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A Bergendy-ügyről – vagy ahogy az egykori újságvezércikkek és riportok írták, a "méneskúti családirtás"-ról először még gyermekkoromban apámtól hallottam. Az ő ifjúkorában – tehát a XIX. század végső évtizedében – híres büntetőper volt ez, minden újság nagy cikkekben számolt be a részleteiről, az egyik napilap végül vezércikket közölt az eseményről ilyen címmel: Amikor urat akasztanak. A szüleim nemzedékében évtizedekkel később is szó esett erről az egykori szenzációról. A jogeset tehát nem volt ismeretlen a számomra, amikor joghallgatóként a büntetőjog professzorától hallhattam mint ritka, de jellegzetes példát a cinikus gyilkosra, aki nem is akarja mentegetni magát, pökhendi fölényességgel egyenest elvárja, hogy ha már leleplezték, akkor ítéljék is halálra, végezzék ki, nem is tagadott kárörömmel szólva az előkelő rokonságról, amelyet alapos szégyenbe hoz az úri körökben, hiszen nemes nemzetes famíliájuk nevén tisztíthatatlan foltot ejt, hogy egy Bergendyt ugyanúgy felakasztanak, mint akármelyik nyomorúságos útonállót.Jogász koromban sokkal többet foglalkoztam jogtörténettel, jogelméletekkel, mint a gyakorló jogászoknak kenyeret adó tételes joggal és perrendtartással; otthonosabb voltam a levéltárakban, mint a bíróságokon vagy a közhivatalokban. Utána ügyvédjelölti éveimben is jobban érdekelt a jogtudomány, mint a joggyakorlat. Nem is lett ügyvéd belőlem, és bíró vagy ügyész sem kívántam soha lenni, de jogászi tanulmányaim és az a néhány éves gyakorlat ügyvédi irodákban igen hasznos volt az emberi magatartások és emberi kapcsolatok jobb megértéséhez. S minthogy elég sokáig izgatott a büntetőjog története, nemcsak régi századok okleveleiből igyekeztem megérteni az erkölcsi értelemben vett bűn és a jogi értelemben vett bűncselekmény módosulását az évszázadok folyamán, hanem levéltárakból előkerestettem jó néhány rég szart büntetőügy aktáit is, főleg a múlt század különböző emberöltőiből. Átnéztem néhány "betyárügyet", végigböngésztem három-négy hírhedt gyilkosság peranyagát, így jutott eszembe, majd kezembe a kora ifjúságom óta újra meg újra hallott Bergendy-ügy. Azt hiszem, ez volt valamennyi közül a legérdekesebb, olvasmányként élért a legizgalmasabb bűnügyi regényekkel. Maga a gyilkos emberi arculata is rendkívüli, de nem kevésbé volt izgalmas számomra az a társadalmi kép, amely a bűneset mögött kirajzolódott. A jegyzőkönyvek igen részletesek voltak, megismerhettem a nyomozás, a vizsgálat folyamán s végül a főtárgyaláson elhangzott minién szót, mert a jegyzőkönyvek alapját adó gyorsírásos rögzítések is benne voltak az aktacsomóban, mintha egy lelkiismeretes bíró a későbbi kutatók számára akarta volna teljes egészében megőrizni az igazán nem mindennapos büntetőper anyagát. Ezeknek a gyorsírással írt szövegeknek a kiolvasása nem volt egyszerű. Tanultam ugyan gyorsírást is életemben, de általában azt sem tudtam jól kiolvasni, amit én magam írtam. Keresnem kellett olyan írásszakértőt, aki régi gyorsírásos feljegyzéseket is ki tud olvasni. De ilyen is van, sőt akadt egy olyan paleográfus, vagyis régi írásokkal foglalkozó szakember, aki egyebek közt a gyorsírás történetével is foglalkozott. Ez azután, amikor leültünk együtt, hogy írógépbe diktálta nekem a nem egy helyütt eléggé elhalványult jegyzettömeget, elmagyarázta, hogy az egykori gyorsíró jó szakembere lehetett a mesterségének, mert nem az akkoriban általános Gabelsberger-Markovits rendszerű gyorsírással írt, hanem azzal a Stolte-Fenyvessy-félével, amellyel a múlt század végén még csak kísérleteztek, és bár jó néhány megoldása egyszerűbb a megszokottnál, csak a mi századunk elején vált viszonylag általánosabbá gyorsíróink körében, de mielőtt még legyőzhette volna vetélytársát, a húszas években mind a két vetélkedő rendszert kiszorította, hamar elavította a még egyszerűbb és ésszerűbb Radnai-féle gyorsírás. Ez volt az, amelyet én is tanultam diákkoromban, hogy azután gyakorlat híján el is felejtsem. A szakember azonban biztonságosan olvasta az avult jeleket, és az elhangzottakat szó szerint rögzítő szöveg még szemléletesebbé tette a vádlottat is, a nyomozótisztet is, a tanúkat és az ügyet is. Nem is tudom, hogy a történész vagy a készülődő regényíró teremtő kíváncsisága bilincselt-e az ügyhöz. Mindenesetre a történész módszerére vall, hogy az aktacsomó alapos megismerése után a Nemzeti Múzeum Könyvtárában (akkor ez volt a neve a mostani Széchényi Könyvtárnak), ahol minden régi újságot megtalálhattam, kikértem a büntetőper esztendejének valamennyi napilapját, és végigolvastam riportoktól publicisztikáig mindent, amit a Bergendy-ügy kapcsán írtak.Mire úgy gondoltam, hogy jól ismerem az anyagot, már nem is jogtörténeti tanulmányt akartam írni róla, hanem társadalmi nagyregényt. És talán meg is írom, ha közben nem ragadnak el más témák. De a mondai és régi századokat idéző történelmi regények mellett, amelyekkel elindultam az irodalmi életbe, újra meg újra kísértett a Bergendy-ügy. Jött azonban a háború. Utána, a felszabadulás éveiben merőben másféle irodalmi feladatok kötötték le érdeklődésemet. El is feledkeztem a témáról. A múlt napokban azonban egy viccet hallottam a pökhendi gyilkosról, aki az akasztófa alatt a hóhért is meghökkenti fölényességével. Mintha ez a Bergendy-ügy torzult volna emberöltők alatt a városi nép ajkán viccé. Nos, ezt a komikus anekdotát kell, ha nem is nagy ívű regényben, de legalább egy kort és jellemet idéző, terjedelmesebb elbeszélésben visszaállítanom azzá a különös rémtörténetté, amelyet máig is jellemzőnek érzek arra a közel száz év előtti magyar világra, amelyben a Bergendy-ügy cselekménye lejátszódott. Lehet anekdotának is tekinteni, ámbár eléggé vérfagyasztó anekdota; lehet kordokumentumnak is tekinteni, ámbár a romantikus regények váratlan fordulataival jellemzi a kort és a kört, amelyben így esett.I. RÉSZA SZEMÉLYEKI.Nem sokkal azután, hogy Tisza Kálmán, aki másfél évtizedig ült a miniszterelnöki bársonyszékben, kénytelen volt lemondani, és utóda hamarosan a tekintélyes pénzügyi szakember, bankelnök Széli Kálmán lett, a magyar földesurak legértelmesebbjeit egyre jobban kezdte érdekelni a bankélet, az ipar és a kereskedelem. Az új kormányzat arra biztatta a nagyföldek urait, hogy jövedelmüket hasznot hajtó vállalkozásokba fektessék. A szaporodó bankok fokozott figyelemmel fordultak a vállalkozó kedvű nagybirtokosok felé, szívesen adtak hitelt, ha remélhették, hogy a mezőgazdaság fejleszti az ipart, élénkíti a kereskedelmet. Ebben az évtizedben pénzügyi körökben népszerűek lettek azok a nemesi élőnévvel fémjelzett vidéki uraságok, akik nem voltak túl duhajkodó vagy túl kártyás hírben, tehát elképzelhető volt, hogy a jelzálogra felvett tőkéből legalábbis gőzmalmokat, sertéshizlaldákat, de ezeknél nagyobb képzelettel esetleg cukorgyárat vagy húsáruüzemet alapítanak. Ekkor lendült fel a hiteléletnek és a nagybirtokoknak az az összefonódása, amelyet később a közgazdaság szaknyelvén – nem túl szabatosan, de közkeletűen – feudálkapitalizmusnak neveztek.A budapesti nagybankok igazgatói szobáiban megforduló vidéki urak közt hamarosan közismertté vált Bergendy Ákos. Névjegyének felső bal sarkában ötágú korona jelezte nemes voltát, a névjegy szövege pedig ez volt: Dr. füleki Bergendy Ákos nemzetgazdász földbirtokos. Ez a "nemzetgazdász" minősítés azt jelentette, hogy Bergendy tekintetes úr a budapesti egyetemen szerzett államtudományi doktorátus után elvégezte a magyaróvári Gazdasági Akadémiát, és diplomát szerzett a mezőgazdálkodás tudományából is. Ez a képzettség szolid és megbízható hírnevet biztosított a harmincadik éve körül járó, igen jó megjelenésű uraságnak, aki jelentékeny kölcsönt kívánt felvenni. Ahogy később, már a büntetőügy folyamán a tanúképpen beidézett bankigazgató elmondotta a vizsgálóbírónak, Bergendy 5000 katasztrális holdnál nagyobb földbirtokán az eddiginél sokkal korszerűbb termelési módokat akart bevezetni, alsó fokú mezőgazdasági iskolát tervezett falujában, hogy a legértelmesebb parasztifjak szakszerűbben értsenek a földműveléshez; ebben az iskolában ő maga szándékozott tanítani a növénytani tudnivalókat. Ugyanakkor azonban olyan mezőgazdasági ipart képzelt el saját birtokán, hogy a föld terményeit ne kelljen közvetlenül piacra dobnia, hanem a gabonából saját malmai őröljék a lisztet, az árpából és komlóból saját gyára főzze a sört, juhnyájainak gyapjából fonó- és szövőüzemek készítsenek jó áron értékesíthető árut!Bergendy nem tagadta – nem is tagadhatta, hiszen a telekkönyvből minden kiderült –, hogy őseitől örökölt birtoka jelzáloggal agyonterhelt. A vagyont már nagyapja kezdte herdálni, apja – néhai Bergendy Barnabás úr – hírhedett mulatozó volt. A méneskúti családi kúriát akkoriban örökös tivornyák zaja-zenéje verte fel, a környékbeli urak és rossz hírű nőszemélyek vigadoztak ott nemcsak attól fogva, hogy a földesúr elözvegyült. Azt se tagadta Bergendy a bankár előtt, hogy az egész környék hangosan suttogja: a nagyasszony belehalt a bánatba, amiért férjura az ő jelenlétében is pirosított orcájú nőszemélyekkel mulatozik, s még azt is elvárná, hogy hites felesége üljön közéjük velük inni és énekelni a cigánybanda muzsikájára. Barnabás úr emellett még bőszült kártyás is volt, megesett, hogy egy éjszaka több ezer forintot is vesztett ferblin. A fiú – Bergendy Ákos – szinte menekült ebből az otthonból: anyja halála után többé nem ment haza, hol Budapesten volt jogász-, hol azután Magyaróvárott mezőgazdászhallgató. Apja nyilván még örült is az egyetlen fiú távollétének, készséggel küldte utána a kellő pénzt, hogy csak tanuljon és legyen távol. Akkor is távol volt, amikor már a hatvanadik életéve felé közeledő apa részeg fővel, virtuskodásból, a mulatozók elképesztésére az éjszakai holdvilágban felmászott háza tetejére, hogy a tetőgerincen, mint egy holdkóros, végigsétáljon. Ott a magasban azután megingott, lezuhant, és nyakát szegte. A fiú a gyász hírére sietett haza, hogy a temetés után ő legyen a földesúr, és tudomásul vegye, hogy több az adósság, mint amennyit az igen nagy földbirtok összesen megér. Ha mármost nem tud megfelelő hitelt kapni, akkor a Bergendy-uradalmat menthetetlenül elárverezik. De ha megkaphatja a hitelt, akkor néhány esztendő alatt olyan nagy jövedelmű paradicsomot alakíthat ki, amelyből kifizetheti az adósságokat is, és jól jár a kölcsönre hajlandó bank is. A nagy hitelt az is biztosítja, hogy jegyben jár, és hamarosan feleségül veszi Kunvölgyi Stefánia kisasszonyt, aki egyetlen bátyjával nemrég örökölt mintegy 10.000 holdnyi és hozzá tehermentes földbirtokot.A bank illetékeseinek nem volt ellenszenves Bergendy ajánlata. A nagyon értelmesen beszélő, elegánsan pödört bajszú, keskeny oldalszakállas, jól fésült, beszélgetés közben vastag szivart szívó férfi, aki oly őszintén tárta fel helyzetét, komoly ügyfélnek látszott. De azért – természetesen – mielőtt megszavazták volna a rendkívül nagy hitelösszeget, tájékozódtak a vármegyében, miféle família ősi birtoka az a méneskúti uradalom. A vármegyei levéltáros adhatott hiteles felvilágosítást. Megtudták, hogy a füleki Bergendy família a vármegye legősibb nemesurai közé tartozik. Igaz, leszármazásukat okiratokkal csak Zsigmond király óta, a XV. század legelejétől lehet igazolni, de családi hagyományuk szerint egyenes ági ivadékai annak a szörnyűséges hírű Füleki Fulkó grófnak, aki a tatárjárás idején, 1242-ben várába csalogatta a falvak vagyonukat mentő menekülő népét, és akik bekerültek falai közé, azokat fegyveres szolgáival ledobatta a vár alatti mélységbe, így harácsolta össze teméntelen menekülő megmentett vagyonát. Egy későbbi előd pedig Mátyás király korában a Vág menti rablóvárak egyikének ura volt, rátört szomszédaira, legyilkoltatott minden vagyonosabb családot a környéken. Végül mint nem egy rablólovag, kegyelmet kapott Mátyástól, és vitéz tisztje lett a fekete seregnek. Van, aki úgy véli, hogy Vörösmarty a Füleki várurakról szóló mendemondák alapján írta A két szomszédvár gyönyörűséges rémtörténetét. A levéltáros azonban úgy véli, hogy ezeket a középkori családi emlékeket csak a képzelet alakította nemzedékről nemzedékre, mivel a családnak éppen "füleki" volt a nemesi előneve. Ámbár lehetséges, hogy valamelyik Bergendy a régmúltban valóban feleségül vett egy igazi Füleki leszármazottat, és az utódok ezért viselhették királyi engedéllyel a nőágon örökölt predikátumot. Ami azonban bizonyítható, hogy Zsigmond lovagjai közt valóban volt egy idáig kalandozó Bertrand nevű, Burgundiából származó vitéz, aki adományként kapta Méneskút falut az ott lakozó jobbágyokkal együtt. Ennek a Bertrand lovagnak az unokái már a latin oklevelekben De Bergendnek, azaz Bergendynek nevezték magukat, ami alighanem a burgundi jelző elmagyarosodása és családnévvé változása. Ezek a Bergendyek a XVII. század végén, a török hódoltság megszűnése után hitelesen tudták igazolni, hogy egyenes ági leszármazottai a Zsigmond óta méneskúti földesuraknak, és nemcsak visszakapták az ősi jusst, hanem körülötte még jó néhány birtokot is, amelyeknek visszaigénylői vagy nem mutattak fel elfogadható okleveleket, vagy nem voltak eléggé megbízható hírűek a bécsi főhivatal – a Neoacquistica Commissio – számára. Bergendyék tehát, úgy látszik, kipróbált hívei voltak a császárnak. Tény, hogy Rákóczi idejében is a labancok oldalán álltak, és mint császári tisztek, a szatmári béke után bőven részesültek az elkobzott kuruc birtokokból. Azóta nemzedékről nemzedékre mindig akadt egy vagy néha egyszerre több Bergendy a vármegye vezetői között: főjegyzők, főszolgabírák, egy ízben még egy alispán is. A méneskúti ősi örökség mellett a vármegye területén volt még egy Bergendy-birtok is, ennek tulajdonosa Ákos tekintetes úr néhai apjának unokafivére, Bergendy Nándor országgyűlési képviselő volt, aki 1867-től 1875-ig harcos ellenzékiként helytelenítette a Deák Ferenc-féle kiegyezést, de amikor abban az 1875-ik esztendőben az addig hangosan ellenzéki Tisza Kálmán lett a miniszterelnök, számos más honatya társával Bergendy Nándor is hűséges kormánypárti lett, s megmaradt kormánypártinak Tisza Kálmán bukása után is. Nem csoda, hogy ez idén – vagyis 1892-ben –, amikor immár huszonötödik éve múlt, hogy a vármegye választóit képviseli az országgyűlésben, udvari tanácsos címmel tüntették ki, tehát azóta méltóságos úr megszólításra hallgat. Ez a Bergendy Nándor méltóságos úr egyébként régóta Budapesten lakik, csak olykor-olykor látogat le birtokára és néhanapján a választói közé, akik oly rég hűségesen reá adják szavazatukat. Ákos tekintetes úr apjával régóta nem tartott kapcsolatot, talán megvetette vagy éppen szégyellte annak duhaj-könnyelmű-kártyás hírét.Volt azonban még egy, otthon közismert ága a családnak, ennek feje Bergendy Alfonz vármegyei főjegyző volt, Ákos tekintetes úr unokabátyja. Régóta nem jöttek össze, de gyermekkorukban ismerték egymást. A főjegyző apja Bergendy Alfréd, a nemrég elhalálozott ügyvéd volt, a duhaj Barnabás tekintetes úr öccse. Ennek a tudós hírben álló jogásznak nem volt nagybirtoka, mert amikor nagykorú lett, akkor bátyja készpénzzel megváltotta a családi örökség ráeső részét. Ebből egyre gazdagabb lett. Az ügyvédi gyakorlat mellett pénzügyletekkel foglalkozott, suttogva azt is mondogatták, hogy titkon nagy uzsorakamatokból öregbíti vagyonát. A bank embere még olyasmit is hallott, hogy azért tudott gyakran reménytelennek látszó pereket is megnyerni, mert kitűnően ismerte a vesztegetések rejtekútjait. Fia, a főjegyző a vármegyei székhely főutcáján fényeskedő, emeletes családi palota mellett bőséges bankbetétet és nagy osztalékú részvényeket örökölt tőle. Megélhetett volna gondtalan magánzóként is, de szerette a magas rangú megyei hivatalt, ami alighanem titkos jövedelmeket is hozott. A suttogó közvélemény szerint, ahogy apja, Alfréd úr mestere volt a vesztegetésnek, a fiú, a nagy befolyású közhivatalnok annak a mestere, hogy őt vesztegessék meg. Az ilyesmit azonban nem volt tanácsos hangosan mondani, mert sem az apa, sem a fiú korrupcióira nem volt soha bizonyíték, tehát súlyos következményű rágalmazási pert kaphatott volna a nyakába, aki vállalja, hogy ő mondotta.A banknak azonban nem volt kifogása az ellenőrizhetetlen mendemondák ellen, mert úgy vélték, hogy a tekintélyes vidéki családnak jó érzéke van a pénzszerzéshez. A néhai Barnabás úr könnyelmű duhajkodása volt, úgy látszik, a kivétel, és Ákos úr szolid jó híre, gazdasági képzelőereje és vállalkozó kedve együtt a família tekintélyével, de még a rokonság nem éppen jó hírű, gazdagodó mohóságával is indokolttá teszi, hogy igen nagy hitel nyújtásával tehermentesítsék a nagybirtokot, és megfelelő kezdőtőkét kölcsönözzenek a kilátásba helyezett, idővel nagyon nagy jövedelmet ígérő korszerűsítéshez. Természetesen ettől kezdve az egész telekkönyvi betáblázás a bank követelését vagy legalábbis annak nagy részét biztosítja. Ezt a biztonságot jelentékenyen növeli, ha az adós valóban hamarosan feleségül veszi Kunvölgyi Stefánia kisasszonyt. Kunvölgyi Stefánia és bátyja, Kunvölgyi Tihamér szüleik elhalálozván, mintegy 10.000 holdnyi tehermentes birtokot örököltek. Földjeiken nem maguk gazdálkodtak: jó szakértelmű bérlők műveltették a szántókat, tenyésztették a szarvasmarhát, juhot és a lovat. Kunvölgyiék régóta nem is éltek a vármegyében, Budapesten, az Andrássy út végén volt egy kis palotájuk, bőségesen és gondtalanul költekezhettek a jövedelemből. Az viszont igaz, hogy az a birtokjogi nyelven szólva: ági vagyon. Ez azt jelenti, hogy ha bármelyik tulajdonos elhaláloznék, hitvestársa nem örököl semmit a birtokból, amíg van élő Kunvölgyi leszármazott. Tehát ha valami szerencsétlenség következtében a két testvér együtt pusztulna, vagy időknek utána bár külön-külön, de úgy halnak meg, hogy nem marad utánuk törvényes leszármazott, akkor