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MESSZI UTAK VÁNDORA.

i.
Esteledett. A május-eieji szél lágy fuvalattal len
gette meg a föld, a friss füvek és fák tavaszi illatát.
Körülfolyta a vöröskői vár csillagalakban emelkedő
hatalmas épülettömbjét is. Föllibbent a bástyator
nyokhoz, majd az erősség közepéből kicsúcsosodó
földhalom hegyén megint elomlott.
Fent a toronyban mély hangon kondult a ha
rang. A vár urasága, Pálffy János gróf horvát bán ül
és családja ilyenkor szokott felköszönni az esteli táb
lától. A mélyöblű, boltíves ablakok sorba megvilágo
sodtak. A vaskosarak rostélyain keresztül látni lehe
tett, ahogy a kamaraszolgák készítgetik az uraságok
számára az éjszakai nyugvóhelyeket.
Rendszerint nem sokáig világítottak bentről. A
vár népe korán kelt, de korán tért pihenni is. Ma
azonban kivételes nap lehetett odafönn, mert asztal
után népesült csak meg a vár palotai része! Folyvást
imbolyogtak az árnyak oda-vissza a függönyök mö
gött. Mintha készülődnének ott fönn valamire.
Csak egypár ablakban hunyt ki hamarosan a
fény. Akinek ott petyhezték a fészkét, nyilván őmaga
akart kifelé látni inkább, mint látszani. Erre valló jel
az is, hogy kilobbanván a gyertyák, egy óvatos kéz
eligazgatta az ablaktábla fehér függönykéit, csupán
egy kis kandikáló rést hagyva a szélén. Annyit,
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amennyin egy barackformán hamvas, barnapiros
arcocska fele és a levendula-kék szemek páros csilla
gából egy kifért. A magas homlok, üde piros száj, a
kicsit erős és kemény, de nemesen formált áll nem
voltak fontosak most. Fő a tekintet! Hogy az fölfog
jon mindent. Hogy el ne vétse még a külső homály
ban lengő-libegő árnyakat se.
Tizenhat-tizennyolc évvel vállal az ember ilyen
kényelmetlen föladatokat, ha az az ember története
sen fűzővállat és abroncsos szoknyácskát visel...
Vajon ki lehet a kíváncsi asszonyemberke és
mi érdekelheti ilyen nagyon, ilyen rejtve abból a
külső világból, melyből pedig alig sejlik ki már valami
a hatalmas várkapu Gyermek jézust tartó Madonnáján
s a tőle befelé futó kőpárkányokon kívül?
Majd kerül mindjárt, aki nyomravezessen.
Mert lám, a kapu szegélyező bokrok megrezdül
nek, ágaik hullámzanak. Arra valló jelek ezek, hogy
valaki elosont alattuk. Hozzá nem is közönséges «va
laki»! Magasabb a rendesnél — egy lóval.
Ott fent a sötét ablakban izgatottan rezdült meg
a függönyt fogó kis kéz. Az abroncsos szoknyáeska
selyme átzizegett a szobán. Ablak helyett ajtó lett
most az őrállomás.
De legalább nem kellett már soká türelmezni.
Alig tette kezét a vaskilincsre, alig lapította fülét
az ajtódeszkára a bent várakozó, mikor meg is hal
lotta, amit akart.
Kint óvatos léptek közeledtek.
Néhány csosszanás, halk torokköszörülés s a ho
mályos szoba népe megszaporodott egy lélekkel. Ez
a lélek pedig a szekernye-csizmában járók rendjébe
tartozhatott alighanem, mert még suttogásában is re
zes volt a hangja, ahogy beköszöntött:
— Szerencsés jóestét, méltóságos grófkisasszony!
— Neked is, — felelt rá vissza, akit ilyen előkelő
címmel szólítottak, olyan ezüstös csengetyűzéssel,
amit a tudakolódzás szorongása se bírt eltompítani.
— Baj nélkül jártál, Marci?
~* Istennek hála!
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— Ráleltél Haller báró úrra?
— Háti — ütött le nem kis önérzettel a válasz.
^ Megtalálnám én, akit a kisasszony keres, a pokol
fenekén is!
— Nono...
Talán elmosolyodtak ott a csipkebodrok közt, a
hófehér-selymű, púderezett paróka alatt, erre a hetvenkedésre. De most az se látszott. Csak a csilingelő
hang kérdezett újból:
— Átadtad a bilietemet?
— Micsodát, instállom?
— E j . . . A levelemet, te füles!
— Át bizony.
— A báró úrnak magának?
— Tulajdon személyében.
— Akkor választ is hoztál. Mi?
— Hm . . . Azt nem mondhatnám éppen . . .
Valami csosszant a padlón. A rezes hangban
mintha némi zavar felhődzött volna.
