg a „New-Yorki csatorna*4 egy nagy
szerű villás reggelit, mig egy másikban a szeretet
reméltó „Gyilkos44 szivta magát tele pezsgővel, szí
vélyes búcsút vett az ezredestől és távozott, hogy 
a  champagnei-ről gondoskodjék, jól tudván, ha meg 
nem nyeri jó indulatát, ez a hatalmasság másnap 
pellengérre állítja magát, hajóját, nem fogja kímélni 
még anyjának emlékét sem, a ki már 20 éve a sír
ban nyugszik.

Amint az ezredes megint egyedül maradt 
Márlonnal s amint ez el akart tőle búcsúzni, visz- 
szatartotta, mondván neki, hogy ő is angol s be
vezeti a városba, ha kívánja, egy jó étkező helyi
ségbe is. De mielőtt odamennének, szívesen látja 
őt irodájában egy pohár champagneire.

Mindezt oly szívesen és vendégszeretőleg mondá,
D ick en s : Chuzzlew itt. 20
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hogy Márton, ámbár még korán reggel volt, bele
egyezett.

Marknak értésére adta, a ki barátnőjével 
és három gyermekével volt elfoglalva, hogy midőn 
már segitett rajtuk és elrendezte a podgyász-dolgát, 
további parancsait a „Verekedő44 irodájában várja 
be, s ezzel uj barátjával partra szállott.

A kivándorlók szomorú csoportján mentek ke
resztül, a kik ládáikkal, ágyneműjükkel a szabad ég 
alatt tanyáztak, mintha egy csillagzatból pottyan- 
tak volna ide, éppen annyit tudtak ez ország viszo
nyairól s egy partszéli népes utcán keresztülmenve, 
a melynek egyik oldalán hajók, rakpartok, a másik 
oldalán hajóirodák, rakodóhelyiségek, rajtok fekete 
táblán fehér betűk, vagy még több fehér tábla fe
kete betűkkel annyi, a mennyit Márton ezelőtt öt- 
venszer nagyobb területen nem látott.

Most egy szűk utcába fordultak, aztán egy 
másikba, mig végre egy házhoz értek, a melyen 
óriási betűkkel rá volt Írva: „Verekedő Hírlap.44

Az ezredes az egész utón egyik kezével a 
mellén s fejét jobbra-balra lóbbázva, kalapját mélyen 
a fülére huzva mendegélt, mint olyan emberhez il
lik, a kit a saját nagyságának érzete lenyom, uj 
barátját sötét lépcsőkön vezette egy szintén sö
tét szobába, ahol mindenféle kézirat, ujságdarabok 
hevertek a földön szanaszét.

Egy roskatag Íróasztal mellett egy alak ül
dögélt, toll volt a szájában s egy nagy olló a jobb
jában s a „Verekedő44 számait vagdalta össze. Oly 
nevetséges alak volt, hogy Márton alig tudta meg
tartani komolyságát, ámbár tudta, hogy az ezredes 
szemei rá vannak függesztve

Az az ember a ki vagdalta az újságokat, fia
tal gentlemannek látszott, sőt egészen gyerekes volt 
a kinézése. Arca egészségtelenül halvány vala, ta
lán a mély gondolkodástól, de bizonyosan a do-
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hány mértéktelen használata miatt. E percben is 
azt rágta.

Olyan forma volt az orra, a mit az emberek 
irigységből piszének szoktak nevezni, a mely hegyével 
fölfelé iparkodott, mintha az egész világot ki akarná 
gúnyolni. E fiatal gentleman felső ajakán sárgás 
por látszott, úgy, hogy inkább azt hitte volna az 
ember, hogy mézeskalácstól származik, mint a ba
jusz előjele. S ez a körülmény Mártont még inkább 
megerősitette abban a véleményben, hogy még na
gyon fiatal. Serényen működött, s nagyokat csat
togtatott ollójával, állával is dolgozott, a mi félel
mes külsőt kölcsönzött arckifejezésének.

Márton nem sokáig habozott elhatározá
sában, hogy ennek Diver ezredes fiának kell lenni. 
A család reményének a „Verekedő ujságu jövendő 
szerkesztőjének tartotta s már mondani is akarta, 
hogy ő bizonyosan az ezredes kis fia, s valóban 
nagyon kellemes azt látni, gyermekie3 ártatlansá
gában, mint játszik a szerkesztői teendőkkel, mi
dőn az ezredes nagy büszkén közbeszólt:

—  Hadi tudósitóm sir, mr. Jefferson Brick !
Márton nem tudta meglepetését elfojtani e vá

ratlan beszédre, mily helyrehozhatlan tévedést kö
vetett volna el.

Mr. Bricket úgy látszik gyönyörködtette, hogy 
ily nagy benyomást gyakorolt az idegenre. Barát
ságosan megrázta kezét s kijelenté barátságos arc
kifejezéssel, egyáltalján nincs oka a félelemre, mert 
ő (Brick) nem fogja bántani.

— Látom, hogy ön hallott Jefferson Brickrőí 
sir — mondá az ezredes mosolyogva —  Anglia 
ismeri Jefferson Bricket. Európa hallott Jefferson 
Brickrőí. Lássuk csak. Mikor hagyta ön el 
Angliát sir?

— Mintegy öt he te! — mondá Márton.
20*
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—  Öt hete — ismétlé az ezedes elgondolva, 
s leült az asztalra lábait a levegőbe lóggázva — 
szabad legyen kérdeznem sir, akkoriban Brick cikkei 
közül, melyik ártott legtöbbet a britt parliamentnek 
a saint jamesi udvarnak ?

— Szavamra — mondá Márton — én. . .
—  Okom van rá sir — vágott közbe az ezre

des —  hinni, hogy hazája arisztokráciája remeg 
Jefferson Brick cikkeitől. Nagyon szeretném tudni, 
mondásai közül melyik adta nekik a halálos döfést. 
Talán e z :

— A romlottságnak százfejü hidrája — ezt 
már Brick mondta —  a porban hentereg az érte
lem lándsája alatt, s tehetetlen dühében köpköd az 
égbolt felé — mondá mr. Brick, letéve kék ellen- 
zős sapkáját, legújabb vezércikkéből idézve.

