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SZILVESZTER 1847

Sokat lehetett vitatkozni azon, hogy mi a forradalmibb, a jurátusok egy
szeru, fekete, zsinóros dolmánya, kigombolt nyakkal, rövid, győri csizmával,
parasztos kucsmával, ami valamikor a pozsonyi diéták karzatának hangos
közönségét jellemezte, vagy pedig a nagykockás mintájú anyagból szabott
rövid kabát, szűk pantalló, hegyes fekete cipő és nagy gyapjúsál a nyakban,
amilyent Széchenyi István szokott lobogtatni az őszi lófuttatásokon, amikor
győztes lovát elvezették a gyepen. A két öltözék viselői végtelen gyanakvással
és végtelen indulatokkal viseltetek egymás iránt, mint ama régi szomszéd
házak akóí, kik a házzal és a szomszédsággal a gyulöletet is öröklik és egymás
vesztére isznak, anélkül, hogy valaha is vétettek volna egymás ellen. De a
gyanakvás azokkal a ritka férfiúkkal szemben volt a legéberebb, akik felváltva
húztak. hol atillát, hol skót jelmezt, sőt néha még talán, ha az alkalom így
kívánta, a bécsi diákok búzakék zubbonyát is felöltötték és igy még az is
feltételezhető volt róluk, hogy vándor oláhként medvét táncoltatnak valahol
vagy postakocsisnak öltözve, vadul kürtölnek a szeles éjszakában.

Az ilyen bizonytalan öltözékű személyek közé tartozott Virágvölgyi
Bogdán, aki olyan sebes léptekkel fordult be a Régi Posta-utcából a Váci
utcába, hogy majdnem felborított egy hosszúhajú tótot, aki a sarkon pici
ólomkanalakat árult. Szilveszter estéje lévén ugyanis, amikor a jövendő ki
fürkészése céljából minden jó pesti polgár legalább egy ólomkanalat elfogyasz
tott és tudvalevő, hogy voltak esetek, amikor ezek a jövendőmondó ólom
kanalak nagyobb galibát okoztak. mintha pisztolygolyót vagy betűt öntöttek
volna belőlük. Virágvölgyi is vett két kanalat a tóttól, bedugta őket Szabó
Richárd "Nők világa" címu könyve mellé kabátja alá. amelynek négyrétű

gallérján barátságossan csillogott a hó. Mert az éles szél sűrün hordta a havat
a Duna felől és a nesztelenül suhanó járókelők közt a házmesterek csendesen
káromkodva seperték. A "Két Gránátos"-hoz címzett kocsma előtt egy pilla
natra megállt, néhányat topogott, leverte cilinderéről a havat, lehúzta kesztyű

jét, ezüstgombos botját a pultnak támasztotta, maga is nekidűlt és egy groggot
kért a vörösképű. bőrkötényes kocsmárostól. Mellette két ember melegítette
magát. Beszédjükből kiderült, zempléni fuvarosok. bort hoztak Tokajból. Virág
völgyi körülnézett. A falon felfedezett egy papírt, ráirva: "Adjon Isten jóbarátot.
békességet, szabadságotl" Alatta görbe betűkkel: vivat Kossuth!

Előhúzott egy füzetet, felirta. Az egyik fuvaros odahajolt, hátbavágta.
- Ne firkálj pajtás, igyál inkább, úgyis itt a kolera.
- Hol a kolera? - riadt meg Virágvölgyi.
- No csak Eperjesen, de hamar ideérhet. Mert így volt tíz éve ís. Valahol

elkezdődött. De ki tudja, hogy hol ér véget. Hol itt, holott fut végig a ház
tetőkön fi fekete macska. A nép meg hullik, mint a dög. Most voltam Eperjesen.
Lucanapkor temették az elsőt. Lázárkor már tizenkilencet vittek ki. Akkor
jöttem el. Lehet, amire visszamegyek. már Patakon is harangoznak.

Virágvölgyi megkapta a groggját és kicsit elhúzódott az emberektől.