hiába van felesége Tihamér úrnak vagy férje Stefánia kisasszonynak, az egész uradalom régóta Bécsben élő unokabátyjukra, dr. Franz von Kunvölgyire, a neves vegyészprofesszorra száll. Erre a birtokra akkor sem lehet betáblázni a bank követelését, ha Stefánia kisasszony Bergendy Ákos felesége lesz; de évi jövedelme oly nagy, hogy abból könnyen ki lehet fizetni évről évre a kamatokat és a törlesztési összegeket akkor is, ha legalábbis az első időkben a nagy vállalkozások nem hoznak annyit, amennyire a kölcsönkérő számít.A bank tehát megszavazta a hitelt Bergendy Ákosnak, de azzal, hogy a nagy összeget az esküvője utáni harmadik héten folyósítják, amikor az ifjú házaspár hazaérkezett a szokás szerint Velencébe tervezett nászúiról.Ez – a bank hivatalos közlése szerint – 1892 szeptemberében bekövetkezett. Ekkor Bergendy Ákos aláírta a nyugtát, és Bergendy Ákosné született Kunvölgyi Stefánia készfizető kezességet vállalt a kamatok és a törlesztés fizetésére.II.Nem sok héttel a nagy nemzeti gyász, Kossuth Lajos halála után, 1894 májusában, amikor a tornyokban már elverték az esti tíz órát is, lovas ember érkezett vágtatva a körorvos házához, sietve szállt ki a nyeregből, és öklével megdöngette a bejárati ajtót. A doktorék ilyenkor már nyugovóra tértek, hiszen orvosembernek mindig fel kell készülnie, hogy megzavarják éji álmát. Úgy ugrott ki az ágyból, hogy máris öltözködött. Ajtónyitáskor azonnal felismerte, hogy az izgatott jövevény Méneskútról jött, Bergendyék egyik udvaros szolgája. A körorvos egyben háziorvosa is volt a földesúri családnak, gyakorta megfordult a méneskúti kúriában, ahol mindig igen jó zamatú, házi kisüsti pálinkával várták a doktort. Tegeződő viszonyban volt nemcsak Ákos tekintetes úrral, hanem az ott gyakorta vendégeskedő Kunvölgyi Tihamérral is, aki ha elunta a fővárosi életet, és éppen nem valahol külhonban kószált, nyáridőben szívesen pihent húgánál és sógoránál. Kétkerekű homokfutóján arra hajtva Tihamér a minap is megállt az orvos otthona előtt, bekopogtatott, és kért valamit gyomorégés ellen. Kunvölgyi Tihamér beesett képű, hosszú, sovány ember volt, a gyomorbaj ott ült a tekintetén, lefelé konyuló, vékony bajusza még sanyarúságosabbá formálta a híresen gazdag férfiú képét. Az orvos azonnal adott is neki valamit, ami – szerinte – hatékonyabb, mint a "kettedszénsavas szóda". A tudós hírben álló doktor lelkes híve volt a nyelvi purizmusnak, az elemek és vegyületek neveit szívesebben mondta akár erőltetett magyarított formában, mint közismert latin nevükön. Az oxigént élenynek, a nitrogént legénynek, a hidrogént vizenynek nevezte, a szódabikarbónának is ezt a nehézkes, de mégis magyarrá torzított változatát használta: kettedszénsavas szóda. Ez a magyarul mindig is szokatlannak hangzó orvosi szaknyelv egyszerre szolgálta tudós tekintélyét is, igaz hazafiasságának hírét is a vármegye urai, polgárai és a környék parasztcsaládjai körében. Tihamér úr gyomorégése azonnal el is múlt akkor, le is ültek a tornácra, minthogy éppen nem várakozott beteg, és az orvos csak ebéd után szándékozott bricskájára ülni, hogy a szokásos látogatásokat tegye a környék falvaiban. Az előkelő vendég óriási, vastag hollandus szivarral kínálta, amelyet a tudós purista természetesen "németalföldi szívórúdnak" nevezett, s viszonzásul azonnal előhúzta azt a két palack valódi külhoni italcsodát, amelyet a múlt héten kapott magától a méltóságos főispántól, aki gróf lévén, többet tartózkodott Párizsban és Londonban, mint a vármegyéjében. De hát a főispánnak nem az a dolga, hogy székhelyén üldögéljen. A vármegyét az alispán kormányozza, a főispánnak a felséges király és a királyi kormány nevében csak fél szemmel kell oda-odafigyelnie, mi is történik a vármegyében. De ha külhoni utazgatások közben mégis lelátogat székhelyére, akkor különleges italokat, pipadohánycsomagokat, olykor pipákat is ajándékoz a vármegyeháza főtisztviselőinek meg az olyan tiszteltebb lateinereknek, mint a gimnázium igazgatója, a folyószabályozás főmérnöke vagy néhány különösen jó hírű körorvos. Az errefelé nagyon is ritkán iható pálinkacsoda egy palack valódi skót whisky és egy palack valódi angol gin volt. A körorvos természetesen a whiskyt rozsólisnak, a gint borókapárlatnak mondotta, de így is ugyanolyan fenséges ital volt. És Tihamér úr, minthogy a gyógyszertől időlegesen elmúlt a gyomorégése, a bő füstű szivar mellé ismételt pohárkákkal élvezte a messze-nyugati, következetesen magyarul szesznek mondott alkoholokat.Nos, a körorvos tudta, hogy Kunvölgyi Tihamér mostanság ott időzik Méneskúton, és esténként sógorával tizedkrajcáros alapon szokott kaszinózni. Ez a "kaszinó" divatos kettes kártyajáték volt. Ha nagy pénzben és dupla vagy semmire játszották, óriási összegeket lehetett nyerni vagy veszteni rajta. De tizedkrajcáros alapon fél éjszaka sem lehetett akár egyforintnyi a nyeremény. Az azonban köztudomású volt, hogy Bergendy Ákos, amióta belekezdett birtokának korszerűsítésébe, urakhoz képest szokatlanul takarékosan él, és mintha apjaura emlékétől rettegne, csak a legszelídebb kártyajátékokat játssza nevetségesen kis alapon. Kun völgyi Tihamér pedig nem is volt kártyás ember, inni is csak akkor ivott, ha más kínálta (igaz, akkor bőségesen), rossz gyomrú lévén, keveset evett. Szenvedélye csak a szivar meg az utazgatás volt. Még azt sem lehetett tudni felőle, hogy Budapesten vagy valamelyik európai fővárosban van-e szeretője. Afféle savanyú agglegény hírében áll. Még férfitársaságban sem hivalkodott szerelmi kalandokkal. Egyébként sem volt bőbeszédű ember. Gyakorta beszélték az ismerősök a háta mögött, hogy aki ennyire nem tud élni, annak mire való az az óriási jövedelem, amelyet a bérbe adott családi birtok hoz neki.Amikor a méneskútról küldött lovas embert meglátta, az orvosnak az volt az első gondolata, hogy bizonyára a gyomorbeteg vendég lett rosszul. A keménykötésű Bergendy Ákosról vagy szőke kontyos, nevetős feleségéről nem tételezte fel senki, hogy csak úgy rosszul lesz, és sürgősen hívatja a két faluval arrébb lakó doktort. A derűs és éles nyelvű Bergendyné telt idomaival, gúnyosan mosolygós arcával igazán nem emlékeztetett bátyjára.Hanem amint a küldönc megszólalt, azonnal kiderült, hogy valami nagy baj lehet a méneskúti kúriában. Alig egy órával a vacsora után szinte egyszerre rontott elviselhetetlen görcsös fájdalom Bergendy úrra, a feleségére, sógorára és a szakácsnéra. Fetrengenek a fájdalomtól. Bergendy úrnak alig volt ereje, hogy az első udvaros szolgát lóhalálba elküldje a körorvosért. A doktor megkérdezte, hogy miért nem a bricskával jöttek érte, akkor azonnal indulhatna, de így magának kell befognia a lovat, mivel kocsisa a falu túlvégén lakik. Akik messziről hívják, mindig kocsit küldenek. A lovas küldönc hebegett, hogy ez az eszébe se jutott, de már nyargal is vissza, hogy hírül vigye, a doktor úr hamarosan ott lesz.A körorvos nem volt gyakorlott hajtó, még szerencse, hogy az éjszaka holdvilágos volt, de így is csak jó óra múlva érkezett Méneskútra. Bergendy urat a tornácon találta, ott borult az asztalra, egész testét rázta a görcs. Bergendyné, Kunvölgyi úr a belsőbb szobákban kínlódott, a szakácsné pedig a cselédházban. Nem is lehetett egyszerre törődni valamennyiükkel.Nyilvánvaló volt, hogy valami közös mérgezés áldozatai. Okosabbat nem is lehetett tenni, mint azonnal hányta tót adni nekik. Először Bergendy Ákosnak, hiszen az ott fetrengett előtte. Az orvos sürgősen vizet kért, abba öntötte a hánytatószert, és megitatta a már alig lihegő Bergendyvel. A hatás gyors volt: a földesúr hányni kezdett, összehányta az asztalt, a tornácot. Hanem amikor mindent kihányt, egyszeriben meg is nyugodott. Elterült az asztal melletti hosszú padon, és mélyeket lélegezve, pihegő hangon mondta, hogy jobban van, de most már siessen az orvos a házba, segítsen a többieken is.A többieken azonban már nem lehetett segíteni. Mire az orvos belépett a hálószobába, ahol nagy petróleumlámpa árasztotta a fényt, az ágyon már halva feküdt, görcshúzta testtel az asszony. A közeli vendégszobában pedig a földön végigvágódva, hosszan nyúlt el Kunvölgyi Tihamér holtteste. Bizonyos volt, hogy már a cselédházban sem lehet segíteni. A szakácsné ott feküdt az udvaron, ahová görcsei közt kitántorgott. Úgy látszik, Bergendy úr a legutolsó pillanatban kapta az életmentő hánytatószert. Ő életben maradt.Itt volt azonban három holttest. Az orvosnak kell megállapítania a halál okát. De szükség van még a járási halottkémre is, aki majd igazolja, hogy valóban haláleset történt: három haláleset egyetlen estén az úri házban.A körorvos nem is mehetett el addig, amíg ki nem adja a hármas halálesetről szóló bizonylatot, ehhez azonban okvetlenül szükség volt a járási halottkémre is, hiszen annak kell megállapítania, elegendő-e az igazolást átadni az életben maradt Bergendy uraságnak, vagy jelentenie kell a mérgezés okozta szerencsétlenséget a csendőrségen vagy a csendőrség felettes hatóságánál, a főszolgabírónál. De már csak azért is ott kellett maradnia még a doktornak, mert Bergendy Ákos úr ugyan túl volt az életveszélyen, de még elég rosszul érezte magát, lehetségesnek látszott tehát, hogy újabb orvosi beavatkozásra lesz szükség. Mindenesetre beküldte a rendelkezésre váró udvaros szolgát a járási székhelyre a halottkémhez azzal, hogy lehetőleg már hajnalra legyen itt. El is magyarázta, hol lakik a főorvos úr címre hallgató halálozási főszakértő, és most ő lévén itt a rendelkező hatóság, utasította is a legényt, hogy ne lovon menjen, hanem kocsin, amellyel el is hozhatja, majd idővel hazaviheti a főorvos urat.Mire azután a nap is végre felkelt, és az uraságok halálának hírére a fél falu körbeállta a kúriát, Ákos úr pedig a sok szenvedés és a sok hánytató, majd nyugtató után amúgy ruhástul mélyen aludt egy pamlagon, megérkezett a halottkém is.A járási halottkém, dr. Krügenfeld Izidor, ősz szakállú, fekete zsinóros mentében, csizmában járó öreg férfi volt jóval túl a hetvenedik életévén. Ifjúkorában honvédönkéntesként Damjanich ezredének tábori orvosa volt, utána úgy két esztendeig raboskodott a pesti Neugebäudéban mint gyanús rebellis. Ez olyan tekintélyt adott neki az egész vármegyében, hogy amikor kiszabadult, ő volt a környék legnépszerűbb orvosa. A császárt és a Bach-idők minden hivatalnokát némán gyűlölő urak már csak politikai indulataik okából is hozzá mentek vagy őt hívták betegségeik idején. Krügenfeld doktor pedig a módos uraktól elvárta, hogy ne fukarkodjanak, ha egészségükről van szó, de a falvak szegényeitől egy krajcárt sem fogadott el, még azt se kedvelte, ha tyúkkal, tojással vagy borral akarják meghálálni készséges gyógyító segítségét. Ha serdülő gyermekeket vizsgált, közben Petőfi-versekre tanította őket. Ha katolikus tisztelendő vagy kálvinista nagytiszteletű urakkal akadt össze, játékos versenyre kelt velük, melyikük ismeri jobban az Ótestamentumot. Volt honvédtisztekkel abban vetélkedett, ki tud többet kívülről idézni Kossuth Lajos beszédeiből. Közben, mint józan embernek, nem volt kifogása Deák Ferenc alkudozó politikája ellen sem. Olyan népszerű volt messze vidéken, hogy természetes volt a törvényes rend helyreállása után, nem is lehet más a vármegye tiszti főorvosa, mint Krügenfeld Izidor doktor. És amikor két esztendővel a kiegyezés után a vármegyében is megalakult a régi vallási hagyományokkal szakító, neológ izraelita hitközség, hát annak is ő lett az elnöke. Amikor pedig huszonöt évi szolgálat után nyugalomba ment, királyi tanácsos címet kapott a királytól. A királyi tanácsosság nem járt méltóságos megszólítással, mint az udvari tanácsosi méltóság, ezeket vagy nagyságos úrnak, vagy tanácsos úrnak nevezték, de az öreg orvos ragaszkodott, hogy őt továbbra is főorvos úrnak szólítsák. Nyugodni pedig nem kívánt nyugdíjaztatása után sem. A megyeszékhelyről hazaköltözött szülőfalujába, a járási székhelyre, és mint az élet és halál nagy gyakorlatú szakembere, vállalta a járási halottkém teendőit. A halottkémnek ugyan nem kellett okvetlenül orvosnak lennie, bárki maturált ember letehette a halottkémvizsgát, de az ilyeneknek nem volt tekintélyük nemhogy az orvosok, de még a halottak rokonságának körében sem. Orvos viszont nem szívesen vállalta ezt a néha sok elfoglaltsággal járó hivatalt, amely elvonta őket attól, hogy a még élőktől keressék meg a bőséges kenyérrevalót. Egy ilyen nagy tapasztalatú, igazi orvos, aki már felhagyott a gyógyítás mesterségével, nyugdíjából feleségével kettesben gondtalanul élt (hiszen gyermekei már rég elhagyták a szülői házat, és szerte az országban élték saját családjaik körében a maguk életét), tekintély volt nemcsak hittestvérei körében, hanem a keresztény-keresztyén hitfelekezetek papjainak szemében is, akit zsidó ember létére a vármegye urai is a maguk köréhez számítottak, olyan megfelelő halottkém volt, akinek halálesetek idején kimondott végső szava mentesítette az orvosokat minden felelősségtől. Igaz, ha úgy vélte, hogy az orvos könnyelműen kezelte a beteget, és ez okozta a halált, akkor lelkiismereti kötelességének tartotta, hogy jelentse az illetékeseknek. Ez pedig köztudomású volt az orvosok körében, akik igyekeztek kiérdemelni Krügenfeld főorvos úr bizalmát. Ő volt a járás egészségügyi lelkiismerete.A körorvos örült, amikor a galambősz körszakállas öreg módos lassúsággal, de erőteljes mozdulatokkal lekászálódott a kocsiról, és előrenyújtott kézzel fogadta az elébe siető ifjabb kartársat, régies latin fordulattal köszöntve:– Servus humillimus sum, domine collega! – Tisztelettel köszöntlek, Izidor bátyám!Előbb leültek a tornácon, és a körorvos elmondta, amit megállapított. Annyi bizonyosnak látszik, hogy az esteli ételben volt valamiféle méreg. Más nem evett belőle, csak Bergendy, Bergendyné és Kunvölgyi Tihamér, de nyilván a szakácsné is, aki ugyanolyan tünetekkel halt meg, mint az uraságok. Az éjszaka folyamán azonban három macska és néhány baromfi is megdöglött a szemétdomb körül. Tehát bizonyára oda öntötték ki a konyhából az edények maradékait. Bergendy Ákos idejében kapta a hánytatót.– Mit vacsoráztak? – kérdezte a halottkém.– Könnyű, nyári ennivalókat. Jégbe hűtött húslevest, frissen sült rövidkarajt petrezselymes burgonyával, franciásan, olajjal készült zöldsalátát, utána epret tejszínhabbal. Előtte egy-egy pohárnyi ürmösbort, az étkezéshez francia vörös bort, amelyet Kunvölgyi Tihamér hozott Párizsból, és az asztalnál bontották fel a palackot.Krügenfeld doktor szivartárcát vett elő belső zsebéből. Körülményesen rágyújtott egy zömök Britannicára. A gondolkodáshoz igen jó az ilyen lassú, több ütemű szivarra gyújtás.Végre lassan ezt mondta:– Ezek nem mérgező ételek. Ha mérgezés volt, akkor a mérget bele kellett keverni az ennivalóba. De frissen sült hús, burgonya, palackozott bor nem alkalmas erre. Tehát vagy az ürmösbor, vagy a húsleves, vagy a saláta ecetes-olajos leve. Ürmösbort nem öntenek a szemétdombra. Tehát vagy a leves, vagy a saláta. De ki volt a konyhában? A szakácsnő nem tehette, hiszen ő is evett az ételből, és ő is meghalt. És aki mérget öntött a levesbe vagy a salátába, milyen mérget öntött és miért? Cui prodest? Kinek áll érdekében, hogy Bergendy Ákos, a felesége és a sógora egyszerre haljon meg? Analizáltatni kell Bergendy hányadékát, és fel kell boncoltatni a halottakat. A szakácsné bizonyára véletlen áldozat. Az ő halála senkinek sem lehetett az érdeke… Hacsak… hacsak a szakácsné nem tudott a méregről, tehát őt is meg kellett ölni.– Gondolod, Izidor bátyám, hogy ez nem véletlen baleset? Ételmérgezés… Ilyesmi megesik…– Megesik, ha gombát esznek vagy romlott kolbászt… Na gyerünk, nézzük meg a halottakat!Előbb az úrnőt nézték meg a hálószoba ágyán, utána Kunvölgyi Tihamért a vendégszoba padlóján, ahová lezuhant, amikor a görcsök közt elérte a halál. Végül átmentek a cselédházba, ahol a parádés kocsis, a halott szakácsnő férje állt komoran az összegörnyedt asszonyi tetem oldalánál.– Ez nem romlott hús, de nem is sztrichnin – vélekedett a szakember. – Másféle görcs volt, az ajkakon is másféle lepedék van. Itáliában vagy a Balkánon azt hinném, hogy kígyóméreg. Lehetne egyes gombáktól is, de nem ettek gombát. De hát én addig nem írhatom alá a bizonylatot, amíg nem tudom a halál okát. Analizáltatni kell a gyomortartalmukat. Még ma.A körorvos bólintott.– Ez az én dolgom. Vegyelemeztetem. – Még az analízist is csak magyarul volt hajlandó kimondani: vegyelemzésnek.Később Bergendy Ákos felébredt, roskatag léptekkel, halálos sápadt arccal jött ki a tornácra, és szinte lerogyott a padra a két orvos mellé, aki még ott beszélte meg a teendőket. Készséges kezek egy kancsó bort és három poharat tettek eléjük, számítva, hogy idővel az uraság is ideül.– Mi történt? – kérdezte alig hallható suttogással. – Mi történt velem, Izidor bátyám? És hogy kerültetek ti ide?Krügenfeld doktor szinte apai mozdulattal fogta meg a kezét, kisgyerek kora óta ismerte a földesurat.– Méreg került a vacsorátokba, Ákos. Kis híja, hogy meg nem haltál.– Hol van Stefi? És Tihamér? A két orvos hallgatott.– Izidor bácsi! – kiáltott az öregre az életben maradott. Az pedig szót sem tudott kimondani, csak két könnycsepp gördült le az arcán. Azután nagyon lassan ennyit mondott:– A Julcsa is… a szakácsné…Ákos úr nehézkesen feltápászkodott.– Hol vannak?– Ne nézd meg őket, tekintetes úr – tartotta vissza a körorvos. – A görcs eltorzítja a megboldogultakat. Ne vidd magaddal azt a képet szeretteidről.– Ülj le, Ákos, igyál te is egy pohár bort. Hála az örökkévalónak, te szerencsésen túlélted, a hánytató még idejében segített.A második pohár bor után Bergendy mintha kemény férfiassággal összeszedte volna magát, meg tudta kérdezni:– De hát hogyan került méreg az ételbe? És milyen méreg? És ki tette bele?Krügenfeld doktor bólogatott a fejével.