— A szabadság áldozati ünnepén . . . tóditá 
az ezredes.

— Olykor-olykor v é r n e k  kell folynia — 
kiáltott Brick. És midőn a vér szót kimondá, olló
jával félelmesen csappangatott.

Ezután mind a ketten Mártonra néztek s vár
tak a feleletére.

— Szavamra mondom — viszonzá Márton,
a ki most már visszanyerte szokásos nyugodtságát, 
erről a dologról kielégítő felvilágosítást önnek nem 
adhatok, mert az igazat megvallva___

— Várjon, — kiáltott az ezredes, komolyan 
nézve haditudósítójára s minden mondat után fejé
vel bólintgatott, — ön sohasem hallotta Jefferson 
Brick hírét, ön sohasem olvasta a „Verekedő Újsá
got4, sir. Ön még arról sem tud, mily óriási befo
lyása van Európa kabinetjeire. Nemde azt akarta 
mondani ?

— Mindenesetre ezt akartam megjegyezni 
sir — mondá Márton.

— Csak legyen nyugodt Jefferson — mondá
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az ezredes komolyan, ne induljon fel. Oh, önök 
európaiak nagyon elmaradtak! Legjobb lesz, ha 
iszunk egy pohár b o rt!

Ezt mondva, leszállt a magasból (már t. i. 
az asztalról) s az ajtó mellől a kosárból elővett 
egy üveg champagneit s három poharat.

— Mr. Jefferson Brick, sir — mondá az ez
redes töltve magának és Mártonnak s kocintott vele 
— egy toasztot fog mondani.

— Helyes sir —  kiáltott a hadi tudósitó —  
ön kihitt engem, én felelek a kihívásra. Éljen sir a 
„Verekedő44 és testvérei az igazság, a szabadság 
s ezeknek eszköze, a fekete nyomdafesték, a mely 
mindazon által elég világos, hogy hazám hangulatá
nak hü tükre legyen !

— Halljuk, halljuk ! — kiáltott az ezredes 
nagy elragadtatással — látja, mily virágos szóla» 
mokkái van megterhelve barátom stylusa.

— Valóban virágos — mondá Márton.
— Ez a mai száma a „Verekedőnek44 sir — 

jegyzé meg az ezredes — itt meg fogja látni Jef
ferson Bricket rendes állomásán, mint a civilizáció 
és a tiszta erkölcs előharcosát.

Az ezredes ekkor már újra az asztalon ült. 
Mr. Brick szintén ott foglalt helyet, s keményen 
hozzáláttak az iváshoz. Gyakran néztek Mártonra, 
a ki a lap olvasásába merült, majd egymásra pil- 
lantgattak, s mikor Márton a második üveg cham- 
pagneinél letette a lapot, az ezredes megkérdé, mit 
gondol a lapról.

— Nos, nagyon személyeskedőnek tartom —  
mondá Márton.

Az ezredesnek roppant bizelgett ez a meg
jegyzés, s azt mondá: ezt maga is reméli.

— Mi függetlenek vagyunk sir — mondá 
mr. Jefferson Brick — s azt teszszük, a mi nekünk 
tetszik.
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— Ha ebből az egy példányból szabad ítél
nem — monda Márton — itt ezer meg ezer em
ber van olyan, a ki éppen ellenkező állapotban van, 
nem független, mert azt teszi, a mi nincs kedvére.

— Helyes ! ezek befolyásolva vannak a nép 
tanítójától, a sajtótól — mondá az ezredes — oly
kor-olykor felkelnek ellenünk, de hasztalan törek
vés, mi szemmel tartjuk polgárainknak mind magán, 
mind nyilvános életét, a mi egyike a nemesitő 
intézkedéseknek boldog hazánkban, mint például. . .

— A néger rabszolgák — egészité ki a be
szédet mr. Brick.

— Úgy van —  mondá az ezredes.
— Kérem —  szólalt fel újra Márton némi 

habozás után — ha szabad kérdenem, vonatko
zással egy ügyre, a mit lapjában látok, vájjon a 
nép tanítója —  és ezt a nélkül kérdezem, hogy 
önöket sérteni szándékoznám —  gyakran ad ki 
hamisítványokat ? Úgy értem, hogy hamis leveleket 
— folytatá Márton, mert az ezredes nyugodt és 
hideg maradt — olyanokat, a melyek állítólag nem 
rég írattak volna élő személyek által?

— Természetesen sir, — válaszolá az ez
redes — ez olykor-olykor elő szokott fordulni.

— És a megtanított nép mit csinál az ilyen
számokkal ? — kérdé Márton. \

— Megveszi — mondá az ezredes.
Mr. Jefferson Brick köpött egyet, aztán ne

vetett ; az első nagy köpés vala, a másik a tetszést 
fejezte ki.

— Veszik száz- és százezer számra —  foly
tatá az ezredes, — mi ügyes emberek vagyunk s 
becsüljük másban is az ügyességet.

— A hamisítás amerikaiasan ügyesség? — 
kérdé Márton.

— Természetesen — mondá az ezredes — 
amerikaias sok mindenféle dolog, a minek ön más
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nevet ád. Önök Európában nem tudnak magukon 
segíteni, de mi tudunk.

— És olykor-olykor— gondolá Márton magá
ban — nem éppen válogatják az eszközöket, hogy 
magukon segítsenek.

— Aztán az tökéletesen mindegy — mondá 
az ezredes lehajolva, a harmadik üres üveget is a 
szögletbe tolva a másik kettőhöz —  milyen nevet 
adunk ennek, különben is azt hiszem, a hamisítás 
mesterségét nem mi találtuk fel sir ?