- Na és kit okolnak a .népek a kolera miatt? - kérdezte csendesen.
- Hát senkit nem mernes; okolní. De a kutakat nagyon őrzi a nép.
- Kitől őrzi?

- Azoktól. akik nem szoktak kolerát kapni - szólt közbe élesen a
másik fuvaros.

- úgy gondolja, hogy az urak nem igen kapnak kolerát. Tehát mert ők

elkerülik a kutakat, ők is csinálják a bajt. Ök mérgezgetik a kutakat, amelyek
ből ők nem isznak - ahogyakoleralázadáskor mondták,

298



- Én semmit nem mondok, de látom, amit látok - felelte komoran az
egyik fuvaros és kiment az ivóból, a másik pedig letelepedett az asztalhoz és
elővette tarisznyáját.

Virágvölgyi maga elé bámult. Hallgatta a fuvaros csámcsogását és a kocs
máros nehéz lélegzését és sebes gondolatok futottak át az agyán. Aztán eszébe
jutott, hogy Szilveszter van és még várják őt valahol. Köszönt és kilépett a
hóba. A szél szeszélyesen kavarta, forgatta, csapkodta a havat a házak közt.
A lámpások csikorogva himbálóztak és a cégtáblák veszettül zörögtek, mintha
elhalt hitelezők akarnák letépni őket eltagadott, régi adósságok miatti bosszú
jukban. Felhajtotta gallérját, nyakát behúzta, botját hóna alá csapta és gyors
léptekkel megindult a "Makkhetes" felé, miközben bosszankodott, hogy miért
nem húzott inkább csizmát ebben a cudar időben. A kocsmában a szokott
társaságot, diákokat és kocsisokat talált. A kocsisok urai a közeli házakban
vendégeskedtek, s a kocsisok is kicsit körülnéztek az utcában, mielőtt betér
nének a vendéglátó házba és a konyhában megcsipkednék a lányokat. Szép
szál emberek voltak. Az uraságok legbiztosabb kezű és szemű cselédeikre
bízták kedves lovaikat és életüket, de az igazi kocsisnak mutatós férfinek is
kellett lennie, mert különösen amióta Széchenyi gróf divatba hozta a könnyű

csézákat, egyre ritkulnak a régi, potrohos, nagyszakállú kocsisok, akik úgy
kuporogtak nagy bundáikban a hatalmas, recsegő batárok magas bakjain.
mint a falusi kapuk szegletében megtelepedett kövirózsa. A kocsisokhoz tar
toztak a hajdúk, akik feladata csupán az volt, hogy ha kellett, gyorsan leugor
janak a bakr61, leeresszék a kocsilépcsőt, ajtót nyissanak, lesegitsék az utazókat
és vigyék utánuk kényesebb holmijukat. Bizony ezek nem tartoztak a társadalom
leghasznosabb tagjai közé, de viszont tudni szokták, hogy ki kivel, hol tölti
az estét, ki kit vitt magával elhagyott utakon, borongós időben, lefüggönyözött
ablakok mögött, milyen jelekre nyílnak meg magános ablakok és titkos kerti
ajtók, amelyekre úgy ráborul a repkény, mint öreg ember vizes szemére a
borzas szemöldök. Néha ellestek ezek a kocsisok olyan borozás közben ki
kívánkozó mondatfoszlányokat is, amelyek még nagy összeesküvések bonyo
dalmaiba is bevillantottak.

Virágvölgyi a kocsisok hosszú asztalához telepedett és malacpörköltet
rendelt sok lével és sok kásával, mert a sörgyárosékhoz csak vacsora után volt
hivatalos. Pejacsevicsék fekete képű kocsisa arról mesélt, hogy megjött Szerém
ségből Kristóf, az első inas és azóta grófék csomagolnak és Bécsbe készülnek.
Sok ottan a veszekedés, mert a grófné nem akar menni, de a nagyságos úr nem
enged, mire a grófné nem tehet mást, minthogy bosszúságában a konyhalányt
poíozza,

- Mért olyan sietős a grófnak? - kérdezte szelíden Virágvölgyi, teli
töltve poharát a cigányképű kocsisnak.