— Instállom a méltóságos kisasszonyt, nem volt
egyedül a báró úr. Valami uraság rontotta körötte a
levegőt. Gondolom, Károlyinak tisztelték. Szép-szál,
szigorú-nézésű ember . . .
— Ne Károlyiról mesélj itt nekem, — toppan
totta meg a vastag szőnyeget egy akaratos lábacska.
— Ki kíváncsi most a te Károlyidra? Én a báró urat
kérdeztem.
— Hiszen kérdeztem volna én is, ha a mieink
rajtunk nem esnek!
— A császáriak?
— Bizony! A vasasok. Egész dandárrall
— Nagyon megijedhettél, hogy olyan soknak
láttad őket!
— Nem tagadom, — köhécselt a csizmás szel
lem. — De akkor se a számuktól szállt úgy térgyembe
ρ ζ eszem.
— Hanem?
— A komáktól rezdültem meg egy kicsit.
— Miféle komáktól?
— Hát a Hopp Szepitől meg a Likcsántól. Ide»
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a környékre való gyerekek. Ejszen, — mondom —*
ha tik itt vagytok, lesznek kívületek többen is az ösmerősökböll Nem volna okos azoknak jónapot kí
vánni a kuruc tábor kellős közepéből, kuruc terem
tettében, farkasbőr-kacagányosan, egy nagy-fene tá
rogatóval a markombanl Még majd híremet költenék
itthon, hogy csiripoló kuruccá vetemedtem, Rákóczi
fullajtárja lettem. Fel is köszönne mindjárt nekem a
méltóságos gróf úr, tudomisteneml
Hiszen ha csak annyi baj származna a fölfedez
tetésből, hogy bizonyos-nevezetű Bürgözdi Márton
közrendű vitéz kipenderíttetik a szűzmáriás vöröskői
várkapu elé, mindenestől! Attól ugyan még nem esne
ki a világ feneke. De nagyobb baj, hogy a vár ura,
stomfai és vöröskői Pálffy János gróf úr annak a bi
zodalmas postázásnak is nyomára jöhetett volna, ami
homállyal, lopva szokott indulni-érkezni néha, a csá
szár-király büszke zászlóját lengető tulajdon várába.
A kuruc táborig meg vissza.. !
Ijesztő lehetett ez a gondolat így visszamenőleg
is. Mert az üde hang egy kicsit felsikkantott, ahelyett,
hogy perbeszállt volna a hír hozójával.
— Talán csak nem láttak meg?
— Azon iparkodtam, — kuncogott a csizmás
postagalamb. — Ügy eliramodtam én, hogy szelek
se értek a nyomomba. A tárogatót az orrom elé, azzal
uccu . . . Mihamarébb kivedlettem a fránya kuruc gú
nyából. Most pedig itt vagyok, la!
— üzenet nélkül.. ! — sóhajtott a válasz.
— Ahogy lehetett.
A követ aztán bátorítólag tette hozzá:
— Üzenet nélkül is elérti a báró úr, ami abban
a levélben állt!
— Orcátlan!
A vasabroncskák haragosan zÖrdültek össze.
— No nézzék! Mibe nem dugja ez itt az orrát.. .!
Arról számolj inkább, pernahájder, hogy mért tarisznyáztál el mégis tíz egész napot, ha egyszer olyan
sietős volt a dolgod! Azt hittem már, hogy híred nél
kül kell elutaznom!
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No, ettől se kellett tartani, úgylátszik. Mert ha a
báró úrnak a pokol fenekéig utánament volna a de
rék Marci, a kisasszonyáért azon túl se sajnál egy-két
rugaszkodást!
Csak hát bajos ez így nagyon! Keresztül egy or
szágon, mely maga is keresztbeesett a Végzet útjának 1
Belső háború pusztít a Hétvezérek árva birodalmá
ban, kétszázesztendeje-formán. Egyik város Kájzerkirálypárti, a másik Rákóczi Ferenc úrra esküszik.
Ilyen kavarodások közt aztán, ahol majd a kurucságáért, majd pedig a némethez húzása miatt búbolják meg az embert, igazán nem sok szava lehetett a
méltóságos kisasszonynak se a Marci késlekedése
miatt. Nem is perlekedett. Beérte a sóhajtással.
— Több híred nincsen?
— Nincsen instálloin.
— Akkor elmehetsz!
El ám, ha minden úgy szolgálna, ahogy azt az
ilyen kis frajlák a bodros fejecskéjükbe veszik! De
írva van, hogy ég és föld ne minden dolgai igazod
janak az emberi kívánság szerint és így a folyosó vége
felől is épp akkor hangzottak föl a vár urának jelleg
zetes, előkelően vontatott léptei, mikor a dámácska
nagyban tuszkolta volna kifelé az ajtón az ő tilalmas
postagalambját.
— Megállj! — riadt a legényre s megkapta a ki
lincsre tevődő markát. — Arra már nem mehetsz!
— Hát akkor merre?