— Én is azt hiszem.
— Az ügyesség más nemeit sem ?
—  Feltalálták! Nem, azt magam sem gon

dolom — jegyzé meg Márton.
— Nos, akkor — folytatá a gentleman —- 

régi hazánkból hoztuk, régi hazánknak róvja fel 
tehát bünül é3 ne nekünk, a leány országnak. így 
van a dolognak értelme ! Ha ön meg mr. Jeffer
son oly szívesek lennének és meginnák a maradé
kot, úgy én mennék utóljára s bezárnám az ajtót.

Márton ezt helyesen arra magyarázta, hogy 
itt az idő a távozásra. Lement tehát a lépcsőkön 
a hadi tudósitó után, a ki nagy méltósággal bal
lagott előtte. Az ezredes követte őket. Elhagyták 
a  „Verekedő44 házát s kiléptek az utcára. Márton 
azon töprenkedett, vájjon elhigyje-e mindazt, amit 
beszélt az ezredes, vagy csakugyan az ő lapja 
oly hires tényező volna ez újjászületett hazában P 

Az bizonyos volt, hogy Diver ezredes teljes 
biztonságban érezte magát helyzetében és a közvé
leményt is tökéletesen ismerte. Azzal vajmi keve
set törődött, mit tart felőle Márton vagy más. Meg
paprikázott cikkei azért voltak úgy csinálva, hogy 
kapósak legyenek s azok is voltak, s ezer meg ezer 
olvasója éppen oly kevés joggal zudithatá vissza 
fejére a piszkot, mit pl. egy Ínyenc szakácsa nem 
vonható felelősségre ura állatias kihágásaiért.
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Semmi a világon nem szerezhetett volna 
olyan örömet az ezredesnek, mint ha valaki azt mondja 
neki, hogy olyan ember, mint ő, más országba» 
nem merne végig menni az utcán, mert ez logiku
san csak azt bizonyította volna, hogy az ő mun
kája alkalmazkodik az uralkodó Ízléshez és ő maga 
valóságos amerikai typus.

Körülbelül egy (angol) mértföldet mentek egy 
igen szép utón, a mit az ezredes ,,Broadwayu-nak 
mondott (széles ut). Végre a számtalan mellék
utcák közül az egyikbe fordultak, a mely e főút- 
ból elágazott, megálltak egy közönséges ház előtt* 
a melynek minden ablakán zsalu volt. Lépcső ve
zetett a zöld ajtóhoz, a csengetyü huzó fölött egy 
kis tábla, a melyre r Pawkins“ név volt bevésve. 
A moslékos vályúból az ajtó előtt négy malac röf- 
fögött az érkezőkre.

Az ezredes kopogtatott, oly pontossággal* 
mintha e házban laknék. Erre egy leány az abla
kon kinézett, hogy ki kopog? Mig lejött a lépcső
kön, a malacokhoz két vagy három uj barát csat
lakozott és mindnyájan kedélyesen végighevertek a  
moslékos vályúban.

— Az őrnagy idehaza van ? — kérdé az 
ezredes, a mint beléptek.

— Az urat érti sir — mondá a leány 
habozással, a miből következtetni lehetett, hogy 
nagyon sok őrnagy van ez intézetben.

—  Igen, a gazdát! — mondá az ezredes* 
megállva, s hadi tudósítója után nézett.

— Oh, ez zsarnoki intézménye a britt ura
lomnak, ezredes ! — mondá Jefferson Brick. Ur !

— Mi kifogása van az ur szó ellen ? — 
kérdé Márton.

— Remélem, hogy ezt a szót házamban sir 
többé sohasem hallom, ennyi az egész! — mondád 
Jefferson Brick — kivéve ily alacsony szolgater
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mészet ajkáról, aki előtt kormányzásunk módja, 
szabadságérzetünk még egészen idegen. Itt urak 
nincsenek !

— Tehát mindnyájan t u l a j d o n o s o k ?  — 
mondá Márton.

Mr. Jefferson Brick követte a „Verekedő44 kia
dóját, a nélkül, hogy erre válaszolt volna. Márton 
is ugyanazt cselekvé, gondolván mené3 közben, 
hogy talán a független és szabad amerikai polgá
roknál, a kik morális fensőségükben az ezredest 
vállalják el uruknak, az orosz jobbágyok a kemence 
párkányán álmodozva, jobban és szentebb lánggal 
tudnak hódolni a szabadság istennőjének.

Az ezredes egy szobába vezette őket, a mely 
az udvar hátsó részében a földszinten volt. Világos 
nagy szoba volt ez, de kényelmetlenül berendezve. 
A fehér négy falon, a puszta padlózaton és a durva 
szőnyeggel beterített padozaton kivül csak egy vég
telen hosszú étkező-asztalt láthatott ott az ember, 
a mely a szoba egyik végétől a másikig nyúlt, a 
mely elé roppant sok szék volt állitva. A szoba 
túlsó szögletében állott a kályha, e mellett egy 
hintaszékben hintázta magát egy nagytermetű gent
leman, a ki azzal mulatott, hogy köpködött a kö
pőládába.

Egy néger fickó piszkos fehér kabátban az 
asztal mind a két oldalára kést és villát rakosga
tott. Mikor az egyik sorral készen volt, megtörülte 
piszkos kezeit, egy még piszkosabb asztalkendőbe, a 
mely összegyűrve volt, úgy a mint a reggeli alkal
mával ott hagyták.

A szoba levegője fojtó meleg volt, a leves 
illata a konyhából, a dohányfüst, idegen embernek 
tűrhetetlenné tette ezt a levegőt

A gentleman a karszékben háttal volt felé
jük fordulva, különben is annyira elmerült jeles 
időtöltésében, hogy észre sem vette a közeledőket,
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mig csak az ezredes nem ért a kályhához. Ek
kor Pawkins őrnagy (mert ő volt) fölnézett oly bá
gyadt arccal, mintha egész éjjel nem aludt volna.