- úgy lehet, hogy Szerémségben hamarosan elszabadul a piros kakas.
cs ilyenkor az erdő is megtermi a magáét. Van ugyan tizennégy hajdúnk,de
mar öreg legények, megjárták még a francia háborút és ma már csak arra jók,
hogy kikenjék a bajuszukat. Nem biztonságos ott ilyenkor.

- De miért nem maradnak akkor Pesten?
A kocsis ránézett a társaira, aztán megfogta a poharát, egyszeribe le-

hajtotta és megsimogatta bajszát.
- Azt a grófék tudják. Meg talán az úr is - tette hozzá fanyaran.
- Talán itt valami felfordulástól félnek? - faggatta tovább Virágvölgyi.
- Hogy mítől. azt nem tudhatni, de annyi bizonyos. hogy félnek - szólt

a kocsis és felállt, átlépett a padon, nyakába kanyarította szűrjét és elköszönt.
A többiek álmosan könyökőltek az asztalra vagy csendesen forgatták poharaí
kat. A sarokban néhány diák üvöltött valami végnélküli bolondos refrénű dalt.
Olykor jött-ment valaki és ilyenkor az ajtón a szél egy csomó havat és éles
levegőt hordott be, mire a kemencén fekvő macska kinyitotta szemeit, aztán
megint összehunyoritotta és dorombolt tovább. Virágvölgyi barnbán bámulta
az állatot, rosszkedvű volt, nem volt megelégedve az eddigi eredményekkel.
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Csak járt a szájuk ezeknek. Ettől ugyan nem lesz okosabb. De majd a sör-:
gyároséknál - vigasztalta magát. Ekkor valaki felállt a kemence mellől és
tétova, bizonytalan léptekkel megindult Virágvögyi felé. Rátette vállára kezét
és borízű hangon megszólalt:

- Engedje meg, hogy megszólítsam, kedves amice - kezdte és imba
lyogva megfogódzott egy szék táralájában. - Tudja, én érzelmes, igazi érzelmes
ember vagyok, amic:e. Lukas a csizmám és ha nem iszom, nagyon érzem egy
odvas fogam. Főleg ezért iszom - mondta komoran. - Meg a Muzsa okából.
De eljön még az én időm is. Érzem, hogy tágul körülöttem a tér, amelynek
rózsaszínű horizontjáról a babér integet felém. Eljön még az én időm is, a mi
időnk - mondta megint és magasra emelte mutatúujját.

Virágvölgyi csak nézte. Környékbeli házmester s ha ilyenkor berúg, költő

nek képzelí magát. De talán kikottyant valamit, a részegeket az ő foglalkozásá
ban meg kell becsülni.

- Milyen időket vár, kedves poéta úr? - kérdezte Virágvölgyi, a város
házi irnok és jegyzőjelölt az ő szelíd hangján.

- Hát az az idő, amikor istenadta tehetsége szerint mérik az embert és
nem kell majd szalmán meg kórón tartani Pegazusát, míg máshol gebéket töm
nek zabbal márványistállóban. Majd, ha nem azt nézik, kínek milyen a címere,
hanem azt, hogy milyen nemesek az érzelmei.

- Szóval rebellió lesz, amice? - szólt mosolyogva, de élesen az irnok.
A poéta meghökkent, zavartan pislogott, aztán mintha hirtelen kijózanodott
volna, kiegyenesedett és odakiáltott a kocsmároslánynak:

- Maris, mit mondott multkor itt Vasvári úr?
De Maris nem, hallotta, mert éppen vihogva igyekezett egy diák bögyö

résző kezei közül. A Pegazus lovasa magába roskadt, az asztalra könyökölt
és vörhenyes haja a homlokába hullt.

- Olyasmit mondott, hogy a nép akarata... már nem igen tudom, de ez
a lány még tudta az este.