Hallani lehetett, hogy a tilalmazó megfordult. S
minthogy koránkelő hold járta, ezüstös-fényű és tel
jes, most egyszerre az arca is megvilágosodott. A
fehér paróka alól kitündöklő nagy kék szemei, me
lyeknek olyan eleven a pillantása, mint a megjátszott
acél fénye.
Egy csillanás volt az egész. Aztán a komtesszke
fölemelte gyűrűs kezét és parancsoló mozdulattal a
szoba másik, nyitvahagyott ablakára mutatott.
— Arra! Tüstént!
Ki gondolna vele, hogy lent a sánc-árok tele víz
zel, kimeredező kövekkei, cölöpökkel? Hogy hét
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ölnyi mély az a sürgős út, amit a vár kisasszonya ren
del? Hiszen csak egy szolgának rendeli! A jobbágy
miatt pedig — ha emberbőrbe bújva jár-kél is a vi
lágon — nem szokás nagy fejtörést csinálni. Legkevésbbé, mikor a vár urának, Vöröskő félistenének
kell a hely!

II.
— Szabad-é, ma belle?
— Tessék!
Az ajtó szélesre tárult a magas látogató előtt.
Égtek addigra már a plafon csillárjának gyertyás
karjai is. Az ablakfüggöny se rezdült. És Pálffy gene
rális, horvát bán úr elé egy éppolyan zavartalan nyu
galmú kis személy bókolt, amilyen ő maga volt —
nagyban. Még arcra is hasonlított a kettő.
Ugyanaz a paróka alatt szemöldöktől ívben dom
borodó, magas homlok, ugyanazok a bizíos-nézésű
acélszemek. Sőt a szájformája is ugyanaz a dámács
kának, mint a vár urának. Szívalakúan hullámosodó
ajkak, téliek és halványpirosak. Csupán az orrban
mutatkozott eltérés, férfikeménység és asszonygyön
gédség szerint. A .generális úr vékony, merészül haj
lott sasorrot nevezhetett sajátjának, míg az, aki most
elétipegett toronysarkú selyemcipellőcskéiben, csipke
ujjas karjait a nyaka köré fonva, kissé bizony fitosán
élt bele a világba.
— Minek köszönhetem atyus .. ? — kérdezte az
előbb még rejtelmesen suttogó hang, immár fenn
szóval. — Ritka vendég kegyelmed erre, nálam!
— Persze!
A vár ura elmosolyodott.
Nagyon jól illett ez a finom, halvány mosolygás
simára borotvált arcához.
— Az is ritkán esik, hogy a kisasszony-lányomat
magamtól-eresztem, Mária! De hát meg kell történnie!
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Eddig se volt rendjén, okoskodni. Pálffy János leánya
nein holmi kurtanemesi hajadon, hogy üljön otthon a
suton. Remélem, belátja végre?
Nem jött egyenes válasz, csak egy kurta kis só
hajtás. Az, akit Máriának nevezett Vöröskő ura, le
söpört egy csomó szalagot a legközelebb eső, karcsú
lábú székről. Mélyet hajolva kérlelte látogatóját:
— Kegyelmed ülést se fogad nálam?
— Nemigen érünk rá kényelmeskedni, ima belle!
Látni szeretném, hogy kész-e az ön kézi-málhája.
Vienna nem bakugrás ide. Már pedig önnek rangjá
hoz illő módon kell megmutatkoznia, bármerre for
dul. Ezt el ne felejtse, lányom I
A kis hölgy roppantul komoly lett egyszerre.
Fontoskodva számlált az ujjain:
— Fodorító pálcák, rizspor, illatszerek, repülősó:
az egy láda. Parókák, fésűk, hajtűk, abroncsok, bog
lárok, diadémok, gyűrűk, násfák, karcsatok, legye
zők: az kettő. Az ágybéli holmim, velejáró csipkék,
selyempapucsok: három. Emez a láda itt, testi fehér
holmi...
— Ügy.
Pálffy bólintott.
— Akkor, megérkezve, ezen kezdjék önök a kilomolást. Siessenek vele s jó záros helyre rakjanak
mindent.
Kellett is bíztatni a dámácskát erre! Hiszen csupa
gyönyörű csalánvászon az a fehérnemüs láda! Édes
anya szövette-fonattal
A generális úrnak szokása volt eltalálni a környe
zete gondolatát. Még egyet billentett a fején.
— Nem «azért» mondom . . .
— Hanem?
— Tudja Isten . . . Arra a Lajtán túl úgy tartják,
hogy az ilyesmi nem nagyon illik . . .
— Micsoda? A fehér testi ruha?
Pálffy oldalt-pillantott.
— Az orleansi hercegné mindent összevetve maga
is csak hat inget kapott kelengyébe. ., Négy hétben
egyszer ha váltanak . . ,
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— De hiszen akkor azoknak élesmosóval kell
inosdaniok?