— Nos ezredes ? — mondá.
— Őrnagy, itt van egy gentleman Angolor

szágból — mondá az ezredes — a ki elhatározta, 
hogy itt fog lakni, ha megegyeznek az árban.

—  Nagyon örvendek, uram — mondá az 
őrnagy Márton kezét megrázva, de arcának egy 
izma sem rándult meg — remélem, jól érzi 
magát ?

— Sohasem éreztem magam jobban — 
mondá Márton.

— És másutt sohasem fogja magát oly jól 
-érezni — viszonzá az őrnagy — meg fog róla 
győződni, hogy a n a p  c s a k  i d e  süt .

— Azt hiszem, emlékszem rá, hogy olykor
olykor kisütött az nekem odahaza is — mondá Már
ton mosolyogva.

— Nem hiszem — mondá az őrnagy.
Ezt mindenesetre stoikus közönynyel mondá, 

de egyúttal olyan biztonsággal, a mely erre vonatkozó
lag minden vitatkozás lehetőségét kizárta. Miután a 
kérdést igy elintézte volna, a kalapját egy kissé a na
gyobb kényelem okáért füléről feljebb tolta, mert igy 
könnyebben vakarhatta fejét és mr. Jeffersonnak lusta 
bólintással köszönt.

Pawkins őrnagy, a ki pennsylvániai szárma
zású volt, különösen nagy koponyájával tűnt fel; 
homloka sárga és nagyon széles volt. Ezért a 
korcsmákban és más nyilvános helyeken nagyon 
okos embernek tartották. Azonfelül nehézkes tekin
tetéről, lassú, álmos modoráról volt nevezetes. Olyan 
embernek tartották, a kinek a szó szellemi értelmé
ben is — nagy hely, előkelő hely kellett a szobá
ban, hogy ott kényelmesen megfordulhasson. Midőn 
bölcseségét fitogtatta, azt az elvet követé, hogy
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mindenét (vagy még ennél is többet) közszemlére 
az ablakba állította, mint némely kereskedő teszi 
áruival. És ez nem is tévesztette el hatását, mert 
még mr. Jefferson Brick is talán meg volt hóditva, 
a mennyiben odasugott Mártonnak:

—  Egyike a legnevezetesebb embereknek ez 
országban sir !

De azért nem kell azt hinnünk, hogy pusztán 
bölcseségének kirakata folytán volt joga az őr
nagynak részvétünkre és támogatásunkra. Ő nagy po
litikus volt, s meggyőződésének hitvallása, csak egy 
pontból állott minden közügyben : e g y t o l l v o 
n á s s a l  e l t ö r ü l n i  a r é g i t  é s  k e z d e -  
d e n i  ú j a t !  Ez a meggyőződés tette őt nagy 
hazafivá. Kereskedelmi ügyekben merész spekuláns 
volt. Világosabban szólva nagy tehetsége volt a 
szédelgésre ; tudott bankot alapítani vagy kölcsönt 
kieszközölni, vagy földek vásárlására társulatot ösz- 
szehozni, a mely mind halált, romlást hozott száz 
meg száz családra, ebben nem volt párja az Egyesült- 
Államokban ! Ezért csodálták, mint páratlan üzlet
embert.

A korcsmában a nemzet ügyeiről tizenkét órán 
át is elvitatkozott, s ez idő alatt többet unatko
zott, több dohányt rágott meg, több dohányt elszitt, 
több rumot ivott, mint akármelyik más ismerős 
gentleman. Ezért nagy szónoknak és a nép embe
rének tartották!

Szóval az őrnagy nagyszerű ember volt, nép
szerű ember, s azon az utón vala, hogy a néppárt 
részéről a new-yorki államgyülésre, ha nem is 
Washingtonba küldik.

De a hazafiul érdemek nem mindég jutalma- 
zódnak vagyonnal; a szédelgő vállalatok alkalmá- 
Tal is lefelé meg fölfelé is fordul a kerék. Az őr
nagy nem éppen fényes anyagi körülmények közt 
volt. Mrs, Pawkins tehát egy étkező helyiséget ren
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dezett b e ; Pawkins őrnagy pedig csavargással, sem
mittevéssel töltötte idejét.

— Ön éppen akkor kereste föl hazánkat sirr 
midőn a kereskedelmi ügyekben nyomottak a vi
szonyok.

— Fenyeget a válság — mondá az ezredes.
— Olyan a pangás, a milyen eddig sohasem 

volt — mondá mr. Jefferson Brick.
— Nagyon aggódom, hogy ezt kell hallanom

— viszonzá Márton, — de remélem nem tart sokáig!
Márton semmit sem tudott az amerikaiak 

szokásáról, különben tudta volna, ha a polgárok
nak hinni lehet, ott az üzleti ügyekben mindig pan
gás van, mindig nyomott a hangulat, mindig fe
nyegető válság elé néznek, ámbár máskülönben 
mindegyik ember megesküszik akár éjjel, akár nap
pal az evangéliumra, hogy az ő hazája a legbol
dogabb tartomány a föld kerekségén!

— Remélem nem tart sokáig — mondá 
Márton.

— Természetesen — viszonzá az őrnagy —  
várom, hogy egy vagy más utón kibontakozzunk a baj
ból, s végre minden rendben lesz.

— A mi hazánk nem könnyen hagyja magát
— mondá a „Verekedő^ kiadója.

— Olyanok vagyunk, mint a fiatal oroszlán
— mondá mr. Jefferson Brick.

— Oh a mi elveink életerősek s nem oly 
könnyen adjuk meg magunkat — mondá az őr
nagy. Nos ezredes, nem iszunk egy kis keserűt 
ebéd előtt?

Az ezredes nagy készséggel egyezett bele. Az 
őrnagy inditványozá, hogy a szomszédos kocsmába 
ballagjanak, a mely, mint megjegyzé: csak egy ug
rás ide !