– Hogy milyen méreg, azt talán már ma, legkésőbb holnap tudni fogjuk, de hogy ki tette bele… vagy hogyan került bele? Julcsa nem tudhatott róla, hiszen ő is evett vagy ivott belőle, és ő sem él már. Hogy kijárt a konyhában közben, ezt a csendőröknek kell megtudakolniok.– Csendőröknek?… Azt hiszed, Izidor bácsi, hogy gyilkosság? De ki akarna megölni engem? Ki akarta volna megölni Tihamért? Vagy éppen Stefit?– Ezen töprengek én is. Folyton-folyvást ezt kérdezem magamtól: cui prodest? Kinek áll ez érdekében? Kinek vagy te az útjában? Kinek az útjában volt Kunvölgyi Tihamér? Pedig ez nem ételmérgezés. Itt a mérget beletették az ételbe. De ki? És miért? Talán okosabb leszek, ha megtudom, mi volt az a méreg. Neked azonban adjon az Úr erőt, hogy elviseld a gyászt. Még az se baj, ha most leiszod magad, és utána kábultan alszol, ameddig bírsz. Mert nekünk mennünk kell.Még aznap délután a járási székhelyen a körorvos felkereste a tekintélyes halottkémet.– Különös, érthetetlen dolgot mondott a kórboncnok meg a vegyelemző. Kétségtelennek tartják, hogy a halál oka mindhármuknál gombamérgezés. Pedig nem is ettek gombát.– És Ákos hányadékában?– Azt a cselédek már felmosták, mire kimentünk a tornácra. Krügenfeld doktor a vállát vonogatta.– Hiszen abban se lehetett más. Ámbár a gombaméreg lassan szívódik fel; amikor a görcsök jelentkeznek, már alig lehet segíteni. Ákosnak ritka szerencséje volt. De ha nem ettek gombát… akkor olyan méreg volt, amelyet gombából állítanak elő… vagy kígyóméregből. A galóca mérgező anyaga és a viperaméreg anyaga igen hasonló szintézis.Egyszerre izgatottan elővette szivartárcáját, és rágyújtott a gondolkodást könnyítő Britannicára. A körorvos kérdően nézett rá.– Tudod-e, ki foglalkozott az utóbbi években gombából előállítható méreggel, amellyel patkányt vagy káros vadakat lehet irtani? Nem szoktad olvasni a német szaklapokat?– Nemigen jutnak hozzám.– Tavaly vagy tavalyelőtt olvastam alighanem egy bécsi medicinális zsurnálban, talán azért jegyeztem meg, mert ismerős volt a tudós neve. A bécsi Franz von Kunvölgyi professzor, a híres kémikus, aki valahogyan atyafia Tihamérnak is, Stefinek is. Levelet írok neki, elmondom, hogy rokonai olyan méregtől pusztultak el, amelyet éppen ő kísérletezett ki. Talán a professzornak eszébe jut valami, hogyan is kezdjenek a hatóságok vizsgálódni. Én most mást nem tehetek, mint hogy aláírjam a jegyzőkönyvet, és engedélyt adjak a temetésre. Sajnos, nekem is ott kell lennem. Régi barátja vagyok a családnak. És nagyon sajnálom ezt a derék Ákost, aki olyan lendülettel akarja jóvátenni, amit elődei elrontottak.III.Úgy két héttel később a vármegyeházán Krügenfeld főorvos felkereste az alispánt. A vármegye ura felállt, elébe ment és átölelte.– Isten hozott, Dóri bácsi! – Az alispán apja annak idején honvédtiszt volt, ő is Damjanich alatt szolgált, mint az öreg orvos, sőt idővel a pesti Neugebäudéban együtt raboskodtak. Az egyébként igen liberális hírben álló, fehér asztal mellett Kossuth Lajost idéző vármegyei nagyúr a zsidó kereskedőket, ügyvédeket és orvosokat általában magázta és urazta, de apjaurának régi bajtársát bácsizta és tegezte, mint a nála jóval idősebb nemesurakat. Hivatali szobájának iratszekrényéből nem is bort, hanem kisüsti törkölypálinkát vett elő hozzávaló pohárkákkal, tudván, hogy az ilyen idős zsidó emberek ugyan megisszák a jó bort is, de igazánból azt az egyszerre mennyei és pokoli illatú törkölypálinkát kedvelik, amelyet egy régi zsidó szóval "bronef"-nek neveznek.Amikor már az első kupicával összekoccintottak, az alispán rágyújtott hosszú szárú, barnára szívott tajtékfejű pipájára, a főorvos pedig bőven eregette a füstöt megszokott zömök Britannica szivarjából, rá lehetett térni az, úgy látszik, hivatalos látogatás tárgyára.– Ide hallgass, Jóska öcsém – kezdte a látogató. – Nekem semmi kedvem elmondani azt, amit most el fogok mondani neked. De nem rejthetem véka alá sem azt, amit megtudtam, sem azt, hogy mire vagy kire gyanakszom.Az alispán feszülten figyelt, az öreg orvos pedig mondta a mondandóját:– Erről a Bergendy-ügyről kell beszélnem. Mert van Bergendy-ügy. Én kénytelen voltam ex offo, tehát hivatalból tudomásul venni, hogy Stefikét, vagyis Bergendynét, a bátyját, azt a gyomorbajos Kunvölgyi Tihamért és a szakácsnőt, akinek bizonnyal semmi köze sem volt az egész ügyhöz, csak éppen maga is evett az uraságok vacsorájából, amelyet ő főzött, valaki szándékosan megmérgezte. Az ételbe, olyan méreg került, amelyet Bécsben Kunvölgyiék rokona, a bécsi kémikusprofesszor talált fel. Én levelet írtam a professzornak, hátha tud valakiről, aki nála érdeklődött a méreg után. És tegnap kaptam levelet Bécsből, Franz von Kunvölgyi első asszisztensétől, amelyben értesít, hogy a professzor úr már nem válaszolhat a levelemre, mert még márciusban elhalálozott, méghozzá ugyanattól a méregtől, amelyet ő talált fel. Előző este egy vendégével borozgatott, és alighanem a borba került az a méreg. A vendégről csak azt tudta a cselédsége, hogy Magyarországról jött, alighanem valami távoli rokona volt. Nem sokkal azután, hogy a rokon vendég elment, a professzor rosszul lett, görcsök kínozták, és mire orvos akadt, már meg is halt. Többet nem is tudnak. Franz von Kunvölgyi özvegyember volt, gyermekei nincsenek, magányosan élt egy szakácsnővel és egy inassal.– Hát én nem gondolhatok egyébre, Jóska öcsém, mint arra, hogy ezt a nevezetes professzort ugyanaz mérgezte meg, aki megölte rokonait, Stefikét és Tihamért, és velük meg akarta ölni Bergendy Ákost is.– De hát miért? – kérdezte az alispán, és újra töltött a kisüstiből.– Gondolj csak arra, hogy a Kunvölgyi-birtok ági örökség. Ha Stefi és Tihamér meghal, akkor nem örökölhetik Bergendyék, hanem az utolsó Kunvölgyi, a bécsi professzor az örökös. De ha vele meghal az utolsó rokon is, akkor a törvényes örökös Stefi férje és Tihamér felesége. Tihamérnak azonban nem volt felesége, így a nagyon nagy értékű hagyaték Ákost illeti. Ha pedig Ákos is meghal – nem lévén gyermekük, az örökös a legközelebbi Bergendy rokon. Ez nem lehet se Nándor, se gyermekei. Hiszen Bergendy Nándor Ákos apjának az unokafivére, tehát a közös őstől számítva negyedízigleni atyafi. A többit pedig ki sem merem mondani. De ennyit mondanom kellett, hogy te gondold tovább.Az alispánnak pedig egyszeriben fejébe szállt a vére. Hiszen az unokafivér harmadízigleni atyafi, tehát Nándor méltóságos urat megelőzve azt illeti az egész Bergendy- és Kunvölgyi-uradalom. Ilyen pedig csak egy van: Bergendy Alfonz, a vármegye főjegyzője, az első az alispán után a vármegyeháza ranglépcsőjén.Az alispán afféle kedélyes megyei úr volt, szerette a békességet maga körül. Ő maga eléggé gazdag földesúr volt, hogy tiszta kezű maradjon, de megértette, ha egy közhivatalnok titokban pénzt fogad el azért, hogy ügye gyorsabban intéződjék, vagy kérelme kedvezően intéztessék el. Elvégre – ez volt a véleménye – nem lehet egy közhivatalnokot méltóan megfizetni az állampolgárok adójából; ha az állampolgár gyors és kedvező elintézést igényel, nyissa ki a bukszáját. Nem is az volt a kifogása Bergendy Alfonz főjegyző ellen, hogy – ámbár bizonyíthatatlanul, de kétségtelenül – előnyben részesíti a vesztegetőket, hanem az, hogy indokoltan tartott tőle, a főjegyző az alispáni székre pályázik, és ő is hajlandó vesztegetni, ha remélheti, hogy már a jövő évi tisztújításon ő kerül a vármegye élére, ő ül az alispáni székbe. Márpedig ha faluról falura futna a suttogott hír, hogy Bergendy főjegyző úr legalábbis gyanús a családirtásban… hátha még gyanúsítottja vagy éppen vádlottja lenne egy szenzációs büntetőpernek, akkor az alispán nyugodtabban pipázhatna hivatali asztala mellett.– Köszönöm, Dóri bácsi, a lelkiismeretességedet. Utána kell néznem.A búcsúpohárkánál pedig a nyugalmazott főorvos ezt kérte:– Az én nevem azonban maradjon ki. Bergendy Alfonz nem olyan kifogástalan úriember, mint Bergendy Ákos. Ha az én nevem belekeveredik ebbe az ügybe, Alfonz azt híresztelné, hogy a zsidók rágalmazzák őt, és talán antiszemita uszítást kezdene az egész megyében, csak hogy magáról elfordítsa a figyelmet. Ne feledd el, hogy alig tíz éve Tiszaeszláron még rituális gyilkossággal is vádolhattak bennünket!– Igazad van, Dóri bácsi. Hiszen amit te elmondtál, azt magamtól is tudhatnám. Legföljebb hivatalosan kell megtudnom, hogy azt a bécsi professzort ugyanazzal a méreggel ölték meg, mint nem sokkal később itteni rokonait. A bizonyítékokat pedig a csendőrségnek kell kinyomoznia.IV.Dombháthy Boldizsár főszolgabíró kis termetű, inas, szikár férfiú volt, hegyesen fölfelé pödört bajusszal, szimatoló, csontos orral, figyelmesen ugráló kis szemekkel. Nem tartozott a vármegye nagybirtokosai közé. Apja és nagyapja is szolgabíró vagy főszolgabíró volt, a helyi urak megbízható kiszolgálója. Már a nagyapjának sem volt politikai véleménye, 1848 előtt a maradiak is, a liberálisok is úgy vélték, hogy aki egyszer Dombháthynak született, az híven és okosan szolgálja azt a rendet, amelyik éppen van. Amióta a múlt évtizedben megszervezték a csendőrséget, a főszolgabíró volt a járási közrendészet fölöttese is, és a csendőrök tisztektől lefelé a tizedesekig fegyelmezetten tisztelték, mert rendelkezéseit mindig világosan, egyértelműen adta ki, nem volt sem komázó, sem goromba az alárendeltekkel, nem volt mézesmázos a felettesekkel. Apja negyvennyolcban lelkiismeretesen szolgálta előbb a forradalmat és a szabadságharcot, utóbb a császárt és a Bach-rendszert, végül a kiegyezést is. Egy Dombháthyt nem tekintett senki se rebellisnek, se Bach-huszárnak, hanem a járási közrend és biztonság őrének. Apja halála után az addig szolgabíró Dombháthy Boldizsár lett a főszolgabíró. Tulajdonképpen senki se szerette, és senki se idegenkedett tőle, ő volt a járás személytelen közigazgatása. Otthon csöndes családi életet élt, még a cselédasszonyok szerelmi szolgálatát sem igényelte. Házában nem voltak nagy vendégeskedések, de ha látogató akadt, azt ott marasztalták ebédre vagy vacsorára. Nem volt buzgó vallásos, de vasárnap délelőtt feleségével és öt gyermekével ott ült az első sorban a misén. Nem vetette meg a bort meg a pálinkát, de még senki se látta kapatosan. Azt pedig soha senki, még a felesége sem tudta, hogy mit érez, mit gondol. Nemesember lévén, magyar anyanyelvén kívül eléggé tudott latinul, de már németül nem tudott megtanulni. Nem volt jogvégzett, éppen elegendő volt neki a gimnáziumi matúra, mégis felettébb jártas volt a jogszabályokban. Szerette olvasgatni latinul a régi, magyarul az új törvényeket, rendszeresen olvasta a hivatalos közlönyt. Olykor a járásbeli ügyvédek, néha a bírák is szívesen megbeszéltek vele egy-egy ügyet, mert hozzáértő és felettébb józan embernek tudták.Nos, egy alaposan meleg, kora nyári nap reggelén egyszerre két, nem hivatalos pecsétű, hanem magánlevelet hozott a megyeszékhelyről lovon érkező vármegyeházi darabont. A két tekintélyes levélíró nyilván nem tudott egymásról. Az egyiket maga az alispán írta, nem hivatalos, hanem atyafiságos tegező hangon:"Kedves Boldi! Még ma délelőtt keress fel, de ne mondd el senkinek, hogy hozzám jössz! Baráti szeretettel vár Jóska."A másikat Bergendy Alfonz főjegyző úr küldte:"Tisztelt Barátom! Örülnék, ha még ma meglátogatnál. Fontos ügy, de egyelőre senkinek sem kell tudnia róla. Szívélyesen üdvözöl dr. Bergendy Alfonz főjegyző."Már az egyik is elegendő lett volna, hogy a főszolgabíró azonnal befogasson és siessen a megyeszékhelyre, hiszen az alispán a vármegye legfőbb tisztviselője, a főjegyző pedig első az alispán után: mindkettő fő felettese a járásnak; ha ezek sürgősen hívják a főszolgabírót, akkor nem lehet késlekedni.Dombháthy Boldizsár tehát már délelőtt a vármegyeház kapuja előtt leszállt a bricskáról, utasítva a kocsist, hogy várjon nyugodtan, maga se tudja, meddig van dolga az uraknál.Előbb természetesen az alispánhoz sietett, az a nagyobbik úr. Ott már várták, a titkár udvariasan biztatta, menjen be, a vármegye ura utasította az előszobájában ülőket, hogy ha Dombháthy főszolgabíró úr megérkezik, várakozás nélkül kell beereszteni.Az alispán nem állt fel íróasztala mellől a vendég jöttére, elvégre a főszolgabíró csak a maga járásában király, de a vármegyeházán rendelkezésre váró alantas, civil gúnyában is afféle legfőbb csendőr, akivel fehér asztalnál komázni is lehet, de hivatali helyiségben utasítani kell, ámbár atyafiságos hangon, hiszen úriember. Az alispán tehát csak barátságosan rámosolygott, bodorította a füstöt hosszú szárú pipájából, és Dombháthy bokacsattogtató köszöntő szavaira csak biztató hangon válaszolt:– Szervusz, Boldi, köszönöm, hogy ilyen friss voltál. Nyisd csak ki az almáriumot, van ott bor is, pálinka is, pohár is akad. Tölts magadnak, azután ülj le, mert fontos és felettébb kényes feladatod lesz. Tudod mit? Tölts nekem is egy pohárral a piros borból.Amikor azután a főszolgabíró már szemtől szemben ült az alispánnal, és egymásra köszöntve beleittak a borba, a vármegye ezt kérdezte a járástól:– Mondd csak, Boldi, mit tudsz te erről a szomorú Bergendy-históriáról?Dombháthy a vállát vonogatta.– Hát, szegény Stefikét eltemettük a családi kriptájukba, Tihamért pedig egészen közel a kriptához, hiszen ő nem volt Bergendy, de senki se tudta, hogy Kunvölgyiéknek van-e valahol családi sírboltjuk. A főtiszi nagyon szépen beszélt. Ákos meg olyan volt, mint egy kísértet, nem sírt, csak lihegett, és ingadozott a lábán. Azt hiszem, a temetéskor is részeg volt. Azóta folyton csak iszik, és senkihez se szól egy szót sem. Szomorú történet ez.– És a szakácsnét hová temették?– Őt is valahová a temetőbe, de nem tudom, melyik részébe, azt sem tudom, előbb-e vagy utóbb-e, mint az úrnőjét. Azt azonban hallottam, hogy az ő férje, a Laczkó Kristóf, aki parádés kocsis Bergendyéknél, ugyanúgy iszik azóta, mint az ura, csak persze ő a kocsmában, és ha már nagyon részeg, akkor ordítva szidja halott feleségét, holtában is ringyónak nevezi, miközben férfi létére zokogva siratja, de sírás közben is azt ismételgeti, hogy "most aztán megbűnhődött a paráznaságáért".Az alispán érdeklődve figyelt fel:– Tényleg falurongya volt?Dombháthy cigarettatárcát vett elő, rágyújtott egy hosszú Pricessasra, visszatette a hátsó zsebébe a tárcát, hogy ezekkel a mozdulatokkal időt nyerjen végiggondolni, mit is mondjon a néhai Julcsa szakácsnéról, akiről egyet-mást azelőtt is suttogtak Méneskúton is, de még a járási székhelyen is.– Ez a Julcsa, ez a Laczkóné nagyon is szemrevaló perszóna volt. Jól értett a kulináris művészethez, nemhiába ő volt az urasági szakácsné. De ha kijött a konyhából, úgy öltözködött, mint egy városi úrnő. Elkunyerálta Stefi szoknyáit is. Azt rebesgetik, hogy egy fodros alsószoknyáért bármelyik férfiemberhez szívesen volt kedves. Sőt most, a szerencsétlenség után még olyasmit is hallottam, hogy Ákos sem volt közömbös a Julcsa szépségéhez, és nem átallott éjszakánként felosonni a szénapadlásra, ahol a Julcsa várta a tekintetes urat. – Ne mondd! – ámult el az alispán.– Tudok még furábbat is. Ez is csak pletyka, nincs rá bizonyíték, de az egyik csendőr elmondta a csendőr hadnagynak, az meg nekem, hogy amikor Tihamér itt vendégeskedett, Ákos azzal kedveskedett sógorának, hogy kölcsönadta neki egy-egy éjszakára a Julcsát. És az a fanyar képű, gyomorbajos Tihamér, aki enni is alig mert, igen felvidult, ha a szép szakácsné besurrant hozzá éjnek idején a vendégszobába. Stefi meg örült, ha tudta, hogy a Julcsa a bátyjának az ágyában hentereg, mert ilyenkor bizonyos lehetett, hogy nem az ő férjurával paráználkodik.– Nem éppen épületes história a megboldogultakról – csóválta fejét az alispán. – De mondd csak, Boldi, ha egyszer valakinek gyanúja támadna, hogy a családi szerencsétlenség szándékos emberölés volt, te elsősorban kire gyanakodnál?Dombháthy még csak nem is habozott, egyértelműen és azonnal mondotta:– Laczkó Kristófra, a parádés kocsisra, a megcsalt férjre. Miért is ne akarta volna megölni hűtlen feleségét is, két úri szeretőjét is? Szegény Stefi véletlen áldozata lett a tragédiának. De hát én férfiszolidaritásból annyira együttérzek a megcsalt férjjel, még ha az parasztember is, hogy amíg nincs hivatalos gyanú, addig én nem gyanakszom. Persze nagyon sajnálom Ákost, de Stefit már nem támaszthatom fel. Nem is mondtam el senkinek eddig, hogy ha lehetne itt gyanúsított, csakis a parádés kocsis lehet.Ez igen logikusan hangzott, csak éppen az alispánnak nem tetszett, hogy szerelmi féltékenységüggyé váljék az, amit ő birtoköröklési ügynek szeretett volna látni. Krügenfeld doktor nem kevésbé logikus gyanakvása kedvezőbb volt a számára, mivel alispáni székét féltette Bergendy Alfonz főjegyzőtől. Végigitta a borospohár maradékát, és arra kérte a főszolgabírót, hogy töltsön még egyet neki. És csak amikor már az újabb iccényiből is ivott, akkor közölte a maga gyanúját:– Ide hallgass, Boldi. Az a kocsis nem ok nélkül dühöngött szépséges cafka feleségére meg úri szeretőire. De honnét a csudából szerzett volna olyan mérget, amelyet csak Bécsből lehet beszerezni? Én ennél sokkal úribb gyilkosra gyanakodom. Csak éppen bizonyítékom nincs. A nyomozót neked kell megtalálnod a csendőreid között. Én ugyanis feltettem a legrégebbi jogi kérdést: "cui prodest?" Vagyis: kinek áll érdekében, hogy Bergendy Ákos is meghaljon és vele haljon ne csak a felesége, hanem a sógora is, aki örökölné a Kunvölgyi ági vagyont? Ha Kunvölgyiék kihalnak, akkor az örökös Ákos, de ha Ákos is meghal, gyermekük nem lévén, egyetlen örökös van… és ez Bergendy Alfonz.Dombháthy ijedtében végigitta a borospohár egész maradékát.– Jóska bátyám! Csak nem a főjegyző úrra gyanakszol?– Én bizony őrá gyanakszom. Ha nem derül ki róla, hogy ő mérgezte meg az egész családot, és ha Ákos szerencsés véletlen folytán nem marad életben, akkor az övé az egész Bergendy- és Kunvölgyi-vagyon. Ez pedig sok millió forintot ér, ezért érdemes akár Bécsbe is elmenni méregért. Van-e alkalmas nyomozód, aki felderíti, mi történt valójában a méneskúti kúriában?A főszolgabíró fogta a poharát, az iratszekrényhez ment, és újra töltött magának, végig is itta az egész pohár bort, mielőtt visszaült volna, hogy válaszoljon.