A generális gyűrűivel babrált.
— Nem éppen, — mondta. — A naponkint való
mosdást is megvetik. Úgy tartják, hogy aki igazán úr,
annak nincs szüksége olyan nagy tisztogatásra. Tiszta
az víz nélkül, szappan nélkül is.
— Hogyan?
— Már születésénél fogva. A francia király, Lajos
se mosakodik, csak a kendőjébe locsoltat szagosvizet,
minden két-három napban. Azzal törli le az arcát. Bo
lond dolog, mindenesetre. Hanem azért ne szegül
jünk ellen a közfelfogásnak.
— Hogy én ne mosdjak, fürödjék, atyus?
Mária összecsapta a kezét:
— Hát mocskosan szaladgáljon a császárasszony
udvari dámája, ha egyszer azzá kellett lennem?
— Azt nem kívántam. Tegye ön, ahogy mi szok
tuk itthon. Csak ügyeljen, hogy senki neszét ne vegye,
az udvar nyelvére ne kapja. Mert az a nyelv sok min
denre képes. Még ölni is.
— Állok elébe!
Mária megrázta fürtös fejét, hogy a messze kiálló
gyémántos hajtűi szivárványos színeket csillantottak
tőle. S két ujjal fölcsípve az abroncsos szoknyájáról
szétválló, puffba magasított rózsaszín selyem uszályát,
olyan harciasan nézett az apjára, hogy a generális
megint kénytelen volt elmosolyodni. Majd a dacos állacska alá tette kezét. Komolyan pillantott a parázsló
szemekbe:
— Idehallgasson, ma belle! Nem akartam édes
anyja szívét még jobban szomorítani, mint ahogy
a nélkül is vérzik ön után. így egyet-mást magam va
gyok kénytelen külön a lelkére kötni. Szívlelje meg
jól. Amint fölér Viennába, legfőbb olvasmánya le
gyen az Ehrenspiegel. A mi rangunkbeli ember ba
josan boldogul nélküle. Tétettem a ládáiba hármat s
egyet külön a dadához, uti olvasmánykép. Bizonyára
igyekeztünk édesanyjával együtt úgy nevelni gyer
mekeinket, hogy illemtudásukba hiba ne essék. De ez
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az udvarnál nem elég. Ott külön illem van, ráadásul a
rendesre és ez a külön illem egy nagy hatalom. Ugy
hívják, hogy „Spanyol Etikett". Ez szabályoz, gyer
mekem, mindent. A reggeli fölkeléstől a gyertyaoltá
sig. Még azokat a perceket is, melyekben nem lát
senki.
— Persze!
Mária bölcs arcocskát vágott.
— Hiszen ásítani, vagy csuklani, akkor se sza
bad, ha egymagunk vagyunk!
— Hja, ha ennyivel beérné a tilalom! De még
harisnyát se csatolhat helyesen az ember, a nélkül,
hogy bizonyos szabályokat szem előtt tartana.
— Oh.. !
A dáma ezúttal kiesett a jói-tájékozott szerepéből
— Ez már igazán hóbortosság. atyus! Esztelen
volt, aki kitalálta!
— Lássa, kedvesem, — emelte föl kezét Pálffy
feddőleg, — most olyan-valamit tett, amiről szintén
le kell szoknia. Az ember nem bírál, nem újít és nem
csodálkozik, hanem vesz mindent magátólértetődve,
úgy, ahogy van. Ami pedig a hóbortosságot illeti,
abban sincs igaza. Az etikettre égető szüksé,ge van a
rangbéli társadalomnak.
— Arra, hogy paragrafus szerint igazítsa a ha
risnyáját?
— Arra, hogy finomodjék! — húzódott egy
szerre mély redőkbe a generális hűvös márványhom
loka. — Mit tud ön arról, hogy mennyire elvadult a
világ ebben a mi háborús századunkban, a durva ka
tonai erkölcsök közepett? Mit hallott itt Vöröskőben
Epernon hercegről és Vitri márkiról, akik közös erő
vel — jól elverték a bordeaux-i érseket, Monseigneur
Sourdis-t?
A gróf fölpillantott.
— Nem felel? No lám! Akkor bizonyára annak
se hallotta hírét, hogy az orleansi herceg úr nem
átallotta volt saját palotájában arculütni Richelieu
bíborost! Vagy hogy Károly Lajos pfalzi és György
Lajos hannoveri választófejedelmek mindenki szeme-

14

láttára, nyilvános táblánál, rendszeresen bántalmaz
ták már nejeiket, ha valami nem tetszett nekik!
Óhajt több példát is, kedves bölcsem?
Mária bűntudatosan hallgatott.
A leckéztető arca erre megenyhült. Rábólintott.
