
EZÜST KOPORSÓ. 

ASzirontayak Töhötömtol származtatták magukat. Leányágon 
állítólag rokonságban voltak a castiliai házzal és a Jagellókkal. 
Ezt emlegette is Szirontay György, ha ugyanazon héten már har-

madszor került az asztalra paprikás krumpli. 
— Ha meggondolom, hogy csak Töhötöm ösöm gyámoltalanságán 

múlt, hogy ma nem én ülök Magyarország trónján s csak véletlen, hogy 
nem válogathatok a spanyol és lengyel korona közöt t . . . 

A mondatot sohasem fejezte be. Dühösen maga elé húzta a tálat s 
elkeseredését belefojtotta a paprikás krumpliba. Fánika nagysága ilyen-
kor szemrehányón tekintett rá s rosszalólag intett Johann felé, ki szertar-
tásos komolysággal állott kopott libériájában az ajtó mellett. A libériát 
csak pár perccel ezelőtt váltotta magára a szakácsjakli helyett, mert 
amellett, hogy gondozta a kétszáz öles kertet, szakács és komornyik is 
volt, de az ösztövér lovacskát is ő hajtotta, még pedig ugyanolyan impo-
náló merevséggel, mint amikor még a címeres landauer bakjáról kormá-
nyozta a két pedigrés lipicait. Ezt Fánika nagysága kívánta így, ki még 
a romokon is megőrizte a formákat. 

Pedig ez mind nehezebb volt, mert egyre szűkebbre szorult a keret. 
Természetesen elsőbb is az asztalon látszott meg a kényszerű takarékos-
ság s mind ritkábbá váltak a húsos napok. Hogy ezeken is miből telt 
mészárosra, az örök rejtély marad. Abból a csekélyke bérből bizonyosan 
nem, amit a parasztok fizettek a park árendájáért. A kastélyt és a kertet 
ugyanis nem lehetett eladni, különben már nem lenne az övék, amiképen 
elúszott a többi tízezer holdas latifundium, mely egykor a Szirontayakat 
vallotta urának. Fánikának ugyan volt valami csekélyke évjáradéka, de 
azt minden elsején Gyuri vette fel, ki a városban jogászkodott. Amit lehe-
tett, már eladtak. Ha néha-néha egy-egy megszokott, még véletlenül meg-
maradt értékesebb bútordarab ismét hiányzott s György úr kérdőleg 
tekintett Fánikára, elég volt magyarázatnak annyi, hogy Gyurinak ruha 
kellett. Esetleg a főispánék zsúrjára kellett mennie, most volt a megye-
bál, vagy valami jogászmuri. Ezek olyan okok voltak, melyek előtt okos 
embernek meg kellett hajolni. Mert hisz világos, hogy Gyurinak nevéhez 
méltóan kell élnie (havi egyszáz koronából), de különben is csak befek-
tetés, mely meghozza majd a gyümölcsét. És itt mindenkor valami fényes 
házasságra gondoltak, amely majd visszaadja a nagy név régi ragyogását. 

Ennek a manővernek Fánika volt az intézője. György úr nem igen 
törődött vele, de nem is nagyon bízott benne. Annak idején az ő szülei 
is az ő házasságától várták a megújhodást s benne is csalódtak, mert sze-
gény leányt vett el. Fánika ugyan azt állítja, hogy Gyuri okosabb. Ő ész-
szel fog házasodni, nem hagyja dirigálni a szívét, mert az a bolondos 
izomtömegecske nem sokat ért a finánciákhoz s igen balul kiütő tanácso-
kat szokott osztogatni. 
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Még ha lenne is valami belőle, ő már úgysem éri meg. A Szirontayak 

rendesen hatvan évet éltek s így neki még van vagy két esztendeje. Azalatt 
csak el lesz valahogy lyukas csizmában is. Fánika más, ő még fiatal, alig 
negyvennyolc éves, ő még élvezheti majd munkája eredményét. S ő tudja 
is, mit csinál. Saját kárán tanulta meg, hogy nem szabad a szívre hall-
gatni. Még anno dacumal, mikor még a negyvennyolcból három X-e hiány-
zott, ő is egyik adutja volt az édesapjának. Az ő férjhezmenetele is meg-
állíthatta volna még a rohanó romlást. De ő belehabarodott bizonyos 
Kovács János inzsellérbe, a homoki ispánfiúba. A vakmerő legénynek pedig 
volt annyi bátorsága, hogy szerelemmel viszonozza a kisasszony szeszé-
lyét, sőt — horribile — meg is kérette annak rendje ós módja szerint. 
Szirontay Tamás úr azonban kioktatta arra nézve, mily szédületes sza-
kadék tátong a Szirontayak és a Kovácsok között, melynek áthidalására ép 
ésszel gondolni sem lehet. Megbocsátották neki vakmerőségét, mert nem 
tudta, mit cselekszik. 

Kovács János akkor összeszedte magát s kiment Amerikába. Fánika 
pedig kijelentette, hogy nem megy férjhez soha. Fogadását nem volt nehéz 
megtartania, mert a kérők nem igen jelentkeztek. Unalmában aztán a 
családi levéltár rendezésébe fogott, amivel nagy akaraterejének adta tanu-
jelét, mert nyolc század minden rend nélkül összehalmozott, egymásra-
hányt s ki tudja, hányszor felforgatott scriptumaiba rendet hozni nem volt 
ám kicsiny feladat. A molyette foliánsok, penészes kutyabőrök, egérrágta 
pergamenek között akadt rá Szirontay Ágnes érdekes históriájára. 

Ágnes leányasszony sorsa hasonlatos volt az övéhez. Őt se akarták 
szíve választottjához adni a gőgős szülők, de egy rangos-módos, igaz, 
hogy csúf-is-vén-is nemes úrhoz akarták hozzáláncolni egész életére. Az 
apának akkoriban döntő hatalma volt a családtagok sorsa felett, azzal 
nem lehetett szembeszállni. Ágnes nem is próbálta ezt meg, hanem úgy 
oldotta meg a nagy csomót, hogy beleugrott az Aranyosba. A lakzira 
összegyülekezett atyafiság ott maradt a temetésre s a hét nap óta sütött-
főzött delikátokat elfogyasztatták a halotti toron. A sok ezüst marhából 
pedig, ami az Ágnes móringjának volt szánva, öntetett Szirontay Simon 
egy remekmíves koporsót s abban temettette el szűzi koszorúban a halott 
menyasszonyt. 

Fánika sokáig elmélázott a regényes történeten s első dolga volt, 
hogy utána nézzen a kriptában az ezüst koporsónak. Bizony annak lába 
kelt. A Szirontayak levitézlése nem új keletű. Valamelyik ős pillanatnyi 
pénzzavarában diófa koporsóval cserélte fel a mártirleány végső szárnyé-
kát s az ezüstöt eladta egy örmény kalmárnak. Egy másik foliánsban 
ráakadt Fánika az Ágnes miniatürjére, melyen sok ezer apró vonáskával, 
valamikor élénk, de már megfakult színekben pingálta meg valami névte-
len művész a szép leány arcmását. Úgy találta, hogy csodásan hasonlít 
hozzá. Az ajka, az orra, a szeme nézése. Olyan korú lehetett, mint ő volt, 
midőn önként választotta az örök pártát. Megpróbálta a hajviseletét. 
Tetszett. Hasonló ruhát szabatott magának, előbb csak szeszélyből, 
később megszokásból s végre fel sem vett más fajtát. Nem törődött vele, 
hogy különcnek tartják, hűen másolta tartásban, modorban a kis képet. 
Valóságos mása lett Ágnesnek, mintha csak ő kelt volna életre három 
század multán, régen szétomlott poraiból. Később nyomára jött egy írás-
ból a kereskedőnek is, aki megvette a félmázsás koporsót. Sőt egy feljegy-
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zésben ráakadt arra a műgyüjtő főúrra is, akihez több kézen át elkerült 
a súlyos műkincs. Most is a család birtokában van. Szívesen el is adnák, 
mert egyikük sem örökölte a nagyapa gyüjtő bolondériáit, de nem akad 
vevő, ki egy ilyen ominózus műkincs megvételével tegye magát tönkre. 

Sokat gondolkozott rajta, hogyan válthatná vissza az ősi koporsót, 
hogy majdan ő is abban pihenhessen. Különös átkot gondolt ki, mellyel 
visszariaszthatná a profánlelkű rablót, ki háborgatni merné síri nyugal-
mában; vagy valami fantasztikus mechanizmus sujtana le mindenkit, ki 
szentségtelen szándékkal közelednék örökágya felé. Ráért gondolkozni, 
volt ideje. Úgyis csak ábránd marad, mert azt, hogy miképen válthatná 
vissza a milliós értéket, még felajzott fantáziával sem tudta kigondolni. 

Így múltak az évek. Lassan megöregedett s elnyerte a járadékot, 
melynek alapítványát egyik püspök-ősük tette pártában maradt Szirontay-
leányok számára. Ebből tartotta Gyurit s ő koplalt, nélkülözött, hogy 
minden reménységüknek letéteményese semmiben se szoruljon meg. Mert 
az ezüst koporsó mellett másik vágya, vérébe átment ábrándja a család 
régi dicsőséges feltámadása lett. Aminek mártirja lett, amiért szenved, 
aminek nem szabad visszahívhatatlan fantómnak maradnia, hanem újra 
fel kell ragyognia, hogy kárpótolja egy elveszett életért. 

Egyszer levelet kapott a közjegyzőtől, ki kérte, hogy látogassa meg 
igen fontos ügyben. Felvette hát Ágnes modellje után szabott, közfel-
tűnést keltő selyemruháját s már kora hajnalban kivitette magát Johann-
nal az állomásra, hogy a falu ne lássa a szomorú ekvipázst. A közjegy-
zőnél megtudta, hogy John Kovács, sanfranciskói gyáros félmillió dollárt 
hagyott rá, mit az Erdélyi banknál kellő igazolás mellett azonnal fel is 
vehet. 

Fánika szédülten dőlt hátra a karosszékben, de csakhamar vissza-
nyerte fagyos nyugalmát s arra kérte a közjegyzőt, vegye fel a pénzt s 
vásárolja vissza a Tűzlátó-családtól a Szirontay Ágnes ezüst koporsóját. 
Azután elment egy hangszerészhez, vett egy zongorát. Csináltatott a 
szállításához akkora ládát, amelybe a koporsó is beleférjen, hogy abban 
vitethesse feltűnés nélkül haza, Szirontára. 

György úr kérdésére azt válaszolta, hogy ternót ütött a lutrin s a 
nyereményből vette a zongorát, hogy legyen valami szórakozása nagy 
magánosságában. Nemsokára meg is jött a láda. A zongorát felállíttatta 
az ebédlőben s a ládát fölvitette az emeletre egy elhagyatott, üres szobába. 
Rajta kívül élő oda be nem tette a lábát. 

György úr nem sokáig hallgatta a „Szűz imáját" s a többi ásatag 
melódiát, mert elérvén hatvanadik évének végére, szabályszerűen megütötte 
a guta. Megtért a nagy tisztásra, ahol Szirontay nádorok, országbírák 
és hadvezérek a szent tölgyek alatt szíves szóval kínálják pihenésre néki 
rabonbáni székeiket. Fánika küzdött tovább. Kissé ugyan jobban élt, mert 
Gyuri abszolvált s a főispán mellé került joggyakornoknak. Tovább nem is 
fogadta el a havi összeget, bár más formában mégis csak hozzájuttatta 
az adakozáshoz hozzászokott nénike. A start jó volt. A főispánékkal lehet 
valamit kezdeni. A leányuk szép, a vagyonuk számottévő, a helyzet telje-
sen megfelel terveinek. Az igaz, hogy nemességük csak Róbert Károlytól 
datálódik, de hát a kényszerítő körülmények miatt szemet húnyt a világos 
mezalliánszra. 

Gyuri néha kiruccant Szirontára. Az esti vonattal jött, elköltötték 
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a magával hozott vacsorát, elszívott három cigarettát, azután lefeküd-
tek. A reggeli vonat visszahozta a városba. Nem szívesen jött, mert 
Fánika mindenkor bőszavúan fejtegette előtte az ő gőgteóriáját. Gyuri 
azonban nem sokra becsülte a halott ősöket s nem igen volt hajlandó, 
hogy feláldozza a nimbusznak a boldogságát. Szólni ugyan nem szólt, 
mert nem akarta keseríteni a vén leány szívét, de ésszel úgy határozta, 
hogy a szívét is meghallgatja majd, ha házasodni akar. 

Karácsony előtt is meglátogatta nénjét. Johann már leszedte az 
asztalt. Gyuri cigarettára gyujtott, Fánika paszianszot rakott. Sokáig 
hallgattak, míg Fánika rátért a szokott témára. 

— Hogy vagy Kamillával? 
— Sehogy. 
— Mikor akarod megkérni? 
— Nem kérem meg. 
Fánika föltekintett, egy pillanatig vizsgálta öccse arcát, azután nagy 

figyelemmel nézegette a carreau dame diadémját, mintha most találkozott 
volna először az antik hölggyel. Gyuri némán szívta a cigarettáját. Várta, 
hogy Fánika folytassa. 

— Miért nem kéred meg? 
— Nem házasodom. 
A játszma sehogysem akart kijönni. Már harmadszor rakta ki s nem 

mozdult. Mereven néztek szeme közé a hajporos dámák, a hetyke lovagok 
s úgy látta, hogy a coeur-király nagyon hasonlít bizonyos Kovács János 
egykori inzsellérhez. Mintha intett is volna a jogarával. A hangját is hal-
lotta, mint egy halk sóhajtást: Mást szeret. . . mást szeret. . . 

Fánika összecsapta a kártyákat. Levette a lámpáról az ernyőt, hogy 
a szemébe nézhessen Gyurinak. 

— Mást szeretsz? 
— Mást. 
— Mért nem veszed el, ha szereted? 
— Szegény. 
Az más. Akkor természetes. Akkor nincs baj. Az úrfi ésszel dolgozik. 

Tudja, mivel tartozik a nevének. Majd elfelejti s folytatja a főispán leányá-
val, ahol elhagyta. 

— Igazad van. Te csak gazdagon nősülhetsz. 
— E h . . . Nem veszem el, mert szegény, mint jómagam. Csak a nyo-

morba vinném. Így valahogy megél a fizetéséből, úgy koldusok lennénk 
mindaketten. Mert úgy-e, a feleségemet nem hagyhatom hivatalba járni? 

— Hivatalba j á r . . . ? ! De hisz az borzasztó! 
— Miért borzasztó? A kenyerét keresi meg a munkájával. Néki és az 

anyjának elég. De én a feleségemnek jólétet akarok nyujtani s azt én 
akarom megkeresni. Még most nem tudom. Még várnunk kell. Lehet, hogy 
sokáig, lehet, hogy nem is lesz az álmainkból semmi. Meg fogunk vénülni 
egymásra várva s a szívünkbe temetjük a sosem ismert boldogságot. 

Fölkelt. Nem gyujtott másik cigarettára. Fánika, látva, hogy el akar 
menni, rászólt. 

— Ne menj még. Gyujts még rá. Még csak egyet szívtál. 
Ismét kirakta a kártyákat. Kereste a szív-királyt. Hallgatta, meg-

szólal-e ismét. Megszólalt. 
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— Szereti. Nagyon szereti. Mint mi szerettük egymást. Ha nem lesz 

az övé, boldogtalan lesz. Mint mi voltunk.. . 
Fánika felállt. Áthajlott az asztalon, megfogta a Gyuri kezét s bele-

nézett a szemébe. Éppen olyan dacos szemei voltak, mint Ágnesnek és 
neki. Kár lenne, ha ezek is megismernék a titkon ejtett könnyeket. 

— Nagyon szereted? 
— Ne beszéljünk róla. Ez letárgyalt ügy. 
— De beszéljünk róla. Hát ha segíthetünk a dolgon? 
— Havi kétszáz koronával? 
Levette a kulcs-csomóját s kikereste a zongoraládás szoba kulcsát. 
— Vedd a lámpát s jer utánam. 
Fölmentek az emeletre, benyitottak a titkos szobába, melynek hát-

terében ott terpeszkedett a zongoraláda. Mellette egy rozsdás ásó hevert. 
— Vedd le a födelet. Így. Ott oldalt üsd bele az ásót. Nyomd le. 

Várj, együtt vegyük le. 
Levették a rejtett rekesz födelét is, fölemelték a takaró ponyvát s ott 

ragyogott előttük a Szirontay Ágnes ezüst koporsója. Néhány pillanatig 
Fánika is megilletődve nézte, azután fölemelte az ásót s belevágta a cizel-
lált tetőbe, hogy hosszan behasadt. Most ismét, ismét, és ismét. Szilán-
kokba szakadt a gyönyörű darab. 

— Ne hozzon mást is kísértésbe! Szolgálja az élők boldogságát! 
Gyuri megdermedten állott. Nem értette a dolgot. Idegenül hallgatta 

Fánikát, midőn hozzáfordult. 
— Most már csak az ezüstje érték. Van félmázsa nehéz. Így is sokat 

ér. Beviteted Kolozsvárra, valamelyik ékszerész megveszi. Az árán pedig 
visszaváltod a Szirontay-földeket s idehozod azt a hivatalnokleányt. Hadd 
teljesüljön legalább az egyik álmom. Ragyogjon ismét a Szirontay név. 

Gyuri letérdelt Fánika előtt, megfogta a vénleány aszott kezét s meg-
csókolta. 

— Te szent. . . Te jó . . . 
Fánika mosolyogva simogatta a térdelő legény haját, de a szeme 

tele volt könnyel. Sok mindent siratott meg azokkal a szívből szakadt 
gyöngyökkel. 

— Ó, miképen köszönjem meg neked? 
— Sehogy. Majd csináltatsz egy diófa koporsót. Azt legalább senki 

sem fogja eladni a csontjaim alól. Tárnai István. 
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