Akkor aztán megmutatta Mártonnak mrs. Paw
kins árjegyzékét a lakás és az élelmezésre vonat
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kozólag, s értésére adta, hogy a ladyt az ebédnél 
lesz szerencséje látni, a mely már majdnem készen 
van, mert az ebéd két órakor kerül az asztalra, s 
ehhez csak félóra hiányzik. Ez a körülmény eszébe 
juttatá a keserűt, nincs vesztegetni való idő, el
sietett a nélkül, hogy egyebet szólott volna. Már
ton tetszésére bizta, kövesse e őket vagy nem?

Midőn az őrnagy felkelt a kályha mellől 
hintaszékéről, a leves illatát, amely eddig a meleg 
levegővel az orrát csiklandozá, legyőzte az átható 
dohány szag, annafc világos jeléül, hogy a jeles 
gentleman ruhája kutforrása a dohánybüznek.

És valóban a mint Márton utána ballagott, 
nem tudta elnyomni a gondolatot, hogy az őrnagy 
inkább egy pállott gyomhoz hasonlit, a mit kigyom
lálnak, hogy a növények fejlődését ne akadályozza, 
és a trágyadombra hajitanak.

A kocsmában még több gyom találkozott. Leg
többen közülök éppen oly szomjasak, mint piszko
sak. Ezek közt volt egy gentleman, a ki mint Már- 
ton később beszélgetés közben rájött, nyugotra akart 
utazni üzleti ügyekben, hat hónapra, a kinek összes 
pogyásza ez útra, egy fényes kalapból, egy kis 
útitáskából állott, mint annak a gentlemannek, a ki 
Angliából a „Csavar44 hajón jött Amerikába.

Nemsokára igen kényelmesen indultak visz- 
szafelé. Márton mr. Jeffersonnal kart karba öltve 
mendegélt, az őrnagy és az ezredes pedig elöltük 
mentek egymás mellett. Már messziről hallották, 
hogy az őrnagy házában ugyancsak rángatják a 
csengetyüt.

A mint ezt az őrnagy és az ezredes meghal
lotta, rohantak be a nyitott kapun, mint az őrül
tek, mr. Jefferson Brick pedig kiszabaditá magát 
Márton karjaiból és kétségbeesett ugrásokkal sza
ladt utánok.

— Szent isién! — gondolá magában Már-
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ton megijedve. — A ház ég ! Ez bizonyosan a 
vészcsengő!

De sem füstöt, sem lángot nem látott, égési 
szagot sem érzett. A mint Márton ment a köveze
ten, a szögletről még két gentleman rohant elő ló- 
halálában. Egymást taszigáiták a lépcsőkön, s rohan
tak be a házba.

Ezt Márton nem birta tovább kitartani, ő is 
szaladni kezdett, s épen oly ideges gyorsasággal, az 
ajtónál még két gentleman rohant el mellette, majd 
hogy fel nem lökték.

— Hol van ő ? — kiáltott Márton alig lé* 
legzve, amint a folyosón a négerrel találkozott.

— Az ebédlőben van ! Az ezredes lefoglalt 
önnek egy széket maga mellett.

— Egy széket! — kiáltott Márton !
— Egy széket, hogy megebédelhessen.
Márton egy darabig megütközve nézett rá,

aztán vidám kacagásban tört ki, a mely a néger
nek élénk természeténél fogva nagyon tetszett s ő 
maga is elkacagta magát, csak úgy villogtatta a 
hófehér fogait.

— Te egyike vagy a legmulatságosabb fic
kóknak, a kit csak láttam, — mondá Márton s 
mosolyogva megveregette vállát —  ládd, ez jobb 
előizlelitő nekem, mint a keserű.

Ezzel az ebédlőbe ment, a hol az ezredes 
széke mellett foglalt helyet. Ezt a széket úgy tar* 
tóttá fel neki, hogy hátával az asztalhoz támasz
totta.

Nagy társaság gyűlt össze, az ebédlőben kö
rülbelül tizennyolc-húsz ember volt jelen. Ezek 
közt öt vagy hat lady. A kések, villák, zajosan 
működtek, nagyon keveset beszéltek s mindenki 
oly mohósággal látott az evéshez, mintha éhhalál 
lett volna kitörőben. Volt egy pár szárnyas állat 
is, a mely úgy látszik dÍ3zét képezte az asztalnak;
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felül egy pulyka, az asztal alsó végén egy pár 
réce, két tyuk volt a közepén, mindez oly hirte
len tűnt el, mintha szárnyakon repült volna le az 
emberi torkon.

Az osztrigák 20-ával tűntek el a szájak
ban. A legfüszeresebb dolgokat hirtelen lenyelték, a 
pogány savanyu uborkát úgy ették, mintha cuk
rozott szilva lett volna, még C3ak szemöket sem 
hunyorították utána. Megemészthetlen ételek hal
maza úgy olvadt el, mint a jég a napfénytől. 
Ünnepélyes percek voltak ezek, és rémületes volt 
ezt nézni. Mit állott ki mrs. Pawkins az ebéd ideje 
alatt, azt nem lehet szóval leírni. De legalább egy 
vigasztalása volt. Nagyon hamar túlesett rajta.

Midőn az ezredes elvégezte ebédjét, a mi ép
pen akkor történt, mikor Márton a pulykából enni 
kezdett, megkérdezte tőle, hogy vélekedik a ven
dégekről, a kik az Unió különféle vidékeiről sereg
lettek ide, s nem szeretne-e tudni róluk valamit ?

— Kérem — mondá Márton — ki az a 
gyönge kis leány velünk átellenben, a kinek oly 
kerek szemei vannak ? Senkit sem látok, a kit any
jának lehetne gondolni, senkit sem látok itt, a ki 
felügyelne rá.

—  Azt a matrónát gondolja kék ruhában 
sir ? — mondá az ezredes élénken. Ez mrs. Jef
ferson Brick.

— Nem, nem — mondá Márton, azt a kis 
lányt gondolom, aki úgy néz ki, mint egy baba. . .  
épen itt velünk szemben van !

— Helyes s ir ! — kiáltott az ezredes — ez 
mrs. Jefferson Brick.