— Bizony gyermek, alig pár évtizede még. hogy
a felséges Ház egyik főhercegi sarjának asztali ren
deletében ilyeneket olvashatott volna: „A lovagok
tisztán öltözve jelenjenek meg a táblánál... Ne nyal
ják le ujjaikat, ne törüljék orrukat a szalvétába és
ne pökjenek a tányérba ..." Fi donc, még ismételni
isi Nemhogy végignézni! Mikor olyanok, akik pedig
előkelő családokból születtek, egymás fejéhez vag
dossák a serleget, mértéken túl fogyasztják az italt
s végül „feledékenységből" zsebrevágják az asztali
arany-ezüst marhát! Ezek a szörnyűségek eléggé mu
tatják, hogy az illemmel tenni kellett végre valamit!
Akkor meg inkább egy merőkanállal több, mint egy
gyűszűvel kevesebb! Megértettük, ma belle?
Mária intett a hosszú, barnaselymü pilláival.
— Meg, atyus. És így, ezeket tudva, már magam
se ellenkezek.
— Akkor hát továbbmehetünk!
Pálffy a zubbonyába nyúlt. Egy nagypecsétes
levelet nyújtott leányának.
— Ezt tegye el gyermekem. Wratiszláv Wencel
kancellárnak szól. Én írtam. A gróf pártfogásába
ajánlom önt.
— Ej, de furcsa neve van! Mint a dézsa-faragó
tótjainknak!
— Hiszen ami azt illeti — biggyedtek le Vörös kő urának ajkai egy kis szánakozással, — őexcellen
ciája is csak afféle németbe oltott cseh. Hanem azért
emberséges ember és lekötelező jóbarát, akit sohase
tudtam megelőzni a köszönésben. Bármi ügyesbaja
kerülne, forduljon ön hozzá bizalommal. Azt persze
ne kívánja az udvarnál, hogy a mi itthoni dolgainkat
megértsék. Vér nem válik vízzé, de — a víz se vérré.
Egyedül őfelsége a királyra számíthat. Hiszem, hogy

Ιδ

okult a tapasztaltakból s ma bánja is már a tegnapot.
Mindenesetre, ha a Teremtő jónak látta fölénk emelni,
megadja majd neki azokat a kegyelmeket is, melyekre
szüksége van, hogy sebeinket orvosolva, ezentúl tör
vényesen országoljon fölöttünk. Az uralkodók Isten
kegyelméből valók. Végül azt se felejtse el, hogy száz
esztendő óta, az egymást követő fölkeléseinkkel, mi
magunk is folyvást bőszítettük a felséges Házat. Az
ilyen lázadások dacot és ingerültséget szülnek.
Egy kis szünetet tartott a generális úr. És hogy
jobban összeszedje, ami oktatást még abba a másik
fejecskébe plántálni akart, néhányszor végigjárta a
szobát. Aztán egyszerre megállt Mária előtt. Hideg
fényt vetett a szeme:
— Amiket pedig édesanyja-asszonytól hallott,
míg körötte volt, — az ő politikai felfogását értem
— azokat egyszersmindenkorra verje ki a fejéből
lányom. Az ön édesanyja a feleségek mintaképe, a
szülék gyöngye, de országos ügyekhez semmi ráter
mettsége nincsen. Épp olyan álmodozó, mint Rákóczi
herceg, csak persze annak roppant felelőssége nélkül.
Az ő szemében mindég a felforgatók lesznek a hon
mentők, mert ő nem az eszével gondolkozik, hanem
a szívével. A hangos „rajtamiskázásokat" nem tudja
kellő értékükre leszállítani, se a megfontolt, bölcs,
mély, igazi hazaszeretettől megkülönböztetni. Előtte
Bercsényi s a hozzá hasonló lángfejűek a jó-magyar
ideálképei, míg én . . .
— A legtökéletesebb ember és legjobb patrióta!
— sietett Mária közbevágni.
PálfFy kissé megemelintette vállát. Hűvös arcán
kesernyés mosolygás játszott.
— Amolyan renegát. — mondta halkan.
Majd legyintett, mint aki egy alkalmatlan árnyé
kot akar elhessenteni.
— Mindegy! Ez a kettőnk dolga s az is marad,
míg a koporsónkat le nem zárják. Addig az ő neve
mindég „szomorú grófné" lesz, az enyém pedig:
„hajthatatlan". A zsarnok! Aki álmokat ós illúziókat
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rabol. Aki a fiatal hevülés mögött is meglátja a
csontkoponyát s az utópiák mögött a józan valóságot.
Vállalom! Ilyennek is kell lenni a sok délibáb-kergető
közt, akik ingoványba rohannak képzelődéseik után.