– Jóska bátyám! Alispán uram! Képzeld el, hogy az derül ki, amire gyanakszol. Bergendyék a vármegye legrégebbi birtokos urai. Ha Alfonz gyanúba kerülne, akkor még Budapesten Bergendy Nándor méltóságos úr is latba vetné minden tekintélyét a család jó híréért. Hol van az az ügyész, aki gyilkossággal vádolná Bergendy Alfonz főjegyző urat? Hol van az a bíró, aki ítéletet merne mondani? Ha én ezt a gyanút közlöm a csendőreimmel, hamarosan megérkezik Budapestről két elmeorvos, és engem tébolydába zárnak. Én ebből a családi tragédiából olyan büntetőügyet, amelynek egy füleki Bergendy úr a gyanúsítottja, csakis úgy csinálhatok, ha te mint legfőbb felettesem utasítasz erre. Akkor azután, alispán uram, te várhatod Budapestről a két elmeorvost. Bergendy Nándor méltóságos képviselő úr talán nem is ismeri személyesen Alfonzot meg Ákost, de ha te gyilkossággal gyanúsítasz egy Bergendyt, akkor egyszerre az egész vármegye minden nagybirtokos ura és Budapestről Bergendy Nándor képviselő úr, udvari tanácsos, a kormány hű embere fordul ellened. Tegyük fel, hogy a gyanúd alapos… megéri az igazság, hogy belebukj te is, belebukjam én is, és ki tudja még, ki, aki a vád oldalán áll. Mert hol van Magyarországon olyan bíró, aki gyilkosságért elítélne egy olyan magyar urat, akiről úgy tudják, hogy őse már IV. Béla korában tömeggyilkos rablólovag volt? Egy másik ősének pedig már Mátyás király is megkegyelmezett, holott addig ártatlanok vére tapadt a kezéhez, és ártatlanok vagyona öregbítette a gazdagságát. Talán még Ákos is tiltakoznék a vád ellen, ha tudja is, hogy az unokafivére mérgeztette meg őt és a családját. Beszéltél már erről Ákossal?– Nem. Talán igazad is van abban, hogy olyan büszke a famíliájára, hogy az ősi nevet akkor sem engedné meghurcolni, ha bizonyos benne, hogy unokafivére a gyilkos. De ha valóban van gyilkosság, akkor nem ülhet tétlenül az igazságszolgáltatás.A főszolgabíró izgatottan felállt, úgy válaszolt:– Ha egy paraszt, egy parádés kocsis a gyilkos, akkor nem ülhet tétlenül az igazságszolgáltatás, még ha emberi részvétből megérti is a féltékeny férj bosszúját. Ha egy iparos vagy kereskedő, vagy akár egy kisbirtokos a gyilkos, akkor a bűntettnek ki kell derülnie. De ha a nemzetfenntartó nagybirtokos nemességből származik a gyilkos, akkor ez az urak ügye, és a vádló könnyen vádlottá válik.Erre felállt az alispán is, hosszú pipáját maga elé tette az íróasztalra, és hangja rendelkezővé vált:– Én pedig az igazság nevében utasítlak, hogy titokban kezdd el a nyomozást! Az eredményt egyelőre csak velem közöld, senki mással. Utána majd én fogom tudni, mi a teendő. A vármegye rendelkezik így a csendőrség járási felettesével.Dombháthy meghajolt.– A rendelkezést tudomásul kell vennem, de amit megtudok, azt csakis a vármegyével, vagyis veled, Jóska bátyám, fogom közölni, a tiéd a felelősség. És most azt is el kell mondanom, hogy Bergendy főjegyző úr is hívatott. Hozzá is be kell mennem.Az alispán leült, újra fogai közé akasztotta a hosszú szárú pipa csutoráját, újragyújtotta a közben elaludt tüzet a tajték pipafejben, és közben hümmögött az orrán keresztül, ami eléggé bonyolult tevékenység, ha az ember befelé szívja a hosszú száron át a füstöt.– Hm, hm… Alfonz hívatott. Talán előre alibit akar bizonyítani. De hát senki sem állította, hogy ő is ott volt, amikor Ákost és családját megmérgezték: Valaki tette az ő megbízásából. Lehetséges, volna, hogy az a parádés kocsis volt a bűntársa? Alfonznak kellene a teméntelen birtok, a kocsis gyűlöli feleségét is meg az urakat is. Miért ne használhatta volna fel a főjegyző a bosszúszomjas szolgát? Meg kellene tudni, hogy a szakácsné férje járt-e a konyhában vacsorakészítés közben. De még fontosabb lenne tudni, mikor és hol beszélhetett bizalmas titokban Alfonz az unokafivére kocsisával. Ehhez egy jó nyomozó csendőr kellene.– Az van – bólintott rá Dombháthy. – De a legjobb nyomozó sem talál semmit, ha nincs nyom.– De ha van, azt meg kell találni. Te ne említsd Alfonznak, hogy itt jártál nálam. De ha már tudja és rákérdez, mit akartam tőled, mondd azt, hogy a járás csendőrállományáról érdeklődtem; van-e elegendő legénységed… És történt-e valami érdekes bűntett a járásban? Akár el is mondhatsz neki néhány jelentéktelen deliktumot, ami nálatok esett. De azután okvetlenül értesíts, mit akart tőled Alfonz. Ne, ne gyere tőle vissza hozzám, hanem otthon írd meg, és küldd el hozzám egy lovas csendőrrel. Ihatsz még egy pohár bort, Alfonz úgyse fog megkínálni.Dombháthy most már izgatott kíváncsisággal lépett a főjegyző előszobájába. Ott ugyan várakozott néhány ügyfél, de az íróasztalnál ülő írnok tisztelettel felállva a főszolgabíró láttán, azonnal hangosan közölte, hogy a főjegyző már reggel óta várja, és amint az odabent tárgyaló panaszos kijön, azonnal ő következik. A várakozók még csak nem is morogtak, pedig volt köztük egy ügyvéd is, de mindenki tudta, hogy egy főszolgabírónak elsőbbsége van a vármegye urainál; a kérelmezők és panaszosok várhatnak, vagy ha elunják, mehetnek dolgukvégezetlenül, így van ez már azóta, amióta meghalt Mátyás király.Dombháthy tehát hamarosan benyithatott Bergendy Alfonzhoz.A főjegyző nem volt olyan kedélyes-atyafiságos férfiú, mint az alispán. Amikor a főszolgabíró előtte állt, felemelkedett karosszékéből, és a kezét nyújtotta, azután az íróasztalnál ügyfélre váró székre mutatott, hogy foglaljon helyet a levélben hívott látogató.– Szervusz, Boldizsár.– Tisztelettel köszöntlek, főjegyző uram.Tegezték egymást, hiszen nemesemberek voltak, de a beszélgetés hangja hideg és személytelen volt. Bergendy Alfonz magas, sovány, pápaszemes és a szemüveg mögött hunyorgó szemű ember volt. Nem dohányzott, de még csak hamutartó sem volt hivatali szobájában, hogy a kérelmezőnek vagy ügyfélnek akár csak eszébe is juthasson rágyújtani. A főjegyző még csak nem is ivott: köztudomású, hogy otthon a családi asztalnál ebédhez és vacsorához is kútvizet isznak. Nemcsak az alispán, de általában a megyei urak közt is az volt a közvélemény, hogy az élet kellemetességeihez is fukar. Élére állítja teméntelen pénzét. Felesége is gazdag család nagy hozományú leánya volt, olyan sovány, mint a férjura. Volt három gyermekük is. Az egész család együtt ment nap mint nap misére. Palota szépségű főutcai házában számos szentkép volt, olyanok is, amelyek állítólag felmérhetetlen vagyonokat érnek. A fukar Bergendy Alfonz nem kímélte a pénzt a nagy értékű festményekre, keleti szőnyegekre, aranytálakra, drágaköves ékszerekre, amelyek – ahogy nemegyszer magyarázta – jobban őrzik a vagyont, mint a föld, és értékük biztonságosabb a legszolidabb iparvállalatok részvényeinél is. A vármegye legősibb nemességéből származott, de már az apja is ügyvéd volt, ráadásul hírhedett – bár bizonyíthatatlan – uzsorás. Ő maga a jog- és államtudományok doktora, ez névjegyén is olvasható volt a közkeletű latin formában: "Dr. utriusque iuris füleki Bergendy Alfonz vármegyei főjegyző". Ügyvédi vagy bírósági joggyakorlatot sohase folytatott. Kettős doktorátusa után apja két évre egy fővárosi bankba küldte, hogy pénzügyi gyakorlatra tegyen szert, azután azonnal a vármegyéhez került, ahol igen gyorsan haladt fölfelé a szamárlétrán, hiszen egyszerre volt a legrégebbi helyi nemesség ivadéka és a nemesi világhoz képest igen tapasztalt a pénzügyekben és a pénzügyjogban. Sokkal műveltebb volt, mint bárki a vármegyeházán, és még az alispán is úgy érezte, hogy első helyettese őt is megveti, afféle vidéki atyafinak tartja. Bergendy Alfonzot tisztelték, nem egy illetékes mondogatta is, hogy ő lenne a legalkalmasabb az alispáni méltóságra, de valójában senki se szerette, kellemetlen modorúnak is tartották, közhiedelem volt, hogy nem tiszta kezű főhivatalnok, ámbár senkinek sem volt bizonyítéka, és ha lett volna is, senki se merészelné tisztességtelen ügykezeléssel vádolni, hiszen aki rossz hírbe akarná hozni a Bergendy nevet, annak még a fővárosban élő, igen nagy befolyású, méltóságos Bergendy Nándor képviselő úrral is meggyűlnék a baja. Széli Kálmán pénzüzleteket kedvelő kormánya úgy vette át Tisza Kálmán atyafiságosan piszkos kezű kormányától a leghívebb kormánypárti képviselőket, hogy azoknak tekintélyét és kikezdhetetlenségét nemzetfenntartó országos érdeknek tekintette az egész kormányzat.Jól tudta ezt a békeszerető Dombháthy főszolgabíró, és ezért ijedt meg annyira, amikor legfőbb ura, az alispán egyenest elvárta tőle, hogy kutassa fel, vajon nem családirtó gyilkos-e Bergendy Alfonz, és ha talál erre bizonyítékot, akkor büntetőügyet is kell csinálni a méneskúti szerencsétlenségből.Mindenesetre fölöttébb érdekes, hogy a főjegyző is éppen most akar vele beszélni.A főjegyző szemüvegén át hunyorogva nézett a főszolgabíróra.– Korábbra vártalak, Boldizsár, de hallottam, hogy előbb az öreghez mentél be. – Az alispán alig néhány évvel volt idősebb nála, de a háta mögött az egész vármegyeháza "az öreg"-nek nevezte. – Mit akart tőled?Dombháthy mondta a leckét:– A csendőrség létszámáról érdeklődött, de megnyugtattam, hogy nincs szükségem többre. Mostanában békés a járás, még csak érdekesebb bűnesetek sem voltak. A kocsmai verekedésekhez pedig elegendő csendőröm van.A főjegyző vizsgálódó szemhunyorgatással nézett a pápaszemen keresztül. Lassan, tagoltán kérdezte:– Érdekesebb bűnesetek sem voltak?… Hát Kunvölgyi Tihamér halála meg a húgának a halála?A főszolgabíró úgy nézett vissza, mintha merőben váratlanul érte volna a méneskúti családi szerencsétlenség szóba kerülte.– De főjegyző uram, ez aztán igazán nem bűneset! A körorvos és a halottkém együtt állapította meg, hogy ételmérgezés volt.– Akkor Ákos miért nem halt meg?– Mert idejében kapta a hánytatót. A főjegyző megvető hangon mondta:– Ezt az a vén, elhülyült zsidó is elhitte, pedig már elég régóta orvos. Ha egy körorvos nem ért a mérgekhez, hát egye fene, de annak a tapasztalt halottkémnek tudnia kellene, amit én is tudok, hogy gombaméregnél, ha már beálltak a görcsök, késő a hánytató. De hát az öregnek nem volna kellemes egy Bergendy-ügy, az a Krügenfeld pedig negyvennyolcas bajtársa volt az öreg apjának, tehát azt látta, amit az öreg látni szeretne. Vagy végképp elhülyült már.– Nem értem, főjegyző uram, mire gondolsz – mondta igen halkan Dombháthy.– Nem érted? Te is meghülyültél? Vagy te is félsz egy Bergendy-ügytől?– Miféle Bergendy-ügytől?– Hát attól, hogy Ákos ölte meg a feleségét meg a sógorát és ráadásul a szeretőjét is, aki már a terhére volt.Dombháthy felpattant, képtelen volt ülve hallgatni, amit hallania kellett. A főjegyző azonban hidegen magyarázott:– Ákos nyilván csak úgy tett, mintha görcsei lettek volna, így mindenki azt hiheti, hogy őt is meg akarták mérgezni. De kinek előnyös, ha Stefi mellett Tihamér is meghal? Hiszen akkor nincs ági örökös, és az egész Kunvölgyi-uradalom Ákosra száll. Akkor pedig Ákos kifizeti a saját birtokát terhelő bankadósságot, és most már összesen 15.000 hold tehermentes latifundiummal olyan malmokat, gyárakat, sőt üzlethálózatot teremt, amilyenről mindig álmodozott; nemcsak a vármegye császára lesz, de hamarosan báró, igazi iparbáró, főrendiházi tag, Széli Kálmánok el lesznek bűvölve…– Hiszen ez nekünk is jó lenne – vélte a főszolgabíró. – Az egész vármegye gazdagodnék belőle, a parasztoknak is jó munkaalkalmakat adnának az új gyárak…– Amely egy családi gyilkossággal kezdődött. Hát nem érted, hogy ez bűneset, és még csak el sem képzelhető más gyanúsított, mint az én pökhendi unokafivérem? Nándor bátyánknak is felettébb gyanús ez az ügy. Már csak azért is, mert aki még igényt tarthatott volna a Kunvölgyi ági vagyonra, az a bécsi kémikus, a legjobb időben szintén meghalt, méghozzá ugyanattól a méregtől, amelyet egyébként éppen ő talált fel.Dombháthynak még volt egy ellenvetése:– Nem lehet inkább Laczkó Kristóf a gyilkos?– Az kicsoda?– A szakácsné férje. A szakácsné pedig Ákosnak is, Tihamérnak is a szeretője volt.– Ki ez a Kristóf?– A parádés kocsis.Bergendy Alfonz gúnyosan mosolygott.– Úgy gondolod, hogy a kocsis hónapokkal előbb elment Bécsbe, és alkalmat talált, hogy megölje a tekintélyes egyetemi professzort, aki vélhetőleg nem is volt a feleségének a szeretője? A bécsi professzor halála a leghiteltérdemlőbb bizonyíték, hogy a kocsis nem lehetett a gyilkos. És féltékeny kocsisok nem mérgeznek külföldi vegyszerekkel, hanem fokossal vagy késsel mennek céda feleségüknek meg úri szeretőiknek, azután fel is akasztják őket. Egy Bergendy, egy füleki Bergendy azonban azt is képzelheti, hogy minálunk urat nem érhet baj, mert az atyafiság majd eltussolja az ügyet. Nos, Boldizsár, én most a füleki Bergendy família nevében közlöm veled, hogy ha gyilkos akad közöttünk, annak ugyanúgy kell bűnhődnie, mint egy gyilkos kocsisnak. Remélem, most már te is gyanítod, hogy nem lehetett más a gyilkos, csakis Ákos.– De hát erre nincs semmiféle bizonyíték – vetette ellen a főszolgabíró.– Arra való a csendőrség, hogy kinyomozza. Egyelőre ne üsd nagydobra, de utasítalak, hogy nyomoztass, és ha bármit megtudsz, azt közöld velem. Majd ha kellő bizonyítékaink vannak, akkor megmondom, mi a teendő. De az öreg előtt tartsd titokban. Jobb szereti a nyugalmat, mint az igazságot. Én azonban nem tudnék beülni a templomba, szemközt az oltáriszentséggel, ha titkos bűntársa vagyok egy gyilkosságnak, még ha rokonom is a bűnös. Értetted?Dombháthy szabályszerűen összeütötte a bokáit.– Értettem, főjegyző uram. A nyomozást megindítom.V.Ha Dombháthy Boldizsár főszolgabírónak valamihez nem volt semmi kedve, hát az mindenekelőtt ez a Bergendy-ügy volt. Régi közigazgatási gyakorlatával úgy vélte – de még inkább úgy érezte –, hogy ebből semmi jó nem származhat. Mindabból, amit előbb az alispántól, azután a főjegyzőtől hallott, el tudta képzelni, hogy valóban gyilkosság, vagyis anyagi előnyökért előre megfontolt, szándékos emberölés történt, ahogy ezt a tényálladékot a tizenkilenc évvel ezelőtt törvényerőre emelkedett és Btk-nak rövidített büntető törvénykönyvben a tudós Csemegi Károly megfogalmazta. A jogi és alkotmányos ügyekben igen jártas főszolgabíró tudta, hogy az a nevezetes kriminalista akkor igazságügyi államtitkár volt, sőt zsidó ember létére éppen azért emelkedhetett az államtitkári magas méltóságig, hogy módja és alkalma legyen a végre korszerű, a nemzetközi jogi életben is elismert színvonalú magyar büntető törvénykönyv megfogalmazására, előterjesztésére és a parlament két házában megszavaztatására. A kiegyezést is előkészítő, majd megvalósító három legeslegtekintélyesebb hazai jogtudósnak és törvényhozási szakembernek – Deák Ferencnek, Horváth Boldizsárnak és Pauler Tivadarnak – a közös véleménye volt, hogy zsidó ide, zsidó oda, ez a Csemegi Károly a legképzettebb és a leghozzáértőbb magyar büntetőjogász. A Btk-t ügyvédi-bírói körökben Csemegi-kódexnek is szokták nevezni. Magyarországon az a bűncselekmény, amit a Csemegi-kódex annak mond, és a bűncselekményekre azokat a büntetésnemeket kell kimondani, amelyeket ez a törvénykönyv előír. Csemegi Károly pedig, miután bevégezte törvényalkotó tevékenységét, a legfelsőbb bíróságnak, a Magyar Királyi Kúriának tanácselnöke lett, őhozzá tartoznak legfelsőbb fokon a főbenjáró ügyek. Tehát ha lesz Bergendy-ügy, akkor ez meg nem áll sem első, sem másodfokon, és legvégül az a Csemegi Károly fog dönteni, aki erre a tényálladékra a kötél általi halál büntetését írta elő.Ha pedig megtörténhet, hogy ebben a vármegyében egy Bergendyt valóban felakasztanak, hát az az egész parasztnépség szemében megrendítheti az urak tekintélyét. De még a megyeszékhely és a rendezett tanácsú városok ügyvédei, kereskedői, módosabb kézművesei is azonnal arra gondolnak majd, hogy a legközelebbi választáson egy polgárember, sőt egy kupeckedésből megtollasodott parasztgazda is felléphet képviselőjelöltnek a hivatalos úri jelölt ellenében. És nyilván nemcsak Dombháthy Boldizsár főszolgabírónak jut ez az eszébe, hanem a vármegye legtöbb épelméjű földesurának. Egészen bizonyos, hogy az lenne a legbonyodalommentesebb, ha kiderülne, hogy a gyilkos Laczkó Kristóf, a parádés kocsis. Szinte szeretetteljes hálát erezne mindenki iránta, ha őt akasztanák fel. Még gyengéd megértéssel is lehetne beszélni róla, hogy méltó és méltánylandó férfiúi féltékenységében megmérgezte hűtlen feleségét is, az asszony úri szeretőit is, vállalva a törvényes következményt, hogy ezért akasztófán végzi a férfi módon bosszút álló férfi. Dombháthynak személyes érzelmeit tekintve sokkal rokonszenvesebb volt az elkeseredett kocsis, mint akár a közismerten okos, de igen pökhendi modorú Bergendy Ákos, akár a kellemetlenül rideg, fösvény, buzgón templomba járó, megvesztegethető hírű Alfonz, de sokkal bonyodalommentesebb egy Laczkó-ügyet csinálni, mint egy Bergendy-ügyet.A főszolgabíró nem volt pipás ember, mint a legtöbb helybéli nemesúr, és nem is szivarozott, mint Bergendy Ákos vagy az öreg zsidó, negyvennyolcas múltú és tudós hírű halottkém. Dombháthy cigarettás volt, már a hatodik Princessast nyomta el íróasztalának hamutartójában, és az elmélkedéshez nem is bort, hanem sligovicát ivott, azon töprengve, hogy miképpen is irányíthatja a nyomozást úgy, hogy valójában semmi köze se legyen a nyomozáshoz.Ha a járási csendőralszárnyra vagy éppen a méneskúti csendőrőrsre bízza az egyelőre titokban tartandó ügyet, akkor arról előbb a járás, majd hamarosan az egész vármegye suttogni, pletykálni fog. És ha szárnyra kel egy olyan hír, hogy valami országos szenzáció várható a Bergendy család titkaiból, akkor talán nem is a közelből, hanem egyenest a fővárosból érkezik idáig a megelőző törekvés, hogy ne legyen Bergendy-ügy. Széll Kálmán bankár-uralmának sehogyan