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  VII.
 

Egy ködös őszi napon nagy meglepetés érte Ábel Mariskát. Édesapja 
ebéd után megvárta, míg Viola néni kimegy a konyhába, aztán hir-
telen így szólt:

– Ma rólad beszélgettünk... Valaki volt ma nálam az irodában... 
Egy kérő...

A leány arca vérvörös lett. Ijedten tekintett édesapjára.
– Toll Jenő, a Fekete Elefánt fia – folytatta az apa.
Mariska egy pillanatig azt hitte, édesapja bolonddá akarja tenni.
– Toll? Képtelenség!
A Fehér Páva vállat vont.
– Ez már a te dolgod... Én ebbe nem is akarok beleszólni, annyit 

ígértem neki, hogy említem előtted.
Azzal fölkelt, hűvösen homlokon csókolta Mariskát, mint étkezés 

után mindig, és bement a sárga szobába újságot olvasni.
Mariska úgy érezte, hogy súlyos sértést követtek el rajta. Még az 

édesapjára is haragudott. A Fekete Elefánt fia – miféle ízetlenség ez?
Estefelé azonban megint szóba került a dolog. A leány sétáról jött 

haza, és az édesapja, aki a bolt előtt várta, beszólította az üvegket-
recbe.

– Ülj le egy kicsit! – mondta.
Mariska leült a régi viaszosvászon díványra, az apja pedig a forgó-

széken helyezkedett el. Egy nagy papírvágó ollót tartott a kezében, 
és olyan figyelmesen nézegette, mintha most látna életében először 
ilyen szerszámot.

– Arról a reggeli dologról akarok veled beszélni – kezdte a Fehér 
Páva. – Meg kell neked mondanom, hogy nagyon szeretném, ha 

biztosítva látnám a jövődet... Az ember nem tudja manapság, hogy 
mit hoz a jövő... Különösen kereskedőnél nem lehet tudni... Nekem 
nagy raktáram van, ha jól megy az üzlet, akkor az pénz, de ha nem 
jól megy, akkor...

Mariskán hidegség borzongott végig. A Fehér Páváék megszok-
ták, hogy a családban sohase beszéljenek pénzről, és Mariska most 
úgy érezte, mintha édesapja kegyetlen volna. Pál úr is ilyesmit érez-
hetett, mert restelkedve lesütötte a szemét, de azért makacsul be-
szélt tovább.

– Súlyosbítja helyzetemet, hogy Viola örökrészét máig sem fizet-
tem ki – ő sohasem követelte –, Péter is részes még az üzletben... És 
még valamit el kell mondanom. Jövő hónapban lesz a képviselővá-
lasztás, és Toll Jenő fel fog lépni...

– Péter bácsi ellen? – pattant fel tüzes haraggal a leány.
Hogy Varjason valaki fel merészeljen támadni Péter bácsi ellen, az 

a leggaládabb merénylet volt, melyről Mariska életében hallott. Toll 
Jenő vagy gonosz ember, vagy hóbortos. Pál úr azonban leánya nagy 
megdöbbenésére sokkal higgadtabban ítélte meg az esetet.

– Toll Jenőnek sok híve van a városban, a májszterek pedig való-
sággal rajonganak érte... Most különben is furcsa időket élünk. Fia-
tal erőket, munkás férfiakat kívánnak. Igaz is, hogy Péter az utóbbi 
időkben alig tett valamit a kerületért.

Mariskának fájt ez a megjegyzés.
– No, de mégis... olyan jó ember! És egy Toll Jenő! – mondta mél-

tatlankodva.
– Toll azt mondja, hogy semmi személyeskedés nem vezeti. Ő tisz-

teli és szereti Pétert. De ha felajánlják neki a jelöltséget, akkor el kell 
fogadnia, mert neki kötelességei vannak a szülővárosával és a saját 
jövőjével szemben is. Azt mondja, ha elfogadnád ajánlatát, akkor a 
képviselőség mintegy a családban maradna, akármelyik kapná meg 
a többséget, a másik könnyű szívvel belenyugodhatnék...

A Fehér Páva zavart kis szünetet tartott, miközben a nagy ollóval 
hajszálvékony szeleteket vágott le egy papírlapból. Majd újból meg-
szólalt:
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– Akárhogyan vegyük is a dolgot, az a Toll Jenő valaki. Sokat ta-
nult, kiváló munkaerő, és ha bejut a képviselőházba, nagy karriert 
csinálhat még.

Mariska elszomorodva hallgatta édesapját. Nem is magát sajnálta, 
inkább az öreget. Hej, hová lett a Fehér Páva régi büszkesége? Nagy, 
igen nagy bajok lehetnek a főkönyv körül, ha Ábel Pál ilyen méltá-
nyos hangon beszél a Fekete Elefánt fiáról!

Pál úr ekkor hirtelen fölkelt, és szokatlan hévvel megcsókolta leá-
nyát. Hiszen ő is szégyenletesnek találta ezt a dolgot. Olyanformán 
érezte magát, mint az egykori nagy ausztriai császár, aki rábeszélte a 
leányát, hogy legyen felesége egy korzikai fiskális fiának.

– Most eredj, és gondolkozzál azon, amit hallottál – mondta a bel-
ső felindulástól fojtott hangon.

És Mariska gondolkozott. Miután első felháborodásának hullámai 
elsimultak, gondolatainak forgatagából lassankint egy vidám, ravasz 
és egészen asszonyi ötlet bukkant fel. Az Elefánt őt feleségül akarja 
venni. Az ajánlatával bizonyos hatalmat adott Mariska kezébe. Ma-
riska nem akar hozzámenni – dehogy akar! De miért ne használja a 
hatalmát arra, hogy megmentse a jó Péter bácsi képviselőségét?

Másnap reggel így szólt édesapjához:
– Gondolkoztam azon, amit mondtál, de nem tudok magammal 

tisztába jönni... Hiszen én alig ismerem Toll Jenőt, éppen csak hogy 
kétszer-háromszor beszélgettem vele...

A Fehér Páva megkönnyebbülten lélegzett fel. Most már egészen 
jól indult a dolog.

– Egyelőre ő sem kíván egyebet, mint hogy a házunkhoz járhas-
son... Ha aztán kiismeritek egymást, akkor – nos igen, akkor még 
elválik, hová vezet a dolog.

Toll Jenő másnap este jött első ízben. Rendes vizitelő időben nem 
jöhetett, mivel el volt foglalva a vasútépítéssel. A Fehér Páva meg-
tisztelte azzal, hogy kinyittatta neki a parádés lépcsőházat. Midőn 
a vendég rálépett az első grádicsra, már azt beszélték az alsóváros-
ban meg a felsőben, hogy a Fekete Elefánt fia eljegyezte Mariskát, a 
lakodalom februárban lesz, az öreg Páva harmincezer forint kész-
pénzt ad a leányának, a ruhákat már varrja Tusóczki kisasszony, 

Pesten fognak lakni és Viola is hozzájuk költözködik, mivel Mariska 
tudvalévően semmit sem ért a háztartáshoz. Mindez persze csak 
pletyka volt. Mariska udvariasan, de némi előkelő tartózkodással 
fogadta a látogatót. A mérnök szerényen, sőt, szinte alázatosan vi-
selkedett. Toll Jenő régebbi ízetlenkedései nem kerültek szóba, vala-
mi hallgatag megállapodás folytán úgy állottak szembe egymással, 
mintha újból akarnák kezdeni ismeretségüket. Másnap este megint 
eljött, és ekkor egy csapásra megváltozott az egész helyzet. Viola 
néni tapintatosan kitipegett a szobából, és a mérnök ekkor levetette 
az álarcát.

– Az édesapja bizonyára megmondta, hogy minő szándék hozott 
ide?

– Megmondta – hagyta rá a megszeppent leány.
– Tehát remélhetek? – kérdezte egy csepp ironikus pátosszal a 

hangjában a mérnök.
Mariska elpirult és vállat vont.
– Nem tudom, mit mondjak erre...
De aztán egyszerre megjött a bátorsága.
– Egyelőre nem jól indul a mi dolgunk! – mondta.
– Nem jól?
– Maga keserűséget akar szerezni egy embernek, akit nagyon sze-

retek, Péter bácsinak...
– A jelöltségemmel?
A mérnök elmosolyodott, és élesen tekintett a leány szemébe.
– És ha nem lépek fel, akkor hozzám jön?
Most már Mariska is mosolygott, mégpedig meglehetős kacéran.
– Ha nem lép fel, akkor tudni fogom, hogy jó ember, és hogy áldo-

zatra is képes... Elégedjék meg most ennyivel.
Már olyasmit képzelt, hogy megnyerte a játékot.
– Ugye nem bántja meg azt a jó öregurat? – kérdezte halkan és 

melegen.
A mérnök még egyre mosolygott.
– Legyen maga is jó és áldozatkész és számítson az én hálámra.
Aztán egyszerre, váratlanul és minden bevezetés nélkül elkövette 

a merényletet. Megcsókolta Mariskát. Mégpedig a száján. Az arcát-