Azt a célt, amit én magam előtt látok, ugyan ki nem
mossa a lelkemből semmi asszonyi könny. Jó ezt
emlékezetébe vésnem! Nehogy eszébe jusson valaha
ott, ahová küldöm, csak a nevét is kiejteni egynek
azok közül, akik olyan szomorúan eltávolodtak a mi
legfőbb magyar erényünktől, Szent István törvényes
utódjának tiszteletétől. Bírákul merészelik feltolni
magukat a fölkent király személye fölé.. ! Ej, de hát
mire is külön megtiltanom ezt önnek! Hiszen jól
tudja, hogy míg édesanyjukban magammal egyforma
jogú teremtést látok, önöknek — gyermekeimnek —
az én rendelkezéseimhez kell alkalmazkodniuk!
A generális szigorú arca földerült. Leányához
lépett és gyöngéden vállára tette a kezét.
— Mindent elmondtam, amit tudnia kell, szé
pem. Aztán csak bátran, büszkén és okosan .. ! Most
pedig ne várassuk tovább édesanyját, se a gyermeke
ket. Egy kis meglepetést tartogattam számukra . . .
Mária kecses bókot csapott.
De ha a generális el nem fordul, észre kellett
volna vennie, hogy csak a karcsú törzs, a hegyesen
befűzött derék vesz részt ebben a meghajlásban.
A hosszú, gömbölyű nyak fölszegve marad, a szem
pedig előre-néző és villogó.

III.
A család a palota hatalmas „hűtődző termében"
várta a késlekedőket. Türelmetlenkedhettek is már.
Mert az úrnő elésietett az érkezőknek, ahoffv belép
tek a dél növényeivel, tükrökkel és színes márvány
nyal pazarul ékített, pompás csarnokba.
Harmincöt-harminchat évnél aligha számlált

többet Czobor Mária gróf asszony. Ennél azonban jó
val idősebbnek látszott. Törékeny, szinte légies al
kata tette ezt. A mindég borús homlok és fájdalmasan
lefelé szoruló ajkak. Főleg pedig a szem, amit csak
ritkán lehetett könnytelenül látni. Most is rózsaszí
nűre volt pirkadva a korán behorpadt gödre, mely
mögül a két arccsont éles vonallal ütközött elő.
— Soká elidőztek, — mondta csöndes-szemre
hányó hangon, karját férje karjába öltve. — Ön ok
tatást adott Máriának, úgy-e?
Pálffy igent intett.
— Szabadna tudnom, hogy mire vonatkoztak
ezek a tanácsok?
— önnek mindég és mindent szabad volt s kel
lett is tudnia, asszonyom, ami gyermekeink sorsával
összefüggött, — felelt a generális, úgy tartva karján
felesége átlátszó kezét, mint valami nagyon kényes,
korán-hervadó virágot. — így most se titkolom, hogy
Máriát Bécsben való viselkedésére láttam el útmuta
tásokkal . . .
A dáma mélyet sóhajtott.
— Akkor akár ne is kérdezzek többet. Sejtem,
hogy mi parancsai lehettek . . .
— Amiket az észszerűség és családunk dinasztia
hűsége diktált.
Odaértek a kerevethez. Pálffy kezetcsókolt fele
ségének és ellépett mellőle. Látszott rajta, hogy nem
szívesen folytatná a megkezdett beszélgetést, mely
nek előre sejtette minden szavát.
Odatapsolt egyet a lézengő lakájok közül:
— Hozhatjátok .. !
Hogy mire értődött az engedelem, azt nem tudta
előre senki. De azért minden arc fölfénylett. A gyer
mekek, akiknek a kivételes napra való tekintettel ma
szabad volt prefektusaik nélkül tovább fennmarad
niuk, meglepetés-váró izgalommal szorongtak anyjuk
köré. És az úrasszony is elfelejtette egy pillanatra azt
a terhet, amelyet lelkében cipelt. Meleg megbujással
ölelte magához a kicsinyeket. A négyesztendős AnnaTerézkét ölébe emelte, hogy a gyöngénfejlett csontú,
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beteges aprószentnek ne kelljen állnia. A hateszten
dős Miklóskának a lábzsámolyon jutott helye, míg
Károly és János — a maguk nyolc és tizenöt évének
férfias büszkeségében — anyjuk széke mögé sorakoz
tak, trónállók gyanánt. Egyedül a kis Szidónia nem
mutatott hajlandóságot a rendbeigazodásra. A tizenhá
rom esztendős csitri, villogó barna szemével, eleven,
gyors mozdulataival, maga volt az élő látni- és tudnivágyás. Nem is nyugodott, míg Mária mellé nem
fészkelődött. Akkor aztán elérte, amit akart. Elsők
közt részesült abban a csudában, amelyet két dara
bont épp most cipelt be az ajtón s állított az urasá
gok elé.
Embernagyságú, tündérszép bábú volt az, zo
máncból való két nagy szemmel mosolyogva vissza
rájuk, a fehérselymes paróka lágy bodrai alól. Arca
fehér-piros, mint az élőknek. Fogai csillognak, mintha
harmatvízben fürösztötte volna őket. Nyaka födetlen,
keble gömbölyű és hamvas. Könyéktől mezítelen kar
jainál pedig talán ínég Máriáéi se szebbek és tökélete
sebbek.