se lehet rokonszenves, hogy a bankhitelekből helyi ipart teremtő Bergendy Ákos gyilkos hírbe kerüljön. A belügyminisztériumnak pedig sehogyan se kellemes, hogy a közigazgatásban is, pénzügyekben is oly otthonos Bergendy Alfonz kerüljön családgyilkos hírébe. Mégiscsak a legegyszerűbb lenne Laczkó Kristófot, a kocsist felakasztani, akár gyilkos volt, akár nem. Mert ezzel lezárhatnák az ügyet. De sem az alispánnak, sem a főjegyzőnek nem az az érdeke, hogy azt az indokoltan bosszúszomjas parasztembert felakasszák. Dombháthynak nem is volt kedve Laczkó-ügyet csinálni, de még ennél is kevesebb kedve volt Bergendy-ügyet csinálni, akár Alfonz, akár Ákos volt a bűntettes. A nyomozást viszont mégis el kell kezdeni, hiszen ezt kívánja az alispán is, a főjegyző is. Ha ezt a nyomozást akár a járási csendőralszárny, akár a méneskúti csendőrőrs végzi, a felelős a főszolgabíró. Olyan csendőrre van szükség, aki ért is a nyomozáshoz, mégse alárendeltje sem a járási alszárnynak, sem a falusi őrsnek, a járási alszárnynál működik, de a vármegyei csendőrszárnyhoz tartozik, még sincs alárendelve a megyei szárny parancsnokának. Ilyen pedig csak egy van: Bak Sebő.Amikor Dombháthy az alispánnal legalábbis sejtette, hogy van megfelelő nyomozója, eleve Bak Sebőre gondolt. Ha Bak Sebő nyomoz, akkor az övé minden felelősség. És Bak Sebő nem fél a felelősségtől. Bak Sebő semmitől se fél.Dombháthy elnyomta a hamutartóban a sokadik Princessast, ivott még egy kupica kisüstit, azután felállt, és zsebre dugott kézzel elindult. Az előszobájában ülő szolgabíró-gyakornoknak azt mondta, hogy ha keresik, hamarosan visszaérkezik, most hivatalos ügyben okvetlenül el kell mennie. Úgy gondolta, hogy ilyenkor déltájban otthon találja Bak Sebőt. A rendtartás szerint maga elé kellett volna hívatnia a hírneves nyomozótisztet, hiszen a főszolgabíró a járás csendőreinek hivatali felettese. Bak Sebő azonban olyan tekintély volt, és ráadásul rangja szerint nem is a járási csendőralszárnyhoz, hanem a vármegyei csendőrszárnyhoz tartozott, hogy Dombháthy meg akarta adni neki a kellő tiszteletet. De egyelőre azt sem akarta, hogy hivatalában vagy a csendőrlaktanyában akár csak suttogva felmerülhessen a kérdés, miféle fontos ügyről lehet szó, ha a főszolgabíró nem egyszerűen parancsot ad a járásbeli csendőrség hadnagy parancsnokának, hanem Bak Sebővel akarja megbeszélni a teendőket. Bak Sebőre akkor volt szükség nemcsak a járásban, hanem az egész vármegyében, ha a csendőrök és feletteseik nem tudták, mit is kellene csinálni. Hiszen már több mint húsz évvel ezelőtt Ráday Gedeon gróf, a rettegett királyi biztos, aki példátlan következetességgel és kíméletlenséggel számolta fel az egész Alföld kiirthatatlannak vélt betyárvilágát, egy ízben mindenki füle hallatára azt mondotta Lónyay Menyhért miniszterelnöknek: "Ha ez a Bak Sebő nem parasztnak születik, és nem betyárként kezdi az életét, ő volna a legalkalmasabb a közrend országos parancsnokának; ha pedig grófnak, de legalábbis bárónak születik, akkor ő lenne a legrátermettebb belügyminiszter Magyarországon."VI.Bak Sebő valóban parasztnak született. Apja, a néhai Bak Bence félelmetes hírű betyár volt a negyvenes években. Nem egy úri házat rabolt ki alig néhányadmagával Kecskemét és Szeged között. Hintókat és kereskedőszekereket állított meg, az utasoknak még a felsőruháit is leparancsolta. Aki ellenállt, azt lelőtték, vagy fokossal agyonverték, majd gyors lovaikon már száguldottak is tovább a zsákmánnyal. Rejtekhelyét sohase találták meg. Igaz, minden út menti csárda segítette őket, minden szegényjobbágy, ha kellett, búvóhelyet adott nekik. A kecskeméti vásárok félkézkalmárai szívesen vásárolták fel Bak Bence rablott holmiját, hogy azután távolabbi vásárhelyeken, ahol nem ismernek a ruhákra vagy drágaságokra, busás nyereséggel adjanak túl rajtuk. Bak Bence olyan útonálló volt, ahogyan akkoriban a pesti regényírók elképzelték az igazságszolgáltató betyárt. Ebből annyi valóban igaz volt, hogy soha meg nem támadott, ki nem fosztott szegény embert, de hát egy valamirevaló értelmes fosztogató nem szokott attól rabolni, akitől nem érdemes. De még az is igaz volt, hogy ha egy nyomorúságos zsellércsalád nagy bajbajutott, és sikerült találkoznia a rablóvezérrel vagy valamelyik kocsmárosnéval üzenni neki, elpanaszolván vagy elpanaszoltatván, milyen nagy szüksége volna annyi pénzre, hogy ki ne ebrudaljak viskójából, akkor Bak Bence könnyű kézzel nyúlt örökké vállán viselt, ezüstveretekkel ékesített bőriszákjába, és számlálatlanul adott nagy maroknyi pénzt a rászorulónak. Azt a nevezetes iszákot egyébként egy tálján kereskedőtől emelte el, aki áruval rakott szekéren igyekezett Szegedre, hogy majd ott eladva portékáját, bőséges aranypénzekkel töltse meg ezt a szép iszákot. A tálján azután örülhetett, hogy alsóruhában, mezítláb, összevérzett talppal, gyalog érkezhetett el az első faluba, ahol nemcsak a kunyhók lakói, de az öregbíró meg a jegyző is jót nevetett, amikor kézzel-lábbal és némi kevés német tudással (amelyet az egész faluban csak a kálvinista nagytiszteletű úr értett és tolmácsolt) elmagyarázta, mi történt vele, és feljelentést tett ismeretlen banditák ellen. Az egész falu bizonyos volt benne, hogy csakis Bak Bence lehetett a kalmár kifosztója. Rózsa Sándor vagy Bogár Imre nem szokta levetkőztetni a szekeres kalmárokat, azoknak elegendő a pénz meg az áru. Legföljebb a hintón utazó földesurak túl ékes mentéit szokták megkívánni. Sugár Laci és bandája pedig általában helyesebbnek tartja egy jól célzott pisztolylövéssel vagy koponyát széthasító fokosütéssel megölni a kiraboltakat, nehogy feljelentést tehessenek. Aki nem öl, ha nem muszáj, de elviszi a felsőruhát is – az Bak Bence. Bak Bencének pedig se megyei pandúr, se vasas német nem talált még a nyomára. Aki esetleg tudta a rejtekét, az egyben cinkosa is volt. Bak Bence pedig busásan fizette a cinkosokat. A vármegye már 1000 forintot is ígért annak, aki nyomára vezet. Egy ízben akadt is egy túl pénzéhes pusztai kocsmáros, aki a betévedt első pandúrnak elmondotta, melyik nádas mocsaras mélyén csaphatnak rá a körözött betyárvezérre. A pandúr megköszönte a felvilágosítást, ígérve, hogy azonnal jelenti a főszolgabírónak, és ha elfogták Bak Bencét, a kocsmáros a vármegyeházán felveheti az 1000 forintot. Azután elfelé menet, a kocsmaajtóban levette válláról töltött puskáját, és agyonlőtte a kocsmárost. Mivelhogy a pandúr is Bak Bence cinkosa volt. El is tűnt a pandúrok közül, felkereste a betyárvezért, és elmondotta, hogy s mint történt, hozzátéve, most már nem mehet vissza, mert nem tudná kellő okát adni, miért is lőtte le a pusztai kocsmárost, helyesebbnek véli, ha itt marad betyárnak Bak Bence mellett. Ott is maradt, és hűséges viselkedéséért ő kapta meg Bak Bencétől az 1000 forintot.A betyárkapitány és nem nagyszámú, de lovaglásban, fegyverhasználatban mesterfokon jártas bandája biztonságban élt a sűrű nádassal mindent jól elrejtő mocsárvidéken, ahol, aki nem ismerte az ösvényeket, menthetetlenül beleveszett a lágymányba. Bak Bence boldog házasságban élt híresen szép és gondos háziasszony feleségével, aki a hajdani legesleghíresebb és legrettegettebb bandakapitánynak, Angyal Bandinak az unokája volt. Amikor született, Angyal Bandit már rég felakasztották, miután az egész ország minden fegyveres alakulatát mozgósították a kastélyokat és kúriákat gyújtogató, arisztokratákat és nagybirtokos urakat módszeresen és rendszeresen gyilkoló haramia fővezér ellen. De Angyal Bandinak számos asszonytól még számosabb gyermeke volt, és a gyermekek törvényes és törvénytelen unokákkal szaporították leszármazottait. Aki pedig köztudottan Angyal Bandi ivadéka volt, az származásánál fogva megbecsültén kezdte már életét, mivel Angyal Bandi úgy volt mindenkinél tiszteltebb betyár, hogy egyben abból a legmagasabb körből származott, amely ellen gyűlölködve harcolt mindhalálig. Angyal Bandit kezdetben báró Ónody Andrásnak hívták. Debrecen környéki nagybirtokos mágnáscsalád fia volt. Híres táncos, daloló, kardforgatásban, lovaglásban páratlan ifiúr, akire hét megye minden asszonya, leánya vágyódva gondolt. András ifiúr azonban beleszeretett egy jobbágy – nem is telkes jobbágy, hanem nincstelen zsellér – gyönyörű szép leányába, méghozzá olyan tisztességgel, hogy bejelentette családjának: feleségül veszi parasztszeretőjét. Szülei már nem éltek akkor, de bátyjai, az Ónody báró urak azzal válaszoltak, hogy ha így merészelné meggyalázni családjukat, akkor kitagadják a famíliából; Bécsben még azt is elintézik, hogy ne legyen öröklési joga a családi vagyonra. András a szemükbe nevetett: "Tartsátok meg a vagyonotokat, én megtartom a szerelmesemet!" Megfordult, elrohant szerelmeséhez, akivel azonnal elment a helybéli nagytiszteletű úrhoz, mivelhogy kálvinisták voltak az Ónody báróék is meg a zselléreik is. A pap nagyon megijedt. Jó oka volt félni a hírhedetten indulatos és erőszakos báró uraktól. Meg akarta tagadni az egyházi áldást, de András ifiúr pisztolyt húzott elő, rátartotta a nagytiszteletű úrra, mondván, hogy ha azonnal nem adja össze őket, és nem írja be a matrikulába házasságukat, akkor lelövi. A pap, akárhogyan félt is, még jobban félt a rászegzett pisztolytól. A vőlegény két odakint ténfergő atyafit is behívott násznagynak. Azután kart karba öltve, mint férj és feleség léptek ki a templomból. Odakint már elterjedt a szokatlan házasság híre, és a fél falu ott tolongott, éljenezve a báró urat, aki közülük való leányzót vett hites feleségül.A pap azonban rémülten és szorongva rohant el az Ónody-kastélyba, hogy inkább tőle hallják ott először, mi és hogyan történt, nehogy a báró urak a papot a szerelmesek cinkosának higgyék. Az első bárói fivér indulatában úgy rúgta hasba a papot, hogy az utána hetekig nyomta az ágyat. Közben a fiatal házaspár hintóba ült, és elhajtatott Debrecenbe, ahol városi háza volt a családnak. Az ottani házicselédek szeretettel köszöntötték ifjú urukat és gyönyörű hitvesét. Tetszett nekik, hogy új asszonyuk közülük való, és az is tetszett, hogy az ifiasszony ifjú férjét "Angyal Bandi"-nak nevezi.Az első estén a fiatal házaspár megbeszélte, hogyan is tovább, hiszen a lázadó fiú egy krajcárt sem fog kapni a családtól, sőt az is valószínű, hogy az örökségből is kizárják. Ónody András igen okosan úgy gondolta, hogy ha beáll a császár katonájának, két kézzel kapnak utána: báró is, úgy nevelték, hogy németül is tud, kardforgatásban, lovaglásban, sőt pisztolykezelésben is jó hírt szerzett magának. Ilyen tisztekre van szükség az ármádiában, és ha elmondja, miként is esett családjával, még azt is megértik, hogy ifjú férjként semmi kedve távolban vitézkedni; a helyőrségeknek is szükségük van tisztekre, neki pedig édesmindegy, hogy merre az országban, sőt ha másképpen nem megy, akár Lombardiában vagy Galíciában legyen egy vidéki város helyőrségének hadnagya, úgyis hamarosan főhadnagy, esetleg kapitány lesz belőle. Ez azonban nem intézhető el Debrecenben, magasabb katonai parancsnoksághoz kell fordulnia, minden bizonnyal Kassára.Másnap reggel úgy ült lóra, hogy meg sem áll Kassáig, egy nap alatt talán el is intézheti kérelme meghallgatását, vagy legalább megtud annyit, hová induljon azonnal feleségével. Remélte, két nap alatt oda-vissza megjárja az utat.Aznap éjszaka azonban, amíg a férj Kassán járt, az Ónody urak néhány fegyveres szolgájukkal rátörtek a debreceni házra, fokoscsapásokkal megölték a fiatalasszonyt, lelőttek két szolgát is, aki az ifjú úrnő segítségére sietett.A hazatérő férj ráborult a vérbe fagyott holttestre, és életében először és életében utoljára zokogva sírt. Azután kiment a házból, felült a lovára, de nem ment vissza a katonákhoz, ahol pedig azonnal főhadnagyi rangot kínáltak neki. Eltűnt Debrecenből, el a vidékről. Megkereste azokat a bujdosó parasztokat, akiket betyárrá kényszerített a nyomor. Elmondotta nekik, hogy ő jobban gyűlöli azt az úri világot, ahonnét származik, mint azok a szegények, akik méltán gyűlölik a gazdagokat. A félve rejtőzködő útonállók pedig egyszeriben vezért kaptak. Ezt a vezért tilos volt urazni vagy éppen báró urazni. Az ő neve többé nem Ónody András, hanem Angyal Bandi, ahogyan a halott asszony nevezte őt.Először egy laktanyát gyújtottak fel, elvitték a fegyvereket és a lőszereket. Angyal Bandi fegyelmet tartott, és az eddig bujdosó útonállók szívesen engedelmeskedtek.Az országos rémület akkor kezdődött, amikor Angyal Bandi betyárhada megtámadta az Ónody-kastélyt. A bosszú tökéletes volt: a bárófamíliát kiirtották. "Nincs kegyelem!" – Ez volt a parancs, az egykori báró Ónody András megölte, megölette valamennyi fivérét, nővérét, sógorát és sógornőjét. A kastélyt az utolsó szögig kifosztották, de ebből a vezér semmit sem tartott meg magának, szétosztotta betyártársai közt. Azután a kiürült kastélyt felgyújtották. Még csoda is volt, hogy egy távollévő – szüleit látogató sógorasszony – kisfiával élve maradt, és így a fiú révén nem halt ki a família, pontosabban nem ekkor halt ki, mert az Ónody családon és Ónody otthonon átok ült: az életben maradt Ónody fiú leszármazottai két nemzedék alatt egymást irtották ki, míg a legutolsó ivadék gyermektelenül halt meg. Mire Bak Sebő férfivá nőtt, törvényes leszármazott már nem volt, csak Angyal Bandi számos törvénytelen gyermekének élt utóda odalent a parasztok világában. Ezek nem voltak Ónody bárók, de tekintélyük volt mint Angyal Bandi-ivadékoknak.Az egykori báró Ónody András hadvezért lángelme volt, bandáját paraszti hadsereggé növelte a bujkáló szegénylegényekből, és csaknem két évtizeden át hadat viselt a földesurak ellen. Kalmárokat, céhmestereket akkor sem támadott meg, ha gazdagok voltak: neki a maga fajtájával volt leszámolnivalója. A falvak jobbágysága pedig védőurát látta Angyal Bandiban. A vármegyék nem bírtak vele. Végül a császári ármádiát kellett mozgósítani ellene. Úgy halt meg, hogy vasas németek egész ezrede szorította Szeged felé, a szegedi helyőrség pedig túlnanról támadott a betyároknak, zsiványoknak szidalmazott, urak ellen hadakozó paraszti seregre. Angyal Bandi puskalövésektől már csaknem elvérezve került fogságba. A győztesek attól tartottak, nem élhet addig, amíg a bíróság elé állíthatják, tehát a vasas kapitány parancsot adott, hogy azonnal akasszák fel az első út menti fára, mielőtt hősi halottként adná ki lelkét.Ez régen volt. Bak Bence kisgyermek lehetett, amikor Angyal Bandi már legendahősként élt a falvak körében. Nagy dicsőség volt feleségül nyerni egy olyan leányt, akiről mindenki tudta, hogy az édesanyja Angyal Bandi öleléséből jött világra, az apját pedig Kecskemét főterén akasztották fel, mert puszta ököllel agyonvert egy hírhedetten gonosz urasági tiszttartót. Aki ezt a leányt – aki gyönyörűséges is volt, és születésétől kezdve úrgyűlölő – feleségül kaphatta, annak vitézlő betyárvezérnek kellett lennie. Bak Bence az is volt. Sebő fia pedig már tizenkét éves korában alkalmasnak látszott, hogy magával vigye a házra törő vagy utasokat kifosztó kalandokra.Közben a fiú nemcsak a lovaglást és a fegyverkezelést tanulta meg már kiskamasz korában, de otthon, a mocsári rejtekhelyen olvasni, majd írni is megtanult. Bak Bence ugyanis buzgó kálvinista volt, aki ha éppen nem az utak leshelyein érte az alkonyat, családja körében fejezetről fejezetre felolvasta az öreg Bibliát, és kikérdezte a gyermekeit, mit értettek meg a szent szövegekből. Megtanította őket a betűk kiolvasására is, azután a betűk leírására is. Olykor mesélt nekik Mátyás királyról meg Rákóczi Ferencről.Bak Sebő tizennégy éves volt amikor híre jött, hogy Kossuth Lajos fegyverbe hívja a népet a vasas németek ellen. Az is hamarosan köztudomású lett, hogy a legnevezetesebb főbetyár, Rózsa Sándor egész fegyveres népével odaállt a szabadság védői közé, és most már nem körözött rabló, hanem törvényesen elismert szabadcsapatvezér. Bak Bence sem akart rosszabb lenni nála. Kézen fogta fiát, együtt mentek el a ceglédi toborzóparancsnoksághoz, ahol kegyelem fogadta azt a betyárt, aki honvédönkéntesnek csapott fel. Bak Bencének veszedelmesen jó híre volt, azonnal strázsamesteri rangot is kapott, a tizennégy éves Sebő pedig egyelőre kisdobos lett. Bak Bence tehát nem akasztófán végezte, mint a legtöbb hírhedett betyár, hanem Kossuth Lajos hadnagyaként hősi halált halt Nagysarlósnál. Sebő fia pedig tizenöt éves fővel huszár káplár volt, Budavár ostrománál úgy kitűnt bátorságával, hogy maga Görgey akasztotta mellére a medáliát. Görgey hadában volt akkor is, amikor a szomorú napon Világosnál letették a fegyvert. Akkor pedig a győztes oroszok a császárok egyezkedése alapján kénytelenek voltak a foglyokat átadni az osztrákoknak, akik sehogyan sem bírtak a magyar honvédekkel, amíg a cár nem sietett Bécs segítségére. Bak Sebő meg az egész hadifogoly legénység saját bőrén tapasztalhatta, hogy az orosz katonák, de még a tisztjeik is bajtársakként becsülték a legyőzött, de bátor ellenséget, hanem az osztrákok úgy bántak velük, mint bűnözőknél is rosszabb rebellisekkel. A foglyokat besorozták osztrák közkatonáknak. Hamarosan el is vezényelték őket, a legtöbbet Olaszországba, a többit Galíciába.Bak Sebő 1849 végétől 1866-ig volt osztrák baka. Raboknak tekintették őket és nem igazi katonáknak. Rangot nem kaptak, de ott voltak minden veszélyes helyen. A császári felettesek azonban hamar felismerték a betyármúltú rebellis fiú kivételes jó eszét, leleményességét, bátorságát, mindenre alkalmasságát. Hamarosan jól megtanult németül, majdani állomáshelyén ráragadt az olasz nyelv is. Ráadásul írni és olvasni is tudott… Előbb tiszti puccer lett egy őrnagy mellett, azután kisegítőnek katonai irodára került. Hamarosan jobban értett a számvetéshez, mint a századírnok. Amikor Garibaldiék kiverték Lombardiából az osztrákokat, az alakulatát áttették Morvaországba, ahol Bak Sebő már századírnok volt. Egy ideig