
Csanta uram és Kaulman Félix bankár találkozása 1860 körül, Jókai Mór Fekete Gyémántok 
regényében 

„…Biz az öreg nem akasztotta fel magát. Néhány ezer forintja ugyan neki is kárba veszett; 
hanem 
az csak polyva volt: megmaradt a garmada. Volt egy pincéje, melyhez a házából egy szűk 
átjáráson lehetett eljutni a föld alatt. Az a pince éppen a patak alatt volt építve. Bécsi pallér 
készítette, a helybeliek nem tudtak felőle semmit. Az a pince tele volt félakós hordókkal és 
minden félakós hordó tele volt ezüsttel. Számbavehetetlen kincs volt az öreg pincéjében 
elrejtve. S egy titkos gépezet a hálószobájában képessé tette egyetlen rugó megnyomásával 
egy, a patak medrében elhelyezett zsilip felnyitására, melyen át öt perc alatt az egész pince víz 
alá volt helyezhető. Oda rabló hiába ment volna. 
Ami ezüst-, aranydarab Csanta uram kezébe került valaha, az soha többé napvilágot nem 
látott, vándorolt a víz alatti pincébe…” 
 
„…Azt az aranypénzt, amit Ivántól kapott, még éhhalás esetén sem fordította volna másra, 
mint 
amire adva volt neki: Árpád tanítására. 
S a zongoratanítás olyan drága! 
Az Árpád gyerek lángész volt! Hanem, mint minden gyereknek, megvolt az a gonoszsága, 
hogy amire az Isten talentumot adott neki, azt nem művelte olyan kedvvel, mint a 
hiábavalóskodást. 
A házból nem volt ugyan neki szabad kimenni soha az anyja nélkül, hogy más gyerekektől 
valami rosszat ne tanuljon, hanem hiszen talál ki a gyerek magától is elég sok istentelenséget. 
Ott volt például a kert. Amint oda levehette magát, nekiállt a bodzafának, levagdalta a tavalyi 
hajtásokat róla, csinált belőle malmot, rátette a vízre és azzal a gonoszsággal töltötte az idejét, 
hogy óraszámra elnézte: hogy forognak annak a malomnak a kerekei. Ez még hagyján. De 
még 
más gonoszságot is kitalált. Ugyanabból a bodzafából faragott magának tilinkót s azon a 
primitív játékszeren furulyázott mindenféle parasztnótákat. Klempler úr, a zongoramester, 
vigasztalhatatlan volt, mikor megtudta, hogy tanítványa tilinkón furulyál. Hisz ez 
öngyilkosság 
a zongoraművésznek! De még ez sem minden. A tilinkószóra az átellenes kertből, melyet a 
patak választott el házuktól, meg szokott jelenni egy kis szöszke ötesztendős leány; annak 
 
Árpád papiroshajókat fújdogált át a vízen keresztül, az meg visszafújta neki a vízen keresztül 
a 
hajókat. Ez meg már éppen elvetemedettség! Üldözték is emiatt Árpád urat erélyesen. De 
soha 
sem sikerült nyomára jönni, hogy hová rejti el a malmához való eszközöket és a tilinkóját? 
Mire lejött valaki a kertbe, minden el volt takarítva szem elől. 
A malmot és tilinkót Árpád úrfi elrejté egy pincegége nyílásába, rákötve egy sodronyból 
készített rézláncra, melyen át leeresztette azt a mélységbe, hogy senki se akadhasson rá. 
Ez a tilinkózás pedig végtelenül bosszantotta a szomszédot. De még inkább a napestig hangzó 
zongoragyakorlatok. Minden órájában a napnak kellett azt hallania. Még éjjel is azzal 
álmodott, hogy c, d, e, f, g, á, h, c! 
Aközben drágult a világ, szűkült a keresetmód. Belényiné rászorult, hogy kölcsönt kérjen fel a 
házára. A szomszédhoz folyamodott. Az adott neki. A kölcsön lassan felszaporodott. Egyszer 
azután a szomszédnak eszébe jutott azt megkérni. Fizetni nem tudtak; per lett belőle. A 
pernek 
meg az lett a vége, hogy Csanta uram dobra üttette Belényiék házát, s maga levén az egyetlen 