De ha csak ennyi lenne a csuda! Bábot utóvégre
látni eleget. A vöröskői gyermekek meg éppen nem
szűkölködtek híján. Hanem ami gyönyörűségekbe a
bábú öltözve voit, azon igazán el kellett káprázni!
— Oh, micsoda boszorkányságokat mivel ön itt
velünk, Johannes! — ámult fel az úrasszony, míg
keze szerelmes mozdulattal nyúlt ki az ő hatalmas
embere felé.
Pálffy önérzetesen mosolygott.
— Nem boszorkányság ez, csak egy divatbáb.
Pandora a neve. Párizsban vették szokásba, hogy
minden hónapban egyszer felöltöztetik a legújabb
udvari módi szerint s átküldik a csatornán Lon
donba, aztán Itáliába. Gondoltam: onnan ide is át
szöktethetném kicsit, hogy értesüljenek a tudnivalók
ról...
— Hiszen ez temérdek költségbe kerülhetett?
— Mit tesz azl — vetette meg vállát dacosan a
vöröskői nagyúr. — Nem engedhetem, hogy barbár-
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nak gúnyolják az ön leányát Viennában. Mert Má
riának minden udvari öltözetét Pandora mintájára
készíttettem a szabókkal.
Az úrasszony nem talált szavakat. Csak megszo
rította még melegebben azt az erős kezet, amely bár
olyan keményen tudta tartani a család gyeplőjét, de
ugyanakkor olyan gyöngéden simogatott is, mint
senki másé.
Pálffy fogvatartotta felesége kezét s onnan mel
lőle magyarázta a gyermekeknek:
— Ez a „kis-Pandora". Köznapi viseletet mutat.
A Rue de Saint Honoré azonban nem elégszik meg
ennyivel. A Rambouillet Hotelben gondot fordítanak
rá, hogy a teljes udvari díszről is értesüljön a világ.
Hozzátok be a nagy-Pandorát!
A palotaszolgáknak szólt ez a parancs.
A két legény fordult és indult.
A „nagy-Pandora" azonban — csalódást hozottl
Mert ha roskadozott is a sok drágaságtól, elődjének
nyomába se léphetett kellem és csinosság dolgában.
A nagy udvari gála spanyol-köntöse dagadozott rajta,
melyben olyan volt a pisze viaszk-tündér, mintha ko
sárba lett volna bezárva. Alakjának finom vonalai
egész elvesztek a vaspálcákból való, hosszú fűző
derékban. Mellét és felső ujjainak ptoffját golyószerűleg kitömték. És hozá még a csípőit is kivastagították
a rákötözött alsó párnázattál.
— De hiszen — nyúlt meg Mária arcocskája
panaszosan — ebben én be se férek az ajtón!
— Majd megtanulja ön a viselését, mint a töb
biek l — nyugtatta az apa a megriadtat és szája köré
gáláns kis mosoly rajzolódott, ahogy halkra tompí
tott hanggal a feleségéhez hajolt.
— Tudja-e ön, mit beszélt a rossznyelvű világ
Navarrai Margit hercegnő spanyol szoknyáiról?
— Nem tudom, Johannes.
— Hogy megölt lovagjainak bebalzsamozott fe
jeit viselte az abroncsok a l a t t . . . Elfértek jól, pedig
»zép számnak örvendtek . . .
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Az úrasszony elpirult. Mohón terelte el a pajkos
szót.
— Igazán ideje lenne, hogy szakítson az udvar
ezzel az otromba viselettel! Főleg a keményített
nyak-gallérral. Valóságos malomkerék!
— Hogy fogok én ilyennel a táblához ülni? —
kapcsolódott Mária is a rosszalásba, Pandorát for
gatva. — Hisz a kanalat se bírom tőle a számhoz
vinni?
— Legyen nyugodt, szépem! Tudják ezt, akiket
illet! Tartanak ott kanalakat, külön erre a célra. Más
fél könyéknyivel hosszabb a nyelük, mint a rendes
evőszerszámoké. De biztonságképpen a ládáiba is
készíttettem.
A biztató apai szót elnyomta a fölcsicsergő
gyermeksereg. A kicsinyek körülrezsegték Pandorát.
Megcibálták abroncsos szoknyáit, sőt a nagyra-nyurgult János még a deszkakeményre vasalt malomke
rék vas-vázát is kitapogatta, ahogy az megbujt a szo
rosan egymásra-íapított ráncok alatt. És Vöröskő ura
szemethunyt rá. Nem zavarta ezt az ismeretgyüjtést.
Feleségére nézett s lágy hangon tudakolta:
— Meg van ön elégedve kicsit a zsarnokával?
Sikerült legalább némileg kárpótolnom?