Brünnben állomásozott, kijárhatott a kaszárnyából. Még a kocsmákba is beülhetett. Cseh sörök mellett ismerkedett össze magyar diákokkal, akiktől sokat hallott a világ dolgairól. Ezek a fiúk biztonságosabbnak érezték Brünnben egyetemre járni, mint otthon gyanúsnak lenni. Ezek is felismerték, milyen értelmes fiatalember: előbb csak beszéltek neki könyvekről, azután kölcsön is adtak olvasnivalókat. Meg is kedvelte a regényeket, de még a verseket is. Magyarul, németül egyformán jól olvasott. Titokban még Petőfi költeményeit is megismerhette. Németül pedig legszívesebben Schillert olvasta. Azután megismerte Heine szerelmes dalait is. Gyönyörűsége lett a szerelmes költészet. Vágyódott a szerelemre, az igazira, amelyre a császár közlegényének nem volt lehetősége. Az osztrák bakának csak a bordélyházak cédalányai adtak öröm és boldogság helyett kellemes, de emlékeket sem hagyó pillanatokat. A cseh nyelven beszélő morva kis lotyók pedig még Petőfi magyar, Schiller és Heine német, Petrarca olasz szerelmes szép szavait sem értették. Csehül pedig Bak Sebő legföljebb katonatrágárságokat tudott, a vágyott szerelemről csak a rosszházak meg a kaszárnyák nyelvén tudott csehül megszólalni. Holott érzelmes, szép szavakat szeretett volna mondani, ha teste révre talált a kitárt női lábak édes öblében. Túl volt már harmincadik életévén, hazavágyódott, magyar feleségről ábrándozott. Észre sem vette, hogy sokkal többet tud a világról, mint bakatársai. Nem is tudta, hogy egy olyan megbékélt magyar otthonra vágyik, mint amilyenről odahaza Deák Ferencék előbb álmodoztak, azután tervezgettek.Azután 1866-ban egyszerre bekövetkezett a nagy fordulat. A harcias Poroszország ki akarta rekeszteni Ausztriát, a kellemetlen Bécset, a túl súlyos örökségül kapott Habsburgokat a német államokkal felépítendő birodalomból. Egy alig nyolc napig tartó háborúban a poroszok Königgrätznél megverték az osztrákokat. Bak Sebő alakulata nem volt ott Königgrätznél, de hamarosan minden, fegyverhez valamelyest értő ember pontosan tudta, mi volt az oka az oly gyors és oly egyértelmű porosz győzelemnek. Az osztrák hadsereg puskái még mindig elöltöltősek voltak, a poroszok pedig feltalálták a hátultöltős lőfegyvereket. Az elöltöltős puskát kilövés után talpával a földre kellett tenni, csövébe szórni a puskaport, arra rászorítani a fojtást, a fojtásra a golyót, majd így kellett újra célozni. Az osztrák baka számára két lövés közt legalább négy perc telt el. A porosz puskát lövés után, a zavar hátrahúzásával azonnal új tölténnyel lehetett lövésre kész állapotba hozni. Egy lövés után fél perccel újra lehetett lőni. Amíg az osztrák gyalogos újratöltött, a porosz gyalogos nyolcszor lőhetett rá. Ez a műszaki fölény döntötte el Königgrätznél, hogy a már nagyon esedékes új német birodalomba ne az osztrák Habsburgok, hanem a porosz Hohenzollernek kerüljenek a hatalom élére. S minthogy a két vetélkedő uralkodócsalád közül egyik sem lehetett a másik alárendeltje, Ausztria végérvényesen elvált a német történelemtől, hogy külön közép-európai birodalomként legyen a Berlin központú német világ hatalmi vetélytársa.Csakhogy kiszakadván a német közösségből, a Bécs uralta osztrák birodalomban sokkal kevesebb volt a német ajkú, mint az egyéb nemzetiségű. Bécs felismerte, hogy nincs tovább, ha nem fogadja a hatalomba a leigázott nemzetek valamelyikét. A legveszélyesebb, elszakadni kész nemzet pedig az 1849 óta szakadatlan nehézségeket jelentő magyar volt. A világpolitikai helyzettel józanul számoló Deák Ferencék kiegyező ajánlata látszott a legjobb megoldásnak a Habsburg-hatalom folytatására: keserű szájjal, de mégis be kellett fogadni a hatalomba Magyarországot. Ettől az osztrák úri körök ugyanúgy idegenkedtek, mint a Kossuth Lajosra esküdő magyar emigráció.A történelmet azonban nem az érzelem, hanem a józan belátás igazgatta, és Közép-Európában nem volt józanabb ember, mint Deák Ferenc. Bécs további uralmához, Magyarország újra állami léthez jutásához egyetlen közös út volt: a kiegyezés, amelyért maga Deák sem lelkesedett, nem lelkesedett senki sem, csak éppen a legjózanabb lehetőség volt.Bak Sebő mélységesen tisztelve a hontalanul bujdosó Kossuth Lajost, lelkesedett Deák Ferencért. Úgy vélte, mint nagyon sokan sorstársai között, neki köszönheti, hogy az osztrák zubbonyt civil ruhára váltva, oly sok év után hazaindulhatott.Itthon pedig senkije és semmije sem volt, de Bak Bence fiát sokan úgy fogadták, hogy van valaki, aki az elkeseredett útonállók tanult vezére lehetne. Csakhogy Bak Sebő nem akart betyárvezér lenni. Sőt: úgy vélte, hogy a betyárok szakadatlan rendzavarása az Alföldön nagymértékben veszélyezteti a végre újraszületett Magyarországot, amelyet Deák Ferenc oly bölcsen elgondolt, és az új magyar törvényes minisztérium – élén Andrássy Gyulával – meg akar valósítani. A hazatérő Bak Sebő nagy csalódást okozott a falvak népének. Nem állt az elkeseredett szegénylegények élére, hanem elment a vármegyéhez, és az első illetékesnek elmondotta, hogy addig nem lehet békésen búzát termelni a nagybirtokokon, nem lehet nyugodtan kereskedni a vásárokon, amíg szakadatlanul félni kell az utak mentén lesben álló betyároktól, tehát jobban kell megszervezni a rendet fenntartó pandúrok őrszolgálatát, mint ahogy eddig csinálták. A vármegye pedig kellő elismeréssel vette tudomásul Bak Bence fiának józan és okos elgondolásait; az írni-olvasni tudó, németül is beszélő, katonai dolgokban járatos egykori parasztlegény javaslatait nem lehetett meg nem hallani, így azután Bak Sebőt azonnal kinevezték csendbiztosnak, vagyis a vármegye egy egész kerülete pandúrfőnökének.Bak Sebő úgy érezhette, megtalálta élete útját és értelmét. A csendbiztos egy egész körzet rendjének felügyelője volt. Ehhez megfelelő fegyveres alakulat kellett, és igen helyesen úgy gondolta, hogy a betyárok elleni küzdelem legjobb katonái azok, akik maguk is tudják, milyen a betyárélet. Felkereste tehát a régi betyárokat, és rábeszélte őket, jöjjenek el pandúrnak.Akik csalódtak benne, azok ellenségüknek, gyűlölt árulónak tartották. Bak Bence fia, Angyal Bandi dédunokája főpandúr lett! Ő pedig tudta a magáét: megértette, hogy az országban, amely végre mégiscsak megint Magyarország lett, biztonságos utakra, sőt hamarosan az Alföldet átszelő vasutakra van szükség, ha gazdagodni akarunk. És amíg a betyárok fenyegetik a közbiztonságot, addig odafent hiába hoznak új törvényeket, nem lehet sem utazni, sem árut szállítani. Tehát jól átgondoltan kell fölvenni a harcot a betyárvilág ellen.Bak Sebő most már csendbiztosként ment el a vármegye illetékeseihez, és elmagyarázta, hogy több a betyár, mint a pandúr, de a pandúrok sem eléggé fegyelmezettek ahhoz, hogy valóban rendet biztosítsanak a falvakban és az utak mentén. Javasolta, hogy a pandúrokat szervezzék katonásabb alakulatokká, gyakorlatoztassák őket, és ami a legfontosabb, az eddigi elöltöltős puskák helyett sürgősen szerezzenek be hátultöltős puskákat, hogy fölényben legyenek a módszeresen üldözendő betyárokkal szemben.A vármegyénél pedig jóindulatúan kinevették a csendbiztost. Megmagyarázták neki, hogy nem az ő dolga a vármegyeház urai helyett gondolkozni. Ne akarjon ő tábornok lenni. És ha eddig jó volt a régi elöltöltős puska, hát jó az tovább is. Pénz sincs az ilyen költséges kiadásokra, meg aztán a pandúrokat sem lehetne megtanítani az újfajta, fránya burkus fegyver használatára. Hiába mondotta Bak Sebő, hogy az eddigi pandúrok mellé ne csak a hirtelen hűségre tért betyárokat sorozzák be, hanem azokat a volt közkatonákat is, akik Lombardiától Königgrätzig végigharcolták Ausztria háborúit, most tömegesen tértek haza, és örömmel is fogadnák, ha a vármegye szolgálatukért biztosítaná az életüket. Erre igazán semmi kedve sem volt a vármegyének. Hiszen egy ilyen fegyverhez értő, fegyelmezett alakulat élén a csendbiztos – aki végtére mégis paraszt volt, sőt betyárnak indult – olyan tekintély lehetne, akit odafent az állami hatóságok jobban meghallgatnak, mint a főszolgabírákat. És azok a katonásan fegyelmezett, túl jó fegyverzetű pandúrok nemhogy az alispán, de még a méltóságos főispán szavát sem tekintenék szentírásnak, ha az élükön álló csendbiztos mást parancsol nekik. Bak Sebő csak gyűjtse fegyvereseit a megtérni kész betyárok közül, és vigyázzon, hogy a betyárok ne zavarják a vásárokat. Az igazán nem nagy baj, hogyha az útonállók ki-kirabolják a Bécsből vagy Grazból, esetleg éppen Itáliából jött szekeres kalmárokat; úgy kell nekik, miért jöttek ide? A pénzgyűjtő zsidó kereskedőkért és sváb iparosokért sem nagy kár, nem a vármegye dolga ezekre vigyázni. És ha az állam elunta, küldjön katonákat, mint annak idején Angyal Bandi ellen.Bak Sebő akkor úgy gondolta, hogy akármilyen okos ember Deák Ferenc, Magyarországon még most is érdemesebb betyárnak lenni, mint az egész ország érdekében felvenni a küzdelmet a betyárok ellen. Keserű szájízzel ment haza, és csak tessék-lássék látta el a csendbiztosi teendőket, hiszen a vármegye nem is kíván többet tőle. Inkább körülnézett, hogyan találhatna otthonra, családra. Itália és Morvaország bordélyházaiban oly sokat ábrándozott szerelemről, tiszta, szép házaséletről, gyermekekről, akiknek esténként felolvas egy-egy fejezetet a Bibliából. Mert siheder kora óta megmaradt bibliás kálomistának, amilyen betyárvezér, majd szabadságért hősi halált halt apja volt. De a parasztcsaládok idegenkedtek tőle, a nadrágos emberek parasztnak tudták, a betyárok gyűlölték. Harmincöt éves volt, zömök, de jóvágású férfi; katona módra pödört bajszot viselt, és arcát simára beretválta, haja rövidre vágva és kefe módon felfelé fésülve. Nem vetette meg a bort, de módjával ivott. A nagytiszteletű urak, orvosok, patikusok eléggé becsülték, mert nemhogy a parasztembereknél, hanem a járási szolgabíráknál is többet tudott a világról, így azután az a szokatlan eset következett be, hogy egy papkisasszony szeme akadt meg rajta. Őt pedig elragadta a hozzá képest úrleánynak számító Borbála leányzó szerelme. Nem volt az már túl fiatal hajadon, elmúlt huszonhárom éves is, de mégsem akadt eddig kérője. Nem volt csúnya, de nem volt szép sem, és bár dolgos, munkabíró teremtésnek ismerték, legényriasztó módon szeretett könyveket olvasni, költeményeket fennhangon recitálni, regényhősökről beszélgetni. Azt mondogatták felőle, hogy ha nem kálomista papkisasszony volna, hanem pápista család leánya, bízvást apácának megy, és talán abban leli kedvét, hogy kislányokat tanítson írás-olvasásra. A nagytiszteletű úrék attól féltek már, hogy vénleányként a nyakukon marad, amikor a betyár-paraszt múltú csendbiztos összeszedte minden bátorságát, és feleségül kérte. Meg is kapta.Bak Sebő úgy fél esztendőre megismerte azt az oly ritkán elérhető szárnyalását az ember testi-lelki létének, amelyet földi boldogságnak neveznek. Egymás előtt gyönyörűvé szépítette őket a szerelem. A szomszédok egy kissé háborodott embereknek tartották őket, mert esténként gyertyavilágnál verseket olvastak egymásnak, és versengtek, ki tud többet betéve Szenczi Molnár Albert zsoltáraiból. És amikor elérkezett a remény, hogy gyermekük lesz, elhatározták, ha fiuk születik, abból tudós tanárt fognak nevelni.Hanem azután következett a sors haragja: Angyal Bandi dédunokájának ugyanazt kellett átélnie, mint ami hajdanában báró Ónody Andrást a nemesurak engesztelhetetlen, gyűlöletteljes ellenségévé és irtójává tette. Csakhogy a híres betyárok utódát a betyárok részéről érte a boldogságveszejtő végzet.Pandúrjaival Szegedre kellett mennie, hogy a vásárt biztosítsa a betyárok garázdálkodása ellen, amikor a leszámolásra váró, mocsarakban rejtőzködő betyárok rátörtek házára, megölték gyermeket váró feleségét, kifosztották a szobákat, és az épületet felgyújtották.Bak Sebő sohase felejtette el azt a pillanatot, amikor hazatérve ott állt Boriska tűzben elszenesedett holtteste mellett, elő akarta venni pisztolyát, hogy szíven lője magát. De akkor az jutott az eszébe, hogy ennek örülnének igazán a betyárok.Sejtette, melyik nádasban rejtőznek a bosszúálló gyilkosok. Két nap múlva a néhány legelszántabb pandúrral felgyújtotta azt a nádast. Óriási tűzvész kerekedett, a szomszédságban két falu is leégett. Aki a tűzből kitört, azt Bak Sebő és pandúrjai lelőtték, vagy fokossal verték agyon.A vármegye be is idézte a csendbiztost, merthogy tűzvészt okozott a környező falvakban is. A csendbiztos komoran, de nyugodtan, sőt zsebre dugott kezekkel ezt mondotta az uraknak:– Akasszanak fel, vagy lőjenek agyon, az én életemnek már úgysincs egyéb értelme, mint vagy meghalni, vagy harcolni a bűn ellen. De vagy mi akarunk élni, vagy a gyilkosokat hagyjuk gyilkolni. Itt élet-halálra megy a harc.Talán még bűnösnek is találták volna Bak Sebőt, de a történet országos hírű lett, és valahol odafent az volt a vélemény, hogy a csendbiztos végre igazán eredményes küzdelembe bocsátkozott az ország rendjét bizonytalanságban tartó betyárvilág ellen. Mielőtt a vármegye ítéletet mondhatott volna, az új rend igazságügy-minisztere, a nagy hírű jogtudós, Horvát Boldizsár Pestre idézte Bak Sebőt, és császári-királyi kitüntetést akasztott a mellére a betyárok elleni eredményes küzdelemért. Ezek után a vármegye sem csinálhatott mást, mint hogy ítélet helyett dicséretben részesítse. Csak éppen a betyárok és a leégett falvak parasztjai gyűlölték még jobban, és a vármegye urai idegenkedtek még inkább a csendbiztostól. Őt azonban mindez már nem érdekelte. Gyűlölte a betyárokat, és idegenkedett az uraktól. Az, amit boldogságnak lehetett mondani, mindörökre elmúlt a számára. Házát újraépítette. Mindig akadt valami asszony, aki rendben tartotta, és esténként mellé feküdt, hogy férfi módon nyugodt éjszakája legyen. De nem is volt életének egyéb tartalma, mint a végső leszámolás a betyárokkal. Ez a várakozás és az esti bibliaolvasás volt az élete.Azután valahol a legmagasabb helyeken is észrevették, hogy addig nem lehet vasutat építeni az Alföldön, addig nem lehet ipar és kereskedelem Magyarországon, amíg fel nem számolják a betyárvilágot.Bak Sebő életét az egyetlen, számára lehetséges útra vitte Magyarország további történelme. Deák Ferenc, a kiegyezés megvalósítója sohasem vállalt miniszteri hivatalt, mondván, hogy aki az 1848-as forradalmi kormány minisztere volt, az ne legyen a császár-király minisztere. Ő megmaradt élő eszményképnek, legeslegfőbb tanácsadónak. A kiegyezés utáni évtizedek fő alakjai azok lettek, akik a szabadságharc idején rettenthetetlen ifjú hősök, üldözött rebellisek voltak, majd belátták Deák Ferenc józan igazságait. Andrássy Gyula, Tisza Kálmán a szabadságharc idején legendás hírű, példásan bátor honvéd kapitányokként harcoltak a császáriak ellen, hogy azután ők valósítsák meg Deák Ferenc józan elgondolásait. Az egyetlen Eötvös József volt az, aki 1848-ban is, 1867-ben is az oktatás, a hazai kultúra minisztere volt. A kiegyezés miniszterelnökei a forradalom legkalandosabb kapitányaiból kerültek ki. Előbb Andrássy Gyula, majd a forradalmi jelszavak múltjával császár-királyhű Tisza Kálmán irányította a Béccsel kiegyező országot. A császárral nagyon is megbékülő és grófi rangra emelkedő Lónyai Menyhért pénzügyminiszter, Andrássy a kettős Monarchia külügyminisztere lett, és ami a nemzet érzelmének még fontosabb: ez a daliásan szép férfi köztudomásúan Erzsébet királyné szeretője volt. Az egész nemzet úgy érezte, hogy ez a közismert szerelem a nemzet bosszúja Ferenc József ellen.Annyi bizonyos, hogy 1867 után egyre-másra került sor a régóta esedékes intézkedésekre, meg kellett indulni az ország polgárosításának útján. Ehhez pedig elkerülhetetlen volt a szakadatlan közveszélyt jelentő betyárvilág kiirtása.A betyároktól rettegtek is, de hírük nemcsak a szegények körében volt regényes, hanem azok a városi negyvennyolcas emlékű és a kiegyezésért lelkesedni nemigen tudó polgáremberek is dicsfénybe vonták hírüket, akik sohase láttak élő betyárt. Hiszen azóta, hogy Rózsa Sándor és még néhány betyárvezér útonállókból szervezett szabadcsapatok élén harcolt Kossuth Lajos nevében a császáriak ellen – majd 1849 után az osztrák katonáskodás elől megszökött volt honvédek is álltak a betyárok soraiba –, sokaknak úgy tűnt, hogy a szegénylegények a maguk módján a magyar nép harcát folytatják a bécsiek ellen. És ennek a legendának a kiegyezésig még lehetett is némi hitele, még akkor is, ha a legtöbb betyár valójában zsivány volt: bűnöző a javából. Mégis 1867-ig a tehetetlen benső tiltakozás állapotában élő nemzet valamiképpen még örült is, hogy a betyárok léte akadályozza Ausztriát, hogy nyugodalmas, leigazolt tartománnyá tegye az országot. A kiegyezés után azonban már közérdek volt egy olyan nyugalom, amelyben biztonságban érezheti magát az ipar és a kereskedelem, amelyben az utakon félelem és fegyveres kíséret nélkül lehet járni, és főleg, mint a továbbhaladás nélkülözhetetlen feltétele, az Alföldön vasutakat lehet építeni, s nem kell tartani a síneket felfeszítő, vonatokat kirabló betyároktól. Ezt be kellett látnia a polgárságnak, ahogy eleve tudta a nagy tapasztalatú és a betyárokat személyes ellenségeinek tudó Bak Sebő.A végleges, következetes leszámolásra a hetvenes évek elején került sor. A kormány megtalálta a megfelelő látókörű és képességű embert a betyárok elleni háború győztes véghezvitelére. Ráday Gedeonnak hívják. Nagy hírű és nagyérdemű család leszármazottja. Ükapja, Ráday Pál Rákóczi kancellárja, a leghíresebb kuruc kiáltványok fogalmazója, nagy hírű és nagy tehetségű zsoltárköltő, értő könyvgyűjtő volt. Dédapja – Ráday Pál fia –, a legidősebb Ráday Gedeon a XVIII. századbeli hazai felvilágosodás legműveltebb és az egész irodalomra nagy hatású költészettudósa, maga is jelentős költő, a nyugat-európai ütemezésű magyar verselés megteremtője, írók, költők és filozófusok tanácsadója, példaszerű közkönyvtárteremtő. Igaz, a nagyapa és az apa