Márton az ezredes arcára nézett, de az egé
szen komoly maradt.

— Lelkemre ! azt hittem, hogy leány!
— Van itt két fiatal leány is sir — jegyzé 

meg az ezredes.
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A liszteleire méltó matrona úgy nézett ki, 
mint egy kis gyermek, Márton nem akarta hinni, 
hogy asszony.

— Pedig úgy van, sir —  mondá az ezre
des — de némely esetben az emberi természet 
nagyon korán, más esetben nagyon későn fejlődik ki.

— Jefferson Brick — folytatá az ezredes 
pár percnyi szünet múlva — egyike a legnevezete
sebb embereknek ez országban.

Ezt suttogva mondá, mert a jeles gentleman 
Márton másik oldalán üldögélt.

— Kérem mr. Brick — mondá Márton 
hozzáfordulva és inkább azért szólt, hogy beszél
jen valamit? minthogy érdeklődött volna —  ki az 
a . . azt akarta mondani fiatal, de a szó torkán 
akadt — az az alacsony gentleman, ott az asztal 
túlsó végén.

— Ez Mullit tanár — mondá Jefferson teli 
szájjal.

— Ha szabad kérdeznem, miből tett tanári 
vizsgát?

— A neveléstanból — mondá Jefferson Brick.
— Talán inkább tanitó — bátorkodók Már

ton megjegyezni.
— Erős erkölcsi érzékkel biró ember — 

mondá a hadi tudósitó — és nem mindennapi tehet
séggel van megáldva. Szükségesnek látta a múlt el
nökválasztás alkalmával pellengérre állítani saját 
édes atyját, aki nem az ő akarata szerint szava
zott. Irt egy pár hatalmas röpiratot „Suturb“ 
név alatt, a mi fonákja a Brutusnak. Egyike a leg
nevezetesebb embereknek e tartományban s ir !

— ügy látszik, nagyon sok itt a nevezetes 
ember — gondolá magában Márton.

Márton tovább kérdezősködve rájött, hogy 
nem kevesebb, mint négy őrnagy volt a társaság
ban, két ezredes, egy tábornok, egy kapitány. Már-
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ton nagyon csodálkozott rajta, hogy ennyi sok 
tiszt van az amerikai milíciában. Vájjon a tisz
tek parancsolnak-e egymásnak ? hol a közle
génység ?

Ügy iünt föl neki, hogy ez országban min
den embernek címe van. Legalább azok, a kik itt 
katonai ranggal nem bírtak, vagy tiszteletes urak, 
vagy ormosok, vagy tudorok valának.

Három nagyon kellemetlen külsejű gentleman 
a szomszédos államból, mint küldöttek jöttek New- 
Yorkba. Az egyik pénzügyekben jött, a másik po
litikai küldetésben, a harmadik felekezeti ügyben.

A hölgyek közt volt mrs. Pawkins, egy merev 
csontos asszonyság és feltűnően hallgatag, egy öreg 
kisasszony, markirozott arccal, a kinek nagyon kö
vetelő fogalmai voltak a nők jogairól, s e tárgyban 
már több felolvasást is tarto tt; a többiek üres 
lelkű teremtések, minden feltűnőbb sajátság nélkül, 
akár ki is cserélhették volna lelkűket; senki sem 
vette volna észre.

Körülbelül ezek voltak az egyedüliek, a kikről 
nem mondták, hogy ez országban a legnevezetesebb 
emberek sorába tartoznak

Némelyek a gentlemanek közül felálltak s 
útközben még rágódtak az ételen, a többiek a kály
hánál álltak meg, de csak egy pár percre. Egy pár 
phlegmatikus vendég azonban még vagy egy ne 
gyed óráig maradt az asztalnál, a mig csak a 
hölgyek fel nem keltek, s akkor ők is követték a 
példát.

—  Hová mennek az urak ? — kérdé Már
ton mr. Jefferson Brick fülébe súgva.

— Szobájukba, sir.
— Hát itt nem adnak föl csemegét, hogy az 

ember egy kissé beszélgethetne mellette ? — kérdé 
Márton, aki a hosszú utazás után szívesen elfecse
gett volna.

D ickens: C huzzlewitt. 21
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'  — Mi szorgalmas emberek vagyunk, sir, s 
az ilyesmire nem telik az időből — volt a válasz.

Eltávoztak a ladyk egymás után, mr. Jeffer
son s a többi nős gentlemanek fejbólintással ad
ták tudtára nejeiknek, hogy beleegyeznek távozá
sukba.

Márton ezt nagyon illetlen szokásnak vélé, de 
a véleményét magának tartotta meg. Arra volt ki
váncsi, miféle üzletről beszélnek a kályhánál álldo
gáló gentlemanek, a kik úgy látszik megkönnyeb
bültek a szép nem távozása után, mert rákerül
hetett most már a sor a köpködésre és fogpiszká- 
lókra.

A beszélgetés az igazat megvallva nagyon szá
raz volt s az egésznek magját a dollárok képez
ték. Minden gondjuk, reményeik, örömük, erényeik, 
társalgásuk, egész lelkűk csak a dollárokra irányul
tak. Az embereket dollárjaik szerint méregették, min
den dollárok szerint lett megbecsülve. Mindent a 
dollárért!

Az volt a legnagyobb hazafi szemükben, a 
ki a legnagyobbat tudott orditani. Márton öt perc 
alatt rájött beszélgetésükből ott a kályha körül, 
hogy törvényes gyűlésekbe pisztolyt, szúró vágó 
fegyvereket és más ily békességes szerszámokat 
ysrnni, hogy az ellenmondókat torkuknál ragadni, 
mint a patkányok, vagy kutyák teszik, síidni, ká
romkodni, személyeskedni, ez mind hazafias dolog!