— Johannes, — nedvesült meg a sápadt asszony
szeme forró hálával, — önnél igazán csak az Úristen
lehet bőkezűbb és gondosabb irántunk. Egyben téved
csupán. Az én fájdalmam nem a hiúság csorbája és
így nem is gyógyítható hívságoskodással. Én a leá
nyom lelkét kérem öntől, hogy olyan érzésekkel
plántálhassam be, amiket az én anyai szívem jóknak
és igazságosaknak ítél.
— Nem, — vágott közbe Pálffy, egyszerre ri
deggé fagyva. — Kérem, ne kezdjük elölről, Mariéi
— ön hát valóban megtiltaná nekem, hogy be
szélhessek Máriával, mielőtt útnak-indul?
— Négyszemközt: kénytelen vagyok vele. De je
lenlétemben bármikor. Éppígy levelezni is rajtam
keresztül fognak. Nem engedhetem kezemből kisik
lani Mária irányítását. Nem hagyhatom, hogy merő
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ábrándosságok miatt fölborítsák az én politikámat!
Attól tartok, Mária így is kelletténél többet szívott
magába az ön és családja rajongó elveiből,
— Ez az utolsó szava, Johannes?
— És megmásíthatatlan!
— Istenem, Istenem . . .
Az úrasszony lehajtotta fejét. Valami koppant
az ölébe. Nagy, fényes gyöngycsepp. Ottmaradt az
elefántcsont-legyező ezüstös intarzóján.
A dáma arcához emelte kendőjét. Intett a szol
gáknak :
— Vigyétek a bábut!
S ő maga is sietve elhagyta a termet.

IV.
Virradattal előállt a batár. Még egy ölelés, még
egy hosszú, néma pillantás az úrasszony sírás-fáradt
két szeméből és Mária fölszállt.
A generális úr behajolt hozzá a hintóablakon.
Megsimogatta a lánya barack virágszín arcocska ját.
— Isten vezérelje, gyermekem!
— Hát atyus nem jön velünk? — lepődött meg
az utas fájdalmasan.
Pálffy a fejét ingatta.
— Le kellett tennem a tervről. Éjszaka vettem a
hírt, hogy a lázadók errefelé tartanak. Ocskay már
a környéket dúlja és hallomás szerint szándékában
áll engem itt, a saját fészkemben megvizitelni.
A házigazdának ilyenkor otthon a helye,
— És anyus s a gyermekek?
— Sose búsuljon értük! Indítom őket is azonnal
Detrekőbe, vagy Királyfára. Se nekik, se önnek nem
lehet bántódásuk.
A kapu irányába mutatott, melynek hatalmas
vasveretes tölgyfa-szárnyai szélesre voltak tárva. Ki-
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vül, a térségen fegyverek csillogtak a nap fényében.
Jókora csapat darabont várakozott ott, indulásra
készen.
— Elég lesz kíséretnek? Egyébként — legyintett
a gróf — nem féltem önt. Bátor leány, az én véremi
Csak a dadával ne legyen baja! Mert azt más bordá
ból szőtték. Ügy-e, öreg?
Egy hegyesorrú, szikkadt anyónak szólt ez a
kérdés, aki ott guksolt a határban, Máriával szemben.
Valaha a kislány „vénasszonya"', nevelője volt, aki öl
beli kora óta gondját viselte. Mostanra afféle bizal
mas házibútor. Társalkodónő és frájj egyszemélyben.
Nyugtalanul verdeső, kiritkult pillákkal fordult
a kérdezőre:
— Lőni is fognak, nagyuram?
— Nem hinném, hogy sor kerüljön rá. De ha
úgy gondolod, hogy itthon mégis bizodalmasabb,
akkor szállj ki inkább, minthogy majd terhére ess a
kisasszonyunknak I
— Isten őrizz .. !
A frájj keresztet vetett ijedtében.
— Hogy el se kísérjem az ártatlant? Ejszen, leg
alább megnézem, hogy hová vetik meg a fejealját ott
Viennában, ha már vele nem maradhatok!
— Hanem akkor megembereld magad!
— Ügy lesz, nagyuram!
Nem maradt idő több fogadkozásra. Fent a bás
tyákon eldördültek a mozsarak. Ez volt a jel az in
dulásra. A kocsis a lovak közé csapott s a hintó ki
gurult dübörögve az emelcsős hídon.
— Föl a fejjel! — kiáltott Vöröskő ura a távozó
után.
— Küldjön nekem kuruc-gombokat a pitykézéshez! — harsant ki János süvölvény-hangja a csipogó
gyerekek közül.
E.gyedül az úrasszonynak nem volt mit monda
nia. Csak egy kurta sikoltás jajdult ki belőle, ahogy
a gyönge kis Anna-Terézát szívéhez szorította. És a
gyermek felsírt attól az öleléstől. Talán túlkemény