már felettébb császárhű főtisztviselő, de a nagy műveltség úgy öröklődött a famíliában, akárcsak a rendületlen kitartás a protestantizmus mellett még a buzgón katolikus bécsi udvarban is. A császárhűség hozta a grófi címet és rangot nekik. Gedeon gróf, a kései utód azonban felettébb szabálytalan arisztokratának bizonyult. A forradalom és a szabadságharc idején lelkes ifjúként honvédtiszt, a császár harcos ellensége. Majd meg sem áll Párizsig, ahol egyáltalán nem lelkesedik III. Napóleon hódító vágyú polgár-császárságáért, még a régi nagy Napóleonért sem lelkesedik, hanem azokkal barátkozik, akik új forradalomról, sőt arról a másféle társadalomról ábrándoznak, amelyet egyre szélesebb körökben szocializmusnak neveznek. Közben pedig tanult: mindent, amit fontosnak tartott. Új tudomány volt a szociológia: a társadalom mozgástörvényeinek kutatása. Érdekes lett a lélektan: az emberi természet megismerése. A legértelmesebbek pedig egyre jobban kiábrándultak azokból a nagyszerű eszmékből, amelyeket a nagy francia forradalom hirdetett meg, és amelyekre 1848 hazai hősei is esküdtek. Hiszen a szabadság, ha bárki bárhogy élhet vele, megsemmisíti az egyenlőséget. Az egyenlőség, ha következetesen megvalósítják, megsemmisíti a szabadságot. Az annyit hangoztatott testvériségből pedig sohasem lett gyakorlati valóság: az emberek közt nem a szeretet, hanem a gyűlölet uralkodik. Ráday Gedeon Párizsban kiábrándult ifjúkori eszméiből, de azt se hitte, hogy az emberséges szocializmus a virágzóan önző polgárság korában megvalósítható. Azt azonban nagyon jól tudta, hogy odahaza, Magyarországon mégis a polgáriasodás felé kell lépni, mert elvész a nemzet, ha benne reked a múlt évszázadok örökségében.Ráday Gedeonnak nagyon rossz emléke maradt a hazai történelemben, pedig csak következetesen tudta segíteni azt, amit a kiegyezés nagy képviselői szép szavakkal és okos törvényekkel meghirdettek. Művelt volt, logikus, és sajátosan vegyítette magában a kiábrándulást és a polgárosítás céltudatosságát. Idegen volt az arisztokráciától, ahonnét származott, nem hitt már Kossuth eszméiben, amelyekért fegyverrel harcolt, csak a történelmi távoljövőben tudta elképzelni a szocializmust, amelyért egy ideig lelkesedett. Igazában nem szerette ő sem a császár-királyt, sem a vármegyei ásatag szellemű nemesurakat, sehol sem találta itthon azokat a magyar polgárokat, akik továbbvihetik az országot, de mégis az ő érdekükben vélte fontosnak az örökölt zűrzavar felszámolását.Andrássy Gyulát, aki már az egész Monarchia diplomáciájának legfőbb embere lett, és Lónyay Menyhértet, aki már alaposan kibékült Béccsel, és jó úton volt, hogy gróf legyen belőle, még akkortól ismerte, amikor együtt voltak heves vérű ifjú hősei a forradalomnak. Párizsból ismerte Eötvös Józsefet is és azt a tudóst is, akit a legokosabb magyar embernek tartott: Lukács Móricot, Eötvösék jóbarátját, a magyar társadalomtudomány előkészítőjét. Ismerte azt a híressé vált mondatot, amelyet Lukács Móric mondott, ezzel kezdve akadémiai székfoglaló beszédét 1867 után. Ez a mondat így hangzott: "Uraim! Nem az a tragédia, ha valaki megéri eszméinek bukását. Az a tragédia, ha megérjük eszméink győzedelmét, és kiderül, hogy más eredményre vezettek, mint ahogy naiv ifjonti éveinkben elképzeltük." Ráday Gedeon úgy érezte, hogy ezt a mondatot ő is megfogalmazhatta volna. De azt is hittel hitte, hogy ha tapasztalataink folytán sok mindenből ki kellett is ábrándulnunk, végtére is nem rólunk van szó, hanem országról, népről, nemzetről, és tenni kell, ami biztosítja, hogy úgy, ahogy lehet, tovább éljünk, továbblépjünk. Márpedig itt, a végre kiegyező és újra állami létre ébredt hazában le kell számolni a zűrzavarral, érvényt kell szerezni a jogvédte biztonságnak.Ez az igen nagy műveltségű, sok nyelven biztos tudással értő-beszélő, filozófiában-irodalomban egyként otthonos, forradalmár múltú és egykori eszméiből sivár belátással kiábrándult férfi úgy jött haza a kiegyezés utáni keserűségekkel is, reményekkel is teljes hazába, hogy tegye, amit mégis fontos lenne tenni. Saját létének értelmét akarta megtalálni, hogy annyit tegyen egy mégis korszerűbb Magyarországért, amennyit megtehet. Sajátos módon kételyei mellett igen kemény, tevékeny, következetes ember volt, kitűnő áttekintő és szervezőkészséggel. Odafent, a kiegyezés legmagasabb köreiben az volt róla a vélemény, hogy hadvezérnek is, belügyminiszternek is kitűnő lehetne. De személye már eleve sem volt népszerű itthon. Az arisztokraták körében gyanús volt a forradalmár ábrándú múltja, egykori szocialista rokonszenvezése. A Kossuthért romantikusan ábrándozók előtt ellenszenvesen idegen volt minden romantika nélküli gyakorlatiassága. A régimódi kisnemesek riadoztak a nyugatról jött, francia polgári ízlésű arisztokratától. A mindig mindent halogatni szeretőknek kényelmetlen volt azonnali határozott tetteket igénylő, éles szemű közéleti gondolkodása.Tehát Ráday Gedeonra kellett bízni a legnépszerűtlenebb, de leghalaszthatatlanabb feladatot: számolja fel az alföldi betyárvilágot, amely akadályozza az utak biztonságát, és lehetetlenné teszi a vasúthálózat kialakítását. Ez a felettébb ésszerű és sürgető tennivaló azért volt olyan kényes, mert a nép széles köreiben a betyárokat a szabadságvágy folytatóinak és megtestesítőinek érezték. Rózsa Sándor, a leghírhedtebb és legveszélyesebb rablóvezér – aki még Kossuth szabadcsapat-kapitánya is volt – szinte nemzeti hős hírében állott. Még az olyan igazi útszéli rablót, amilyen Savanyú Jóska volt, még őt is népbarát nemzeti hősnek tekintette az, akit még nem rabolt ki. Aki ezek ellen fölveszi a következetes és végső döntésig menő küzdelmet, annak eleve számolnia kellett vele, hogy még az utókor előtt is gyűlölt lesz a neve. Ehhez olyan kiábrándult, mégis tetterős, a napi feladatot fontosnak tartó és minden személyes hiúságtól mentes férfinak kellett lenni, mint amilyen Ráday Gedeon volt. Pontosan tudta, mit vállal, amikor elvállalta az alföldi betyárvilág kíméletlen kiirtását. Gúnyos mosollyal mondta Lonyay Menyhértnek, amikor átvette a megbízatást:– Piszkos munka, de e nélkül piszkos maradna az egész ország.Három feltétele volt. Az első, hogy a "királyi biztos" cím, amellyel az alföldi rendcsinálás élére került, egyenrangú legyen a miniszterekével, tehát se a belügyminiszter, se a legfőbb vármegyei hatóság se avatkozzék be abba, amit csinál, amit elrendel. A második, hogy utána visszavonuljon a magánéletbe, öröklött birtokán olvasással, elmélkedéssel, magánéletbeli gyönyörűségekkel foglalkozhassék mindhalálig, mert amit ő tenni fog, az gyűlöltté teszi nemhogy a jelen, de még a jövő előtt is, tehát a közéletben többé nem lehet helye és feladata. A harmadik, hogy az eredményes munka után ne kapjon semmiféle díszítőcímet vagy kitüntetést, mert ez a kormányt tenné ellenszenvessé a nép széles rétegei előtt.– De amíg nem végeztem, addig az Alföldön enyém a teljhatalom, másképpen nem vállalhatom. A dicsőség azután a tiétek lesz.Ezzel a teljhatalommal érkezett Szegedre, ahonnét a betyárok elleni hadjáratot irányítani akarta.Hamarosan minden faluban kidoboltatta, hogy pandúrokra van szükség. Kitűnő zsoldot és jó ellátást ígért annak, aki önként jelentkezik. Előnyben részesülnek, akik maguk is betyárok voltak, de ettől kezdve harcolni akarnak a betyárok ellen. Azok is eleve magasabb rangot igényelhetnek, akik 1849 után besorozott osztrák bakák voltak, és jól megtanulták a fegyverrel bánni tudást és a katonai fegyelmet.Egy napon azután Bak Sebő csendbiztos jelentkezett a nagy hatalmú királyi biztosnál. Ráday Gedeon leültette a zömök, komoran komoly tekintetű embert, és figyelmesen hallgatta szavait. Ezek a szavak felettébb hozzáértő emberre vallottak.– Ide hallgasson, méltóságos királyi biztos úr. Én voltam betyár is, az apám betyárkapitány volt, azután Kossuth Lajos ármádiájában a magyar szabadság hősi halottja, a dédapám Angyal Bandi volt, tizenhat éven át szolgáltam a császárt Lombardiában és Morvaországban, megtanultam és tapasztaltam egyet-mást. Azután a betyárok megölték gyermeket váró feleségemet, mivelhogy végre nyugodt rendet szerettem volna. Azt hiszem, méltóságodnak éppen énrám van szüksége. Én nem szeretem sem az urakat, sem azokat a betyárokat, akiktől származom. Én a rendet és a nyugalmat szeretem. És gyűlölöm a bűnt. De azt is tudom, hogy a bűn ellen kellő tudással kell háborúzni. A háborút pedig az nyeri meg, akinek jobb fegyverei vannak. A betyároknak is vannak puskái, a pandúroknak is. De a betyárokat szeretik és rejtegetik a falvakban, a pandúrokat pedig ellenségnek tartják, holott ők hozhatják el azt a rendet és nyugalmat, amelyet mindenki óhajt. Tehát a pandúr csak úgy győzhet, ha sokkal jobb a fegyvere. Tudja-e, méltóságos uram, miért győztek a burkusok Königgrätznél az osztrák sógor fölött? Én tudom. Mert a császár ármádiájának elöltöltős puskája volt, a burkusoknak pedig hátultöltős. Amíg az osztrák egyet töltött, a porosz nyolcat tudott lőni. Tehát ha a pandúrnak hátultöltős puskája van, és megtanítjuk, hogyan kell bánni vele, akkor felveheti a harcot nyolcszoros betyártúlerő ellen is.Az emberismeretben és a Párizsban divatos lélektanban is járatos Ráday Gedeon felismerte, hogy ez a betyármúltú, paraszti mélységekből jött csendbiztos kiábrándultságnak és lelkességnek olyanféle ötvözete ott alant, mint amilyen ő maga a nagy műveltségű arisztokrata világban, és ugyanolyan idegen saját köreitől, mint ő a magáétól. Egyben-másban pedig jobban is érti a teendőt. Ez az ötlet a hátultöltős puskákkal talán fontosabb, mint bármelyik tanács, amit eddig kapott teendőivel kapcsolatban. No persze ő, a Párizst járt arisztokrata, bár egykor honvédtiszt volt, nem lett fegyverszakértő, Bak Sebő pedig hajdani betyárként is, negyvennyolcas honvédként is, osztrák bakaként is benne élt a lőfegyverek világában. Ő ezt a Bak Sebőt nem is tudja nélkülözni.Elővette bőr szivartárcáját, és megkínálta. A csendbiztos azonban elhárította:– Én nem vagyok szivaros. Pipás embernek nőttem fel. Ha méltóságos uram megengedné, rá is gyújtanék. – És zsebéből elővette kis, görbe szárú, angol mintájú pipáját. Majd nadrághasítékából a kostök zacskót a verpeléti dohánnyal. Ráday összehúzott szemmel figyelte.– Mondja, csendbiztos úr, honnét szerezte ezt a pipát? Ilyet még magyar embernél nem láttam. A magyarok vagy hosszú szárú, vagy rövidebb szárú csibukból füstölnek. Ilyen kis görbe pipát én csak Londonban láttam az ángliusok országában.Bak Sebő mosolygott.– Ezt még Brünnben kaptam egy világot járt magyar diáktól. Olyan zsebben hordható, kellemetes jószág, mint egy amerikai pisztoly vagy egy kellően kis tőr.– Mordály – mosolygott Ráday, tudván, hogy a zsebbe vagy kabátujjba rejthető, kis méretű szúró- vagy lövőfegyvereket nevezik mordályoknak.– Olyan mordály, amely okosabbá teszi az embert – mosolygott a maga fanyar-komor mosolyával Bak Sebő. – Ha megengedi, méltóságos uram, rá is gyújtok. – Kovát és taplót is vett elő zsebe mélyéről.A királyi biztos azonban a maga zsebéből gyufaszálat halászott ki és átnyújtotta.– Miért nem gyufával gyújt rá? Honfitársunk, Irinyi János feltalálta a tűzgyújtás jobb eszközét. Csak végig kell húzni a nadrágszáron, és már ég is. Olyan újdonság ez a tűzgyújtásban, mint a hátultöltős puska a fegyverek között.Bak Sebő átvette a gyufaszálat, és végighúzta nadrágján. A kis farúd meggyulladt, és rá lehetett gyújtani a pipára. A csendbiztos lassan, módosan szívogatta a füstöt. Amikor pipája már nyugodt ütemben égett, ezt mondta:– Jó találmány. De akkor méltóságos uram is megérti, hogy a hátultöltős puska is jó találmány.Ráday a kezét nyújtotta.– Ide hallgasson, Bak Sebő. Én tudom a teendőt, maga is tudja. Akar-e a pandúrok kapitánya lenni?– Nem – ingatta fejét Bak Sebő. – Én nem akarok kapitány lenni. Én olyan csendbiztos akarok maradni, aki a kapitányoknak is parancsol. Nekem nem rang és nem cím kell. Én tudom, hol rejtőznek a betyárok. Én parancsolni akarok a kapitányoknak, hogy mit tegyenek. Jó nekem a csendbiztos nevezet. Én csendet akarok ezen az átkozott magyar Alföldön. De a méltóságos úr dolga, hogy a pandúroknak hátultöltős puskáik legyenek.Ettől kezdve Ráday Gedeon semmit sem tett Bak Sebő nélkül. Valójában Bak Sebő tanácsaival irányította a királyi biztos módszeres harcát. Három év alatt a pandúrok képzett hadsereggé váltak. A betyárok kipusztultak, vagy rabságba estek. Még a híres és hírhedett Rózsa Sándor is börtönbe került. Savanyú Jóskát felakasztották. Három év alatt győzött a jól szervezett pandúrsereg.Ráday Gedeon, ahogy kívánta, visszavonult a magánéletbe. Még mindig él magányosan falusi birtokán. Bak Sebő – csendbiztosként őrizte tovább vármegyéje rendjét. Azután 1886-ban Tisza Kálmán kormánya a vidék rendjének biztosítására megteremtette a csendőrséget.Nem tudtak mit csinálni Bak Sebővel. Hiszen a csendőrtisztek úrifiúkból kerültek ki, a csendőrlegénység kiszolgált katonákból gyűlt. Bak Sebő azonban Ráday Gedeon vezérkarához tartozott. Az új emberek nem akarták felettesüknek, de nem lehetett az új emberek alantasa sem. Végre is úgy döntöttek, hogy megkapja az igen magas csendőr őrnagyi rangot, de sem felettese, sem alantasa a csendőr főhadnagyoknak és századosoknak, hanem közvetlenül a vármegyei csendőrszárnyhoz tartozik, de a járásban tevékenykedik, mint bűnügyekben főszakértő. Nem is járt csendőri egyenruhában, a megszólítása sem őrnagy úr volt, hanem régi módon csendbiztos úr. De ha bonyolult ügyekről volt szó, hozzá fordultak tanácsért az egész vármegyében. Dombháthy főszolgabíró is azért kereste fel, hogy tanácsot, sőt segítséget kérjen ebben a túl bonyolultnak tetsző Bergendy-ügyben.VII.Bak Sebő a tornácon ült, és újságot olvasott. Méghozzá gótbetűs német újságot. Előfizetője volt egyéb bel- és külföldi lapok mellett az Augsburger Allgemeine Zeitungnak, amelyben hétről hétre érdekes ismeretterjesztő cikkek számoltak be a különböző tudományok új eredményeiről is, a világban folyó események politikai hátteréről is, de a távoli országok nevezetes büntetőügyeiről is. Bak Sebőról még Krügenfeld doktornak is az volt a véleménye, hogy a vármegye legtájékozottabb embere. Élete megpróbáltatásai ellen ismereteinek szakadatlan gyarapításába menekült. Egyenruhát ritkán vett fel, de hegyesre pödört ősz bajusza, fehér kefehaja, beretvált képe – zömök termete ellenére is – azonnal felismerhetően katonás volt. Pápaszemre idős korában sem volt szüksége; messziről is jól látta a toronyóra mutatóit, közelből is jól látta az újság betűit. Szürke szeméből senki sem olvasott ki semmit; az ilyen tekintetre mondják, hogy "szenvtelen".Meleg késő délelőtt lévén, ingujjban és kigombolt mellényben ült. Civilben is bricsesznadrágot és csizmát hordott, mint a gazdálkodó emberek. Az asztalon hosszú nyakú üvegben piros bor várakozott, mellette több, kvaterkázásra való kis üvegpohárral, hogy ha látogató érkeznék, azonnal megkínálhassa. Látogatója ugyanis gyakran volt, főleg hivatalos látogatók, akik hivatalon kívül akartak beszélgetni vele. A csendőrtisztek ugyan nem szerették, ha olykor-olykor benézett a csendőrlaktanyába vagy a csendőrségi irodába, amikor néha még egyenruháját is felöltötte, hogy a járás csendőr hadnagyai meg a vármegye csendőr főhadnagyai és századosai csak vegyék tudomásul: Bak Sebő csendőr őrnagy úr, még ha régies módon csendbiztos úrnak szólítják is, magasabb rangú náluk. De ugyanezek a hadnagyok meg a megyei főhadnagyok és századosok is felkeresték otthonában, ha olyan ügy akadt, amelynek bonyodalmaiban maguk sem ismerték ki magukat. Bak Sebő őrnagyi egyenruhájában zavaró és meghatározhatatlan helyzetű törzstiszt volt a csendőrök körében, de civilben, háza tornácán üldögélve valójában az egész vármegyei csendőrség irányítója volt, és mint Ráday Gedeon egykori munkatársa társadalmi tekintély a megyei és járási urak körében, holott mindenki tudta, hogy paraszti sorból jött, sőt még betyármúltja is van.A ház egyébként nagyon tiszta, de igen kicsi volt. Magányos férfinak éppen elegendő két szoba; a konyha mellett pedig egy kis kamrában elalhat a házvezetőasszonyság, aki főz és takarít az úrra, s nem is annyira idős, hogy ha a korosan is életerős férfinak kedve támad elalvás előtt egy nyugodt álmot adó, kellemetes ölelésre, hát készséggel feküdjék a csendbiztos úr ágyába. Ez a jó termetű, pirospozsgás házvezetőasszony éppen egy ibrik feketekávét tett az asztalra, amikor Dombháthy főszolgabíró kinyitotta a kis előkert csikorgó rácsos kapuját. Bak Sebő a jöttére természetesen felállt és elébe ment.– Hozta isten, főszolgabíró úr!– Adj' isten, csendbiztos úr!Bak Sebővel általában senki sem tegeződött. Nem született úrnak, hogy az urak pertu legyenek vele, és nagyobb úr volt annál, hogy a parasztok tegezhették volna. A cselédasszony tisztelettel közölte, hogy hozza már a vendégnek is a feketekávét.– De ne ide a tornácra – mondotta Dombháthy. – Igen titkos beszédem lenne a csendbiztos úrral. Még csak azt sem szeretném, ha az utcáról azt látnák, hogy most mi ketten hosszasan társalgunk. Ha megkérhetem a csendbiztos urat, üljünk le odabent a házban.Bak Sebő intett az asszonyságnak, hogy a kávékat meg a piros bort a poharakkal hozza utánuk, majd udvariasan maga előtt tessékelte be a főszolgabírót. A ház berendezése nem sokban különbözött a valamirevaló parasztlakásokétól, csak a belsőbb helyiségben, amelyet faluhelyeken tisztaszobának neveznek, ott feltűnő a falnál álló, igen nagy üveges könyvszekrény, polcain egymás alatti hosszú sorokban magyar és német könyvekkel.Amikor azután már kettesben ültek a kis kerek asztal mellett, és halk "isten-isten" mormogással összeütötték poharaikat, belekóstolván a piros borba, és Bak Sebő előkotorta kis pipáját meg a kostök zacskót, hogy újmódi, skatulyában árult svéd gyufával rágyújtson, és erre Dombháthy is szájába dugta a Princessas cigarettát, amelyhez a házigazda odanyújtotta amúgy is égő gyufáját – akkor kezdődhetett a beszélgetés, amiért a főszolgabíró felkereste a csendbiztost.