árverező, megvette azt negyedrész áron. Ami visszajárt a vételárból, azt Belényiéknek 
kiadták, 
s azután „Alá is út, fel is út!” 
Árpád úrfi utoljára rejtette el tilinkóját és malmát a pincegégében, téglával be is falazta azt, 
hogy valamiképp rá ne jöjjenek. Anyja felvitte őt magával Bécsbe, tovább taníttatni. 
A vén görög már most bírta az egész utcát. Nem alkalmatlankodott többé neki senki. 
Közvetlen szomszédságában nem tűrt sem gyermeket, sem kutyát, sem madarat. 
És rakta élére a pénzt. 
A víz alatti pince félakós hordói egyre szaporodtak, s azoknak a tartalma még mindig ezüst 
volt. 
Ami egyszer oda bement, ki nem jött onnan többé soha. 
Egy napon látogatója jött Csanta uramnak. 
Régi ismerős: bécsi bankár, kinek az apjával már jó barátságban volt a görög, s azóta is 
mindig 
nála szokta beváltani bankjegyeit ezüstre, aranyra. 
Kaulman Félix. 
- Minek köszönjem ezt a szerencsét? Mi jó hordja itten? 
- Kedves urambátyám! (Így szokta az öreget híni Félix.) Nem soká kerülgetem a dolgot; 
önnek 
is drága az ideje, nekem is, rátérek, amiért jöttem. Én egy tekintélyes társulat élén egy 
nagyszerű kőszénbánya-üzletet alapítottam a bondavári hercegek uradalmán, melyre az üzleti 
tízmillió tőkére 820 millió lett aláírva. 
- Hüh! Hisz az hát nyolcvankétszerte több, mint amennyire szüksége van uramöcsémnek. 
- A pénz a legkevesebb. De szükségem van tekintélyes férfiakra, akikből az igazgató 
bizottmányt összeállítsam, mert az egész vállalat sikere a buzgó, ügyes és műértő igazgató 
bizottmánytól feltételeztetik. 
- No iszen olyan embereket is csak lehet találni, kivált ha jó dividenda akad. 
- No a dividenda nem lesz megvetendő, egy-egy bizottmányi tagnak osztaléka a tantièmekbõl 
lesz évenként öt-hatezer forint. 
- No, az bizony szép pénz. Szép szerencse arra nézve, aki bejuthat. 
- Tehát egyik bizottmányi tagnak urambátyámat szemeltem ki. 
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- Nagy megtiszteltetés. De miféle terhek járnak előtte? 
- Sem előtte, sem utána, sem vele semmi! Mindössze az a feltétel, hogy ezer darab részvényt 
kell az igazgatósági tagnak aláírni. 
- Hjaj, kedves öcsém. Az sok pénz. 
- Fizetésről nincs szó, csak aláírásról. 
- De kedves öcsém, azért, ha kisvárosi kereskedő vagyok is, tudok én már annyit, hogy aláírni 
vagy fizetni, az mindegy annak, akinek van. 
- Kivéve, ha a kölcsönös aláírások egymást kiegyenlítik. Ha például urambátyám aláír 
énnekem ezer részvényt a kőszénvállalatomra, én pedig ugyanabban a percben aláírok 
urambátyámnak 
egy kötelezvényt, melyben obligálom magamat ezer darab részvényt urambátyámtól 
al pari átvenni, hát akkor nulla a nullára felmegy, s egyikünk sem veszt vele semmit. 
- Hm! De hát mi szüksége van uramöcsémnek erre a tréfára? 
- Egész őszinteséggel megmondom. A világ már egyszer olyan, hogy arra néz, mit csinálnak a 
tekintélyesebb emberek? Ha azok mozdulnak, mozdul valamennyi. Ha urambátyám nevét 
meglátják a börzén az ezer darab aláírásával, a sok apróbb kapitalista mind utána tódul. 
Urambátyám kap ezért egy szinekúrát, amiből öt-hatezer forint évi jövedelmet fog húzni, én 
pedig fényes sikert aratok a vállalatommal. No ugye, hogy őszintén beszéltem?...” 



 