Egyszer vagy kétszer, midőn a beszélgetők 
szüneteltek, Márton mint idegen kérdést intézett 
hozzájuk a hazai költőkről, színházakról; irodalom
ról és művészetről. De erre vonatkozólag a gentle
manek csak Diver ezredesre, mr. Jefferson Brickre 
és ilyenekre tudtak hivatkozni, a kik „dühöngők“- 
nél egyebek alig voltak.

Különösen a tábornok egészen kijött a sod
rából annak a puszta gondolatára, hogy ő olvasna
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más valamit, ami nem a politikába, vagy kereske
delembe vágna, vagy nem a lapokban jelent volna 
meg s azt kérdezte a jelenlevőktől, volna* e ked- 
vök inni ?

A társaság legtöbb tagja ezt igen életrevaló 
eszmének tartotta, egymás után ballagtak egy kö
zeli csárdába. Onnan valószínűleg a hivatalos he
lyiségekbe mentek, onnan megint a korcsmába újra 
dollárokról beszélni s onnan haza h o r k o l n i .

— Úgy látszik, ennyiből áll minden mulat
ságuk — gondolá Márton, s mintha hallotta volna 
még most is, mint zsibonganak a dollárokról, de
magógokról, korcsmákról, s kérdezte magában, váj
jon csakugyan oly nagyon el vannak foglalva vagy 
valóban érzéketlenek minden családi s társadalmi 
örömek iránt?

Ezt megoldani nehéz feladat volt s az, amit 
tapasztalt és hallott, nem volt bátoritó. Szomorúan 
üldögélt az elhagyott ebédlőben, s nagyobb* nagyobb 
kétségbeesés vett rajta erőt s kényes helyzetének 
bizonytalanságára, nehézségére gondolva, szomorúan 
fel sóhajtott.

Az asztalnál még egy középkorú, sötét sze
mű, barna úri ember üldögélt, a ki már ezelőtt 
magára vonta Márton figyelmét becsületes meg
nyerő arcával, de a kiről a társaságban senki sem 
tudott neki felvilágosítást adni, a ki már régóta 
figyelmesen vizsgálta Mártont, noha ő erről nem is 
tudott.

Az ismeretlen nem vett részt a kályha mel
lett levők társalgásában, s nem ment velők a kocs
mába, s midőn harmadszor vagy negyedszer hal
lotta Mártont sóhajtani, s oly mozdulatot tett 
mintha beszélni akarna vele, de attól fél, hogy az 
idegen tolakodónak fogja tartani, oly nyájasan fejezte 
ki magát, s oly szívességet mutatott iránta, hogy 
Márton feleleteiben ki is fejezte iránta való háláját.

21*
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— Nem kérdezem öntől, hogy tetszik az őrnagy !
— mondá a gentleman mosolyogva, a mint felkelt 
s felé ballagott, mert el tudom képzelni, hogyan gon
dolkozik erről. De én amerikai vagyok, s azért 
mégis egy kérdéssel kezdem: rokonszenvezik-e ön 
az ezredessel?

— Ön oly őszinte embernek látszik — vi- 
szonzá Márton, — s én nem habozom kimondani, 
hogy éppenséggel nem rokonszenvezem vele. Ám
bár meg kell vallanom, hogy az ő udvariasságá
nak köszönhetem, hogy ide kerülék, s elfogadható 
feltételek mellett itt maradhatok — tévé hozzá, 
eszébe jutván, hogy az ezredes menő félben ezt 
súgta meg neki.

— Nos, ezért nem sok hálával tartozik neki
— mondá az idegen szárazon — az ezredes eset
leg megfordult a hajón, a mint hallottam, hogy 
lapja számára hireket szerezzen, s ha ide vendé
geket hoz, egy kis százalékot kap, a mit a tulaj
donosnő levon heti fizetéséből, Remélem ezzel 
nem sértettem meg önt uram ? — tette hozzá, 
látván, hogy Mártop elvörösödött.

— Kedves jó uram — viszonzá Márton a 
mint kezet szorítottak — ha az igazat meg kell 
vallanom, én nagyon örülök . . .

— N os! mondá a gentleman, mellette he
lyet foglalva.

— Szinte könnyebben érzem magam, hogy 
őszintébben beszélhetek, — mondá Márton letéve 
habozásáról — nem értem, hogy az ezredest meg 
nem verik.

— Ah, hiszen egyszer vagy kétszer ez is 
megesett rajta — mondá a gentleman nyugodtan
— ő azoknak az embereknek osztályába tartozik, 
akikről már nagy Franklinunk megemlékezett e 
század utolsó tizedében, előre látva szégyenünket. 
Ön talán nem is tudja, hogy Franklin többször
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nyilvánitá, hogy ha valaki ily fickók által, mint az 
ezredes, rágalmaztatik, és ha az igazságszolgáltatás 
s a nép jogérzéke nem ad neki elégtételt, az ily 
nyilvános bántalmakért egy  v a s k o s  f ü t y k ö s 
s e l  v e g y e n  m a g á n a k  e l é g t é t e l t .

— Erről mit sem tudtam — mondá Már
ton — de nagyon örülök, hogy ez értésemre jött, 
ámbár . .

— Kérem folytassa! — mondá a gentle
man mosolyogva, mintha tudná mi lebeg Márton 
nyelvén.

— Ámbár — folytatá Márton — azt hiszem, 
hogy még az ő idejében is nagy bátorság kellett ah
hoz, hogy valaki szabadon, a pártokon felül emelkedve 
írjon valamely kérdésről e szabad országban !

— Mindenesetre — viszonzá uj barátja — 
hát még most úgy tenni vakmerőség volna nemde ?

— Valóban azt gondoltam — mondá Márton.
— Igaza van ! nagyon igaza van. Azt hi

szem szatirikus itt nem sokáig élne. Ha egy Ju- 
venál vagy Swift támadna köztünk, azt csakhamar 
leütnék. Ha ön ismerné a mi irodalmunkat és oly 
amerikai irót tudna nekem felmutatni, a ki ostoba
ságainkat venné tollhegyre, de nem párt tekintetek
ből, s el tudná kerülni a vad bántalmazásokat s 
az általános gyűlöletet, az ilyen név nagyon ide
genül hangzanék füleimben. Tudnék rá példákat 
felhozni, midőn Íróink ártatlan megjegyzéseket koc
káztattak hibáinkra, vétkeinkre s nemsokára szük
ségesnek látták kijelenteni, hogy a második ki
adásban ezek a helyek ki lesznek törülve, vagy 
megváltoztatva vagy a dicséretbe csapnak át.

—  És mi következik ebből ? — kérdé Márton 
kelletlen arccal.

— Gondoljon arra, a mit ma hallott és lá
tott; kezdje el az ezredesen, végezze a többin — 
mondá barátja — s kérdezze meg magát. Az isten
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mentsen, hogy őket Amerika erényének és művelt
ségének példányaiul tekintse, de hát az ily elemek 
felülre kerülnek. Ön ki akar sétálni ?

Annyi szivesség volt modorában, és oly bi
zalom nyilvánult magaviseletében, hogy vissza- 
utasitani nem lehetett. A többiektől nem tapasz
talt az idegenek iránt annyi gyöngédséget. Márton 
örömmel nyujtá karját, s együtt kisétáltak.

(Vége az első kötetnek.)
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Amica (1 frt 60 k r . ) ...................... . . 80 kr.

Asbóth János. Irodalmi és politikai arczképek (3 frt)
1 frt 80 kr.

Asbóth Lajos, 1848|49-iki honvéd-tábornok és akadé
miai tag. Az északamerikai polgárháborn története. 
Két színezett térképpel (4 írt) . . 2 frt 80 kr.

Ballagi Aladár. A m. kir. testőrség története, különös 
tekintettel irodalmi működésére . . Ára 3 fit.

Beniczkyné Bajza Lenke. A fátyol titka, Ára 80 kr.
Belot A. Bünvirág. 2 k ö t e t ......................2 frt.
Bulwer Edvard, Lord Lytton A párisiak. Fordította 

Fáy J. Béla, 4 kötet (6 írt 40 kr.) 4 frt 80 kr.
Castellar Emilio Rieardo. Spanyolból fordította Bek- 

sics G u s z t á v .................................1 frt 60 kr.
Collins Wilkie. A kisértetes palota. Regény a mai 

Velencze titkaiból. Fordította Huszár Imre.
1 frt 20 kr.

Collins Wilkie. A kisértet...................... . 80 kr.
Currer Bel. Jane Eyre. Önéletírás. Fordította Huszár 

Imre. 2 kötet (4 f r t ) ...................... 2 frt 80 kr.
Daudet Alphonse. A nábob. Fordította Fáy J. Béla. 

2 k ö t e t ............................................................2 frt
Dickens Károly. Chnzzlewitt Márton élete és kaland

jai. Angolból ford Gyöngyössy László. Három 
kötet ............................ Ára 3 frt.

Diderot. Az apácza. Francziából fordította Szépfaludi 
(1 frt) ............................................................80 kr.

Dorosenko Péter. Az életből. Regény. Oroszból fordí
totta Timkó Iván...................................Ára 1 frt.

Dosztojevszky Tivadar. Az örökös férj. Ára 1 frt.
Ebers György. A nővérek................................... 2 frt.



LÉG ÉY  TESTVÉREK Kőnyvkiaűűhivaía'áíian,
Budapest, nádor-utca 7. s:.,

megjelentek és l e s z á l  ü t ö t t  á r o n  kaphatók:

Eliot Georges. Holt Felix a radicalis. Angolból ford. 
Dóminkovies Mária. 2 kötet (3 írt) . . .  2 frt.

Girardin, Mme Emili Margité de, vagy a kettős sze
relem. Fordította Rakovszky István. (1 írt 50 kr.) 1 írt.

Goldsmith Olivér. Egy világpolgár levelei. Fordította 
Csernátony Lajos (I frt)............................80 kr.

Hawthorne Nátháméi. Átalakulás vagy a Monte-Beni 
családrege. Fordította Veres Sándor. 2 kötet (2 frt)

1 fit 20 kr.
Jenkins Eduárd. Ginx Haha születése és egyéb sze

rencsétlensége. Ford. Amica (1 frt) . . 80 kr.
Karr Alfonz. Klotild. Fordította Veres Sándor. 2 kö

tet (2 f r t ) .......................................1 frt 60 kr.
Lamartine. Az 1848-iki forradalom története. Ford. 

Zsilinszky Mihály. 2 kötet (4 írt) . 2 frt 80 kr.
Legouvé Ernő. Falsén Edith. Forditotta Amica. (1 frt 

20 k r . ) ......................  ...................... 80 kr.
Mikszáth Kálmán. A jó palóczok. Ára 1.80, kötve 

diszk.......................................................... 3.— frt.
Monfépiu X de, Ámor ő fensége. 4 kötet (6 frt) 4 írt.
Montesquieu. Persa levelek. Ford. Palásthy Sándor 

p frt 50 kr.) ........................... 1 frt 20 kr.
Sziklay János. A méltóságos asszony. 2 kötet 1.60.
Thackeray W. M. Pendennis története, jó és balsze

rencséje, barátjai és legnagyobb ellenségei. Ford. 
Fáy J. Béla. 4 kötet '6 frt 40 kr.). 4 írt 80 kr.

Trollope A. Szemet—szemért. Regény. Angolból ford.
Huszár Imre................................................. 1 frt.

Utazók könyvtára. Beszélygyüjtemény. 2 kötet. Egy-
egy kötet (1 frt 20 k r.) ............................80 kr.

Verne Jules. A fekete indiák. (Les Indes noires). 
Ford. Fáy J. Béla. (1 frt 20 kr.) . . .  1 frt.

Verne Jules. A gözház....................  1 frt 60 kr.
Verne Jules. Hattaras kapitány kalandjai. 2 kötet

2 frt 40 kr.
Zola Emil. Az élet öröme........................ Ára 2 frt.