– Mondja csak, csendbiztos úr, mi a véleménye arról, ami Bergendyéknél történt?Bak Sebő mintha várta volna a kérdést, még csak el sem gondolkozott, úgy válaszolt:– Egyetlenegy bizonyos: hogy nem Laczkó Kristóf a gyilkos.– Ez miért olyan bizonyos?– Mert az a parádés kocsis aznap délután haragjában kékre-zöldre verte a feleségét. Aki így kiadja a haragját – aznap már nem akar ráadásul gyilkolni is. Különben is itt járt az a szerencsétlen Kristóf, és férfi létére rázta a zokogás, mert nagyon szerette a céda feleségét. Laczkónak az volt a hiedelme, hogy a felesége, a szakácsné bánatában és haragjában emésztette el magamagát meg a két úri szeretőjét. De még a tekintetes asszonyra is kellően haragudott, mert az meg az előző napon pofozta meg és ígérte, hogy kidobja a házból, mert jól tudja, mit mivel Ákos úrral a padláson.Hát ez merőben új szempont volt, és nagyon is tetszett a főszolgabírónak. Ha valahogy bizonyítani lehetne, hogy egy elbúsult cseléd rémtette volt, ami a méneskúti úri házban történt, akkor nem kellene büntetőügyet csinálni.– Hogy lehet ezt bizonyítani? – kérdezte.– Sehogy – válaszolta a csendbiztos. – Nem olyan asszony volt az a Julcsa, hogy megölje magát, amiért előbb az úrnője pofozta fel, azután az ura verte össze. Az a Julcsa vidám nőszemély volt, nagyon szerette az életet. Meg aztán honnét szerzett volna olyan mérget, amilyet talán még a budapesti patikákban sem kapni? Ezt a mérget olyan ember vitte Méneskútra, aki megfordult Bécsben.Dombháthy nem is csodálkozott Bak Sebő tájékozottságán, de azért megkérdezte:– Honnét tudja, hogy bécsi méreg volt? A csendbiztos vállát vonogatta.– Hát eddig ugyan nem tartozott rám az ügy, de azért én mégis afféle csendőr volnék, tehát ellátogattam Krügenfeld doktorhoz. Tőle hallottam. Még azt is, hogy az a bécsi tudós, aki kitalálta ezt a mérget, rokona volt Kunvölgyiéknek, és nem sokkal előbb ugyanettől a méregtől halt meg. Azt kellene megtudni, ki járt innét Bécsben, és ki találkozott azzal a bécsi Kunvölgyi nevű tudóssal.– Ezt magának kellene megtudnia, csendbiztos úr.– Senki sem adott rá megbízást vagy parancsot.– Én azért vagyok itt, hogy ezzel bízzam meg.– A főszolgabíró úr ezt nem teheti, mert én nem tartozom a járási csendőralszárny alá.– De én az alispán úr és Bergendy Alfonz főjegyző úr nevében jöttem. És amit most mondok, az a leghivatalosabb titok. Az alispán úr azt gyanítja, hogy a mérgezés okozója Bergendy Alfonz főjegyző úr volt, a főjegyző úrnak meg az a véleménye, hogy Bergendy Ákos mérgezte meg a feleségét és a sógorát, ő maga pedig csak úgy tett, mintha megmérgezték volna, de a doktor hánytatója segített rajta. A Julcsa szakácsné pedig véletlen áldozata lett a családi gyilkosságnak. Aki ezeket a gyanúsításokat hangosan ki meri mondani, amíg nincs bizonyítékunk, az rágalmazó, és nagyon rosszul jár.Bak Sebő újratöltette, újragyújtotta pipáját, végigivott egy egész pohárka bort, és csak azután válaszolt:– És ha kiderítjük, hogy a két Bergendy úr közül az egyik a gyilkos? Akkor mi történik? Ki engedi a mi édes Magyarországunkon, hogy egy nemes nemzetes földesúr gyilkosság vádjával kerüljön bíróság elé?Dombháthy már csak azért is mérges lett erre, mert ő maga is ugyanezt gondolta. Mégis ezt kellett felelnie:– De hát, csendbiztos úr, mi a jog országa vagyunk. Akiről kiderül, hogy bűnös, az bíróság elé kerül.– Olyan bizonyos ebben a főszolgabíró úr? Tudja-e, hogyan halt meg néhai Bergendy Barnabásné, Ákos úr édesanyja?Erről volt némi közhiedelem a vármegyében.– Belehalt a bánatba, amiért duhajkodó férjura a lotyóit odahozta a kúriába, és Barnabás úr még azt is elvárta, hogy az úrasszony együtt igyék a gyalázatos perszónákkal.– Ebbe nem szoktak belehalni, ettől csak szomorúak lesznek a feleségek. Azt nem tudom, hogy Barnabás úr öngyilkosságba hajszolta-e a nagyasszonyt, vagy amikor már túl kellemetlen volt az örökös panaszkodása, egyszerűen maga mérgezte-e meg. Annyi bizonyos, hogy a halott nagyasszonynak habos volt a szája széle. Én már akkor is csendbiztos voltam, és Krügenfeld doktor már akkor is a legfőbb orvos volt a vármegyében. Nem is az akkori alispán, hanem a Budapestről sürgősen ideutazó méltóságos főispán úr rendelt maga elé engem és Krügenfeld doktort, és a leghivatalosabb titokként közölte velünk, hogy – az ő szavaival élve – "felsőbb érdekből" tilos mindenféle nyomozás vagy gyanúsítgatás: Bergendyné asszonyt el kell temetni. Ákos attól kezdve nem tette lábát az atyai házba. Barnabás úr pedig fizette a fiú tanulmányi költségeit, de ő sem kívánta látni gyermekét. No hát ez ugyanolyan szigorú hivatali titok, mint amilyet főszolgabíró úr közölt velem. Akármit derítenék is ki – "felsőbb érdekből" amúgy sem lehet itt büntetőpert indítani egyetlen Bergendy úr ellen sem.– Pedig maga is rájuk gyanakszik? Valamelyik Bergendyre? – nézett keményen az egykori pandúrfőtiszt szemébe a főszolgabíró.Az azonban elhárította a kérdést:– Én csendőr vagyok még civilben is. Én nyomozhatok, ha parancsot kapok rá, de nem gyanakodhatom, amíg írásba nem adom, hogy kire és miért gyanakszom. Ezt a parancsot azonban vagy Budapestről kell kapnom a felettes csendőrhatóságtól, vagy a vármegyétől, illetve magától az alispán úrtól.Dombháthy újabb cigarettára gyújtott, és maga is megitta az előtte álló pohárka bort.– A csendőrség egyelőre nem tudhat az ügyről, mert abból olyan pletyka támad, hogy odafentről eleve megakadályozzák a nyomozást. De ha azt deríti ki, hogy a gyilkos Bergendy Alfonz, a főjegyző, akkor maga mögött áll az alispán úr, aki attól fél, hogy Alfonz úr az ellenfele lesz a legközelebbi tisztújításon. Ha azt deríti ki, hogy Ákos úr a gyilkos, akkor maga mögött áll Bergendy Alfonz, a főjegyző, aki az egész birtokot örökli, ha Ákost gyilkosságért halálra ítélik.Bak Sebő két karral könyökölt az asztalhoz, úgy nézett Dombháthy szemébe.– Mondja, főszolgabíró úr, nem gyalázatos ország ez a mi édes hazánk, amelyért Kossuth nevében harcoltunk, amelyért Deák Ferenc nevében kiegyeztünk még a császárral is, amelyért Ráday Gedeon oldalán kiirtottunk annyi embert, aki ugyanolyan gyalázatosnak tartotta az urakat, mint az én dédapám, Angyal Bandi?Dombháthy idegesen remegő kézzel töltött magának még egy pohárka bort, de töltött Bak Sebő üres poharába is. Koccintottak. Ekkor azután a főszolgabíró mégis megkérdezte, de most nem urazva a csendbiztost:– Mondja, Bak Sebő, kit gyűlöl maga jobban: a földesurakat vagy a betyárokat, akik kirabolták a földesurakat?És mintha ezt a kérdést is várta volna, Bak Sebő gondolkodás nélkül válaszolt:– A földesurak megölték dédapám ártatlan feleségét, a betyárok megölték az én ártatlan feleségemet. Én mindenkit gyűlölök, aki ölni képes.Nagyot bólintott erre Dombháthy.– Hát akkor a maga példátlan tapasztalatával nyomozza ki ebben az ügyben, ki volt a gyilkos, és én a vármegye nevében ígérhetem, hogy akasztófára jut a gyilkos, még ha nemes nemzetes Bergendy is. Maga csendőr őrnagy, tehát a vármegyei csendőrségtől sem kell engedélyt kérnie, hiszen a vármegyei csendőrparancsnok csak százados. A megbízást a vármegye adja. Akarja írásban? Vagy elengedő az én becsületszavam? De az igazat megvallva, én sem szeretném, és az alispán úr se szeretné, ha akár az én, akár az ő neve keverednék az ügybe. A csendbiztos, ha csendőr őrnagyi rangja van, maga is utánanézhet egy ennyire gyanús ügynek.És amit alig-alig látott valaki is, Bak Sebő mosolyogni kezdett; keserves mosoly volt ez, de mégis mosoly.– A hajdani betyárlegényt pedig amúgy sem érheti semmi baj öregkorában, hiszen Ráday Gedeon gróf főpandúrja volt: az emléke egyszerre túl tiszta és túl piszkos. És énnekem valóban kedvem is van egy valódi úrról bebizonyítani, hogy semmivel sem jobb azoknál a betyárvezéreknél, akiket úgy húsz év előtt akasztófára segítettünk. Én tehát csak egy magyar és német nyelvű pecsétes igazolást kérek, de azt egyenesen a belügyminisztériumtól, hogy a legfőbb megbízással nyomozok a vármegyében elkövetett bűnügyekben. Neveknek nem kell előfordulniok a hivatalos igazolásban. Egy ilyen irat fedez engem a csendőrségi felettesekkel szemben is, a vármegyei urakkal szemben is, sőt még akkor is, ha országgyűlési képviselő neszelné meg, hogy valami fenyegeti tisztelt családi nevét.– Értem – bólintott a főszolgabíró.VIII.Dombháthy még aznap bekocsizott a vármegyeszékhelyre, és beszélt az alispánnal. Az alispán másnap reggel maga utazott fel vasúton Budapestre, ahol a főispán lakott. A főispán azonnal elment a belügyminisztériumba, és beszélt azzal a miniszteri tanácsossal, akivel a legjobb barátságban volt. A tanácsos a főispánnal bement az államtitkárhoz, aki behívatta az írnokot, és lediktálta az utasítást közvetlenül Bak Sebő csendőr őrnagy úrnak, hogy az ügyet hivatali titokként kezelve nyomozzon az utóbbi esztendő folyamán a vármegyében elkövetett gyilkosságok ügyében. Az iratot tüstént kiállították németül is, hogy Bécsben is felhasználható legyen. Az iratokat aláírta az államtitkár, és ami a legfontosabb, ráütötték a minisztérium pecsétjét. Három nappal azután, hogy Dombháthy Bak Sebönéi beszélgetett, a csendbiztos kezében volt az eljárást igazoló, két nyelven fogalmazott okirat.Így kezdődött el a hivatalos eljárás a Bergendy-ügyben.II. RÉSZA NYOMOZÁSI.Bak Sebő első dolga volt, hogy felkereste Krügenfeld doktort. Ez volt az egyetlen ember széles e világon, akivel tegeződött. Igaz, a hetven feletti főorvos jó tíz évvel idősebb a csendbiztosnál, de hát az is már a hatvanadiknál tart. És mind a ketten negyvennyolcas honvédek voltak. Utána az egyik börtönt viselt, a másik akár rabnak is tekinthető osztrák baka volt: Kossuth emléke és a császári önkény megpróbáltatása lengett múltjuk fölött. Néhány évvel előbb még "Dóri bátyám" és "Sebő öcsém" volt egymás közt a megszólítási forma, de úgy tíz éve, amikor a főorvos volt úgy hatvanas és a csendbiztos közeledett az ötvenhez, Krügenfeld doktor javasolta, hogy most már ne öcsém-bátyámozzák egymást, hiszen ők ketten képviselik legkövetkezetesebben a vármegyében negyvennyolc emlékét is, hatvanhét kiegyezését is. Krügenfeld doktort ráadásul annak idején még Ráday Gedeon is felettébb tisztelte. Kicsit csodálta is, hogy eltelve az emberek iránti részvéttel, nem olyan siváran kiábrándult, mint ő. Ráday igen nagyra becsülte a szép múltú, nagy műveltségű orvost, és ez a tisztelet ráragadt Bak Sebőre is. De Krügenfeld doktor is tudta, hogy Rádaynak milyen rendkívülien nagy véleménye van Bak Sebőról, és ezt átvette. A közös negyvennyolcas emlék, majd Ráday Gedeon közös tisztelete baráti hangot és baráti érzelmet biztosított nekik egymás iránt. És amióta szilvapálinkával összetegeződtek, komázó-tréfás hangon az orvos "vén betyárnak" nevezte a csendbiztost, az pedig "öreg zsidónak" szólította az orvost.A főorvos-halottkém úgy is fogadta a civil ruhás csendőrtisztet, hogy átölelték egymást. Hamarosan előkerült a szilvórium is, vagyis a "bronef", ahogy Krügenfeld doktor régi zsidó szóval minden pálinkát nevezett. Már bodorodott körülöttük a füst az orvos Britannica szivarjából és a csendbiztos rövid pipájából, amikor rátérhettek a komoly megbeszélésre.– Ide hallgass, öreg zsidó. Amit mondok, a legeslegszigorúbb hivatali titok. Én most csendőrnyomozó vagyok, te most halottkém vagy. Amit én mondok és amit te mondasz, az senki másra nem tartozik, legalábbis egyelőre. Mit tudsz te arról a méregről, amely megölte Bergendy Ákosnét és Kunvölgyi Tinámért?– És előbb Franz von Kunvölgyi bécsi professzort, aki feltalálta ezt a mérget.– Igen.Az öreg orvos bólogatott a fejével.– Már jó ideje várom, hogy valaki felteszi nekem hivatalosan ezt a kérdést, és nagyon örülök, vén betyár, hogy te teszed fel, mert azt hiszem, az egész vármegyében csak te értesz az ilyen ügyekhez. Te pedig az Allgemeinét is olvasod, tehát nem idegen tőled, ha a tudomány dolgairól beszélgetünk. (Az Augsburger Allgemeine Zeitungot a műveltebb magyar társaságokban általában Allgemeine néven emlegették.) Tehát meg fogod érteni, hogy az a mérgező anyag, amelytől Stefiké, Tihamér meg az a szegény szakácsné meghalt, ugyanúgy lehetett kígyóméreg vagy a légyölő galóca nevű gomba mérge. A kettő vegyileg azonos. A kígyómarás azért öl hamarabb, mint a gomba, mert akit a kígyó megmar, annak a mérge közvetlenül a vérbe kerül, tehát percek alatt végez, míg a gombaméreg a gyomorba kerül, és idő kell hozzá, amíg felszívódás útján a vérbe jut. A hatás azonban azonos. A patkányok irtására vagy a veszélyes vadállatok pusztítására szánt méreg kutatása közben az a magyar származású, bár alaposan elosztrákosodott Franz von Kunvölgyi professzor előbb kígyóméreggel kísérletezett, és később ismerte fel, hogy a könnyebben beszerezhető galóca mérgező anyaga kémiailag azonos. Ez a nagyon hatékony méreg még nincsen közforgalomban. Egyelőre csakis Bécsben, sőt Bécsben is csak a néhai Kunvölgyi professzor laboratóriumában szerezhető be. Én azonban hiába leveleztem Kunvölgyi professzor tudományos segéderőivel, azok csak annyit tudtak, hogy mielőtt a professzor meghalt ugyanettől a méregtől, egy magyarországi rokona volt nála. De minthogy magyarul beszélgettek, a német ajkú cselédség nem tudta, hogy hívják az atyafit. – Mondd csak, öreg zsidó, ez a professzor a halála előtti időkben nem járt itthon a rokonainál?– Erről nem tudok. De miért járt volna?– Hogy miért? – kérdezte a csendbiztos. – Hát azért, mert ha Stefiké és Tihamér meghal, akkor az a tehermentes birtok, amely ági örökség, nem Bergendy Ákost illette volna, hanem őt, az egyetlen, még élő Kunvölgyi rokont.– Ejha! – kiáltotta a főorvos, és újra töltött a szilvóriumból. – Erre nem is gondoltam.– Mert orvos vagy és nem csendőrnyomozó. Annak a bécsi tudósnak lett volna a legfőbb érdeke, hogy Stefiké és Tihamér meghaljon és lehetőleg Ákos is, aki özvegyi haszonélvezetként haláláig használhatta volna a nagy értékű, tehermentes birtokot. Nem gondolod, hogy ez a családirtás nem Bergendy-, hanem Kunvölgyi-ügy? Csak éppen valaki, aki okvetlenül bele akart ülni a birtokba, mindenesetre mindenekelőtt a méreg kitalálóját, a tudóst ölte meg.– Kire gyanakszol? – kérdezte az orvos.– Most még senkire, tehát mindenkire. Mit tudsz Stefikéről?– Stefikéről? – ámult el Krügenfeld. – Mit tudhatok Stefikéről? Nem volt igazán szép asszony, mégis olyan, aki izgatja a férfiakat. Nagyon látványosan öltözködött.Bak Sebő bólintott.– Igen. És a cselédségtől tudom, hogy főleg Bécsbe járt öltözködni. A professzor az apjának unokafivére volt, és özvegyember. Egy özvegy professzor nagyon jó barátságban lehet ilyen távoli szépasszony rokonnal. Jó, jó, azt mondod, nem volt igazán szép, de izgatta a férfiakat. Az özvegy professzorok könnyen jönnek izgalomba az izgalmas nőktől.Az orvos elgondolkodott.– Nem tudom, mire gondolsz, vén betyár, de az a rokon, aki legutoljára meglátogatta, nem nő, hanem férfi volt.– De az nem tűnhetett fel a cselédségének, hogy előtte nő látogatója is volt a professzornak. Özvegy férfinál gyakori a nő látogató. És Stefiké gyakran utazott fel Bécsbe a férje nélkül. Ott szerezte be a ruháit. Ez a Stefiké nem volt afféle finom lélek. A szakácsnéját pofozta. A férjéről tudta, hogy a szakácsnéval, de nyilván másokkal is csalja. Ha férje és a fivére meghal, és ő esetleg férjhez megy nagy hírű, de nála sokkal idősebb bécsi rokonához, akkor végül is az övé az óriási Kunvölgyi- és Bergendy-birtok.A főorvos idegesen új szivarra gyújtott,– Hát ez az eszembe se jutott. De mi a bizonyíték?– Semmi. De minden lehetőséget végig kell gondolni. – Végiggondolom, és akkor sem értem, hogy akkor miért halt meg ő is a méregtől.– Talán mert a szakácsnő őt is gyűlölte, és ezért neki is mérgezett ételt adott, míg ő gondoskodott arról, hogy a szakácsné is mérgezett ételt egyék. Itt birtokéhség és női féltékenység keveredhetett egymással. De ez egyáltalában nem bizonyos. Én csak azt szeretném tudni tőled, hogy az a méreg, amelytől Stefiké, Tihamér és a szakácsné meghalt, azonos-e azzal, amelyet Bécsben Franz von Kunvölgyi professzor kitalált.– Ez egészen bizonyos. Csak azt nem értem, hogy Ákos miért maradt életben. Hogyan hathatott a körorvos hánytatója, amikor a görcsök már bekövetkeztek? – Köszönöm, öreg zsidó, pontosan ennyit akartam tudni. Adj még egy kupicát abból a… hogy is mondod?– Bronefből – mosolygott a főorvos.A végső pohár után még csak ennyit kérdezett a vendéglátó:– És most hová?– Ez is hivatali titok, de neked megmondom, úgyis megőrződ. Most Bécsbe megyek, hogy elbeszélgessek a halott professzor cselédeivel.II.Bak Sebő Bécsben mindenekelőtt a fővárosi rendőrség főnökségére ment, ahol felmutatva német nyelvű, legfelsőbb helyről származó megbízólevelét, azonnal bevezették őt egy Polizei Rath címre hallgató főtiszthez. A magyar csendőrtiszt tudta, hogy a "rendőrtanácsos" rang ugyan a katonai rendfokozatokban az alezredesnek felel meg, tehát eggyel magasabb az őrnagyi rangnál, de az őrnagy német megfelelője, a "Major" katonai jellegű, míg a tanácsosnak civil íze van, tehát itt ővele nem mint alantassal fognak bánni. A beretvált képű osztrák rendőrtisztviselő a kézfogás utáni első szavaknál észrevette, hogy ez a zömök, csizmás, pödört bajszú, tiszteletreméltóan ősz magyar atyafi felettébb jól beszél németül, amit igazán nem lehet feltételezni egy magyar csendőrről. Amikor már szemben ültek egymással, és Bak Sebő engedélyt kért, hogy pipára gyújthasson, mire a bécsi kolléga is hosszú szipkába dugva, fogai közé vette a kemény osztrák Dritte Sorte cigarettát, a tanácsos úr megkérdezte az őrnagy urat:– Honnét tud ilyen jól és főleg ilyen jó kiejtéssel és ennyire osztrákosan németül?– Tizenhat évig voltam osztrák közlegény. Majlandban szolgáltam, még meg is sebesültem Solferinónál, Brünnben századírnok voltam, csak