Virágvölgyi feljegyzett magának valamit, aztán felkelt, megsimogatta
cilinderét, kicsit szemügyre vette a szoknyáját igazgató lányt és kilépett a
jeges hidegbe, mert a sörgyároséknál már biztosan a spinét köré telepedett a'
család és Lízíke már bizonyára nyugtalanul várja, hogy megjöjjenek a ven
dégek és megcsodálják az ő tudományát.

A szél enyhült és a belváros magastetejü házai csendes, meleg, puha bíz
tonságban húzódtak meg a vastag hótakaró alatt. A zsalugáterek mögül itt
ott fény és muzsika szűrődött ki. És néha borízű nevetés harsant fel az utcák
görbe, sötét mélységéből. A franciskánusok templomának tornyán tompán
ütötte az óra a kilencet. A templom előtt két ember beszélgetett csendben,
behúzva bekecsébe nyakát és toppantva egyet-egyet a hóban. Virágvölgyi
lassan elhaladt mellettük, foghegyrőlodaköszönve,ahogy falun ma is szokás.

- Hiszen tudom'én, hogy sok a hamis pénz. De le is metszeném a kezét
annak, aki csinálja - zsörtölődött az egyik.

- Aligha metszhetné, mert az is Bécsben gyártódik. Mindent kitalálnak
ott, hogy becsapják a népet. - Csak ennyit hallott Virágvölgyi a beszélgetés
ből, de ennyi is elég volt ahhoz, hogy az egyik hangban felismerje a piarista
iskola pedellusát. - Mindig mondtam, hogy veszedelmes hely az a nagy sárga
ház. Pedig mi a fene fájhat azoknak a papoknak, akiknek annyi gondjuk sincs,
mint görcsnek a fában - gondolta az irnok. De hamarosan megállt egy nagy
fekete kapunál, megkocogtatta és már hallatszott a boltív alól az egyenletes
csoszogás, amely épúgy hozzátartozik az öreg, polgári házak biztonságához,
mint a megvasalt tölgyfakapu vagy a falba épített titkos nyomásokra forduló,
nyiló, vassal bélelt odu, amely a kincseket őrzi és örökösök, tolvajok és adó
szedők képzeletét nyugtalanítja.

Felment a recsegő falépcsőn. Átadta kabátját valami inasfélének, egy
píflentást vetett a tükörbe és felborzolta kicsit a füle körül a haját, aztán be
lépett. Langyos, kábító női illatoktól terhes levegő ömlött az arcába, ablakokra,
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ajtókra melegszínű kárpitok, asztalokra és egyéb lehetőségekreterítők borultak,
szinte fuldoklott a sok kelmében, mint Gulliver érezhette volna magát, ha egy
száz alsószoknyás óriás szépasszony krinolinja alá került volna. De a káprázat
gyorsan elmúlt, néhány kellemes szóval üdvözölte a sörgyáros familiát, a
vendégeket és hangsúlyozott szerénységgel egy ablakmélyedésbe vonult egy
köpcös ügyvéd mellé, aki rajongója volt a francia költőknek és a gőzhajózás

nak s köztudomás szerint nagymestere a rózsakeresztesek titkos szektája
páholyának. A Sashegyen szőlője volt és tágas, oszlopos présházában állítólag,
különösen a részvények árfolyama tekintetében igen fontos, közérdekű dön
tések hozattak. A jelenlévők nagyrésze volt emberbarátságáról és haladó esz
méiről ismeretes. A sörgyáros a honi iparnak volt nagy barátja és titokban
lelkes híve Kossuthnak, bár ma is csak csehül és németül beszélt, de Lizike
már csárdást táncolt és Petőfi versei voltak a párnája alatt, melyek közül a
legszebbeket sajátkezűleg másolta le almazöld bársonykötésű könyveeskéjébe.
Lizike egyébként tüneményes kis lény volt, ruhája úgy lebben, mint a virág
szirom s nyakának vonala is tökéletesen olyan volt, mint amilyeneket a párisi
divatlapokban rajzolnak.

- O, a hurkát már igen únom - mondta álmatagon egy elbűvölt szőke

ifjúnak. - Bár a májast azért megeszem - fűzte hozzá, talán azért. mert eszébe
jutott. hogy egy jólnevelt kisasszonynak nem szabad finyásabbnak lennie, mint
amennyire illik. - Különösen, ha kicsit, gyengén meg van füstölve. De jaj,
segítenem kell a mamának. Bocsánat - csicseregte oldalt hajva a fejét. mint
egy kis madár. - Majd jövök és folytatj uk, csak ne felejtse el, hol hagytuk
abba. - Ellebegett .és könnyű lépteit a férfiak halk, sóvár sóhajtása kisérte.

- Hamis pénz mindig volt és mindig lesz - magyarázta az ügyvéd fölé
nyesen Virágvölgyinek. - Igy van a borral is. A felekezetek pedig azzal
vádolják kölcsönösen egymást, hogy meghamisították a bibliát. Amiből van
igazi, abból mindig lesz hamis is.

- Ja, hogy az udvar veretne hamis pénzt? Hát az is lehetséges. öcsém.
Sőt, ha meggondolom, egészen természetes. Régi szokás. A hatalom úgy segít
magán, ahogy tud. Nem az a lényeges, hogy hamisít-e, hanem az, hogy az így
nyert hasznot erkölcsösen használja-e fel. Ezt pedig az dönti el, hogyerköl·
csősek-e a vezetők. Ami ismét attól függ, hogy választódnak ki a vezetők.

De ki ismeri az emberek erkölcseit? Csak a jóerkölcsű emberek törődnek

mások, erkölcseivel. Tehát a jóerkölcsű emberek ismerjék fel egymást. szövet
kezzenek és vigyázzanak, hogy közülük kerüljenek ki a vezetők, mert a közjó
így kívánja - mondta emelt hangon az ügyvéd, majd lehajtotta a fejét és
lemondóan bólongatott. - De milyen kevesen vannak a jóerkölcsű emberek.
De milyen kevesen l És milyen nagyok a feladatok - sóhajtott és zsebébe
.süllyesztve kezeit a mennyezetre meresztette tekintetét.

- Különösen most, amikor annyira terjeng a politikai ábrándozás és
még lázítók is akadnak - jegyezte meg az irnok. - Most kellene a jóerköl
csűeknek az élre állniok.

- A zsarnokság lázongást szül és a lázongás erőszakot. Nem lehet tudní,
mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. De én Mirabeauval mondom, a jó ügyet ott
és úgy kell szolgálni, ahogy lehet.

Az ügyvéd talán mást is mondott volna, de Lizike a spinéthez ült, mire
mindenki kicsit félrehajtotta a fejét, az arcokra várakozásteljes, ábrándos
mosoly ült és a férfiak összefonták mellükön karjukat, mint ahogyebédutáni
szunyókálásukhoz szoktak készülődni, amikor tudvalevőleg legkellemesebb a
gutaütés.

Igy ültek. míg a csengő húrokon Lizike fürge ujjacskái elővarázsolták a
divatos "Chanson delicieuse"-t és más győnyörűségeket. Közben a publikum
.sokat bólongatott, csettintgetett, tapsolt és végül nagyot nyujtózkodva felállt,
mert a férfiak összefont karjai elzsibbadtak és a nők derekát pedig már kezdte
vágni a fűző. Az inas égő puncsot hozott, amire a férfiak szeme felcsillant,
néhány nő halkan felsikoltott és az úri-utcai kocsigyártó terebélyes felesége
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nyugtalanul nyujtogatta a nyakát, kereste férjét, mert tudta, hogy a puncs régi
gyengéje és néha megfeledkezik magáról. De Piripoldszky már elemében volt
és határozott kézmozdulatok kíséretében magyarázta valakinek, hogy hosszú,
bizonytalan útra nincs alkalmasabb eszköz, mint a rövid, fedeles, lőcsös szekér.
Virágvölgyi tekintete elégedetten nyugodott meg a kocsigyártón, aki maradibb
volt, mint a leggógösebb arisztokrata.

-- Ki az a dáma a lila ruhában? -- kérdezte az irnok és városházi jegyző

jelölt az ügyvédtől.

-- Az Török Árpádina grófnő -- felelte érdektelenül az ügyvéd. Virág
völgyi kérdőn ráncolta homlokát.

-- Erdélyi. Nem látja? Az erdélyiek mind úgy ülnek, hogy egyik lábukat
maguk alá húzzák. A férfiak is. Különös egy szokás. Erdélyi klienseim számára
egy külön széket tartok erős szarvasbőr huzattal, mert lábaikkal minden mást
tönkretesznek.

A puncs után a társaság szokás szerint férfiakra, nőkre, fiatalokra oszlott.
A folyosókról hallatszott a palackok koccanása. Éjfél közeledett. Az erdélyi
grófnő és természetesen Virágvölgyi is a fiatalokkal a spinét körül telepedett le.
Valaki leült a hangszer mellé és megkezdődött a tánc. Többen a grófnőt ülték
körül, mert tenyérből jósolt egy huszonötév körüli magas, körszakállas fiatal
embernek, aki úgy meredt saját tenyerébe, mintha először látott volna életében
embertenyeret. Amikor a grófnő befejezte a szertartást, a fiatalember felugott,
kezet csókolt és karjait kitárva átszellemülten ismételgette: "csodálatos, csodá
latos!" A társaságban pillanatok alatt híre ment, hogy milyen csodálatos
igazakat mondott Arpádina grófnő, aki hosszú, fekete szempillái alól titok
zatosan mosolygott, de a többi, jövendőjük felől nyugtalankodó jelentkezőt

elháritotta azzal, hogy mára elég, mert az ilyesmi fárasztja. Belekarolt a közelbe
álló Virágvölgyibe és belekezdett egy lassú polkába.

-- Erdélyben nincsenek kolerahírek? -- kérdezte Virágvölgyi.
-- Igy télviz idején mindig hullanak itt-ott az emberek valamitől. De na-

gyobb vészről az idén nem hallottam. Lehet, hogy majd Moldvából áthozzák,
mert ott mindig lappang.

-- Hát itt is sok minden lappang ... és parázslik.
-- On is Kossuthi? -- kérdezte a lány s gyengéden hozzásimult a férfihez.
-- Ma mindenki reformer a maga módján, mert hiszen haladni kell a

világnak.
-- Szeretem a bátor férfiakat -- mondta a grófnő. Abbahagyta a táncot

és félreültek a fal mellé, -- És Magyarországon akadnak ilyenek.
-- Ismeri őket? -- kérdezte a férfi sunyi kíváncsisággal.
-- Néhányat. És kegyed kiket ismer személy szerint?
-- Ismerek néhány írót és követet, akikkel így Pesten találkozhatik az

ember. A megyeházán sok a hívűk, a polgárság pedig megy az urak után.
-- Szemerét nem ismeri? Vele találkoznom kellene. Uzenetet hoztam

számára Kolozsvárról. úgy hallottam, hogy a napokban Pestre érkezik 
mondta a lány előre hajolva, hogy ruhája alól keble hajlata látszott.

- úgy tudom, csak pár napra maradhat. Nem tudja, hol szokott meg
szállni? Maguk ott a megyeházán sok mindent megtudnak. S milyen ember?
Igaz, hogy a legszebb ember a diétán? - kérdezte és mosolyogva villantotta
ki ragyogó fogait.

Virágvölgyi Bogdán mélán maga elé bámult, gondolkozott a válaszon, de
ara már nem került sor, mert jelezték, hogy közeledik az éjfél, borokat hordtak
körül és megindult a készülődés az ólomöntéshez.

- Nagyságos grófnő - szólt a háziasszony, a kövér sörgyárosné 
kegyednek is öntenie kell ám, mert azok után, amiket előbb tenyérből mondott,
az öntéshez nagy bizalommal vagyunk.

Csakugyan egész gyűrű vette körül a lányt, amikor az ólmot belelöttyen
tették a vízbe. Furcsa, kusza figura jött ki. A grófnő hosszasan nézte.

__ Ezek lángnyelvek. Az új év tűzet hoz, amelytől szenvedni fognak a

302



városok, a falvak és az egész nép, de végül a gonoszokat fogja elemészteni.
Három betűt látok a lángok közt - beszélt révedezve a lány -... v ...
r ... p ...

A társaság tagjai tanácstalanul néztek egymásra. Rakosgatták magukban
a betűket. csak a felvilágosodott ügyvéd mosolygott fölényesen.

- "Vegyünk régi pénzt." - Bölcs mondás, ha valaki nem bízik amaiban
és a numizmatikához is ért valamit - szólt gúnyosan.

- "Véres rebellio pusztít" - szólt Virágvölgyi, lassan mérlegelve minden
szót és a grófnő tekintetét keresve.

- "Vivat rex et populus" - mondta mosolyogva a grófnő. - Annak a
kis kötőszónak a nyomát is meg lehet találni az ólomban, ha keresem. 1 ehát
éljen a király és a nép! Osszefogva közösen fogják elpusztítani a nép és a
békessék ellenségeit.

- "Vivat respublica" - hangzott ekkor hirtelen egy öblös hang.
Mindenki megfordult, kereste a hang gazdáját, de csodálatosképen nem

lehetett megállapítani, ki volt a közbeszóló. De minden tekintet az ügyvéd
gömbölyű, hatalmas hátára meredt, amint az sarkon fordulva elindult a kár
tyázók felé.

Az ólomöntés folyt tovább a fiatalok közt, de most már nem a haza sorsát,
hanem egyéni jövendőt kutattak. Éppen Virágvölgyi volt a soron.

- De ez az utolsó - mondta Arpádina grófnő és gyors mozdulattal meg
merítette a kanalat a sistergő ólomban és kiöntötte tartaimát. Aztán rámeredt.
majd felemelte soványagárfejét és az irnok felé fordult.

- Furcsa ... nagyon furcsa - mondta relytélyes hangon. - Akasztófát
látok ... igen akasztófát. Vagy písztolyt? Nem tudom bizonyosan, de egyik
a kettő közül.

Ekkor felállt, kellemetlen éles hangon felnevetett, majd belekarolt annak
a körszakállas fiatalembernek a karjába, akinek nemrég a tenyeréből jósolt
és otthagyta a társaságot.

Amikor a társaság mámoros fejjel s a jövendó bizonytalan sejtésével
hazafelé indult és a fiatalok közül néhányan az ablakfülkében a reggeli miséig
utoljára ábrándosan szorongatták egymás kezét és a grófnő szép hosszú bun
dájában egy idősebb férfi karján az ajtóból búcsút intett a folyosóra csődült,

öltözködő társaságnak, Virágvölgyi Bagdán megsimogatta az állát, "ez a bestia
egy veszedelmes forradalmár" - gondolta magában már századszor az este.
Forgatta cilinderét s szívében nyugtalansággal, de mégis bizakodón érezte,
bogy kezében a kulcs egy nagy összeesküvés títkaihoz. Egy pillantást vetett a
tükörbe és elhatározta, hogy az ügyről nem tesz addig jelentést, amíg minden
szálát ki nem bogozta. Hátha még megirígyelné tőle valaki a sikert, mert egy
ilyen gyönyörű nőt leleplezni valóban irigylésre méltó dolog. Ismét lopva a
tükörbe pillantott, füle körül felborzolta kicsit haját, megfordult a társaság
felé és mélyen meghajolva elbúcsúzott.

Reggel már korán útban volt a kencellária felé. A Neugebaüde mellett
egy ismerőse csatlakozott hozzá, egy irányba vitt az útjuk.

- Hallom, Szemere érkezik Pestre - jegyezte meg Virágvölgyi.
- Hajnalban érkezett. Irányinál szállt meg néhány napra - szólt a

másik s a következő utcasarkon elváltak.
Virágvölgyi Bogdán belépett a kancellária kapuján, léptei üresen kongtak

végig a hosszú, boltíves folyosón, egy alacsony ajtón kopogott és belépett egy
homályos, rendetlen iratcsomagokkal teli szobába, aztán megint kopogott és
benyitott. Alacsonytermetü, kopasz, fekete bársonykabátos ember ült a sarok
ban és kíváncsian pislogott a belépőre.

Virágvölgyi leült, elővette jegyzeteit és halk hangon elkezdett beszámolni,
hogy Eperjesen kolera jár, Szerémségben nyugtalankodik a nép, Pejacsevicsék
sürgősen Bécsbe költöznek és így sorra elmondta, amit az este és a sörgyárosék
nál hallott, még a piaristák pedellusáról sem feledkezett meg, csak a grófnőről

303



hallgatott. A kopasz kis ember szótlanul és szórakozottan babrálta kabátja
szélét, amikor Virágvölgyi titokzatosan mosolyogva befejezte a mondanivalóját.

- Nagyon köszönöm - mondta kellemetlen sipitó hangján -, de meg
nyugtathatom, hogy magánál ügyefogyottabb emberünk nincs a császári ház
összes tartományaiban. Mindig háborog a lelkiismeretem és még a köszvényem
is jobban érzem, amikor magának ilyen fecsegésért fizetek - fejezte be a kis
kopasz és zsebéből előkotort egy pénzt és a térdére helyezte.

- Most fusson és tudja meg egy órán belül, hogy melyik barátjánál
szállt meg Szemere Bertalan. Hajnalban érkezett meg Pozsonyból és csak néhány
napig marad.

- Tudom. Irányinál lakik - felelte bánatos hangon Virágvölgyi.
- Helyes. Ezt kellett volna mindjárt mondania a kolera meg a pedellus

helyett - szólt a kopasz. Aztán az asztalhoz sántikált, írt néhány sort, boritékba
tette, gondosan lepecsételte és a pénzzel együtt átadta az irnoknak.

- Ezt most vigye a Hensel házba. Keresse Török Arpádina grófnőt s adja
át neki személyesen.

- Kinek? a grófnőnek - horkant fel Virágvölgyi megdöbbenve.
- Min csodálkozik úgy? - kérdezte a kis ember. - EláruIhatom magá-

nak, a legmegbízhatóbb, legjobb emberünk. Na, de most siessen - tette hozzá
és hátat forditott az irnoknak.

Virágvölgyi ahogy ment a kancellária bolthajtásos, homályos folyosóján,
egyszerre szédülni kezdett, elsötétedett szeme előtt, meg kellett állnia egy
ablakmélyedésben. A szilveszteri ólomfigurák táncoltak a szeme előtt, amelyek
ről nem lehetett bizonyossággal megállapitani, hogy akasztófát vagy pisztolyt
ábrázolnak-e. De aztán összeszedte magát és továbbment.

útközben lekanyarodott a Dunaparthoz s amint éppen azon gondolkozott,
hogy milyen hitvány, alávaló ember ő tulajdonképen, hirtelen megállt. körül
nézett, majd elővete az imént kapott levelet és apró darabokra tépve beleszórta
a Duna jeges hullámai közé. Nézte a habokban eltűnő papírszeleteket s eszébe
jutott, hogy legokosabban tenné, ha ő is utánuk vetné magát. legalább nem
válhatnék valóra az ólomfigurák jóslata, de ehhez nem volt elég bátorsága.

GROTESZK

Soha többé nem lesz tiéd
halottasleplű teste,

ajkának mély-rubint tüzét
a barna föld kikezdte.

Szárnyas madár, szállt s hirtelen
szeszély nyílhegyre kapta 

átcsillant s hullt a hig egen,
a lég megnyílt alatta,

tölcséres örvényt vájt s akár
a kő, zuhant sokáig,

szíventalálva állt a táj,
megborzongatta fáit -

durván rávágott még a föld,
hogy elterült s kiszenvedt,

a néma kín szemére hűlt.

de téged el nem enged.
Vidor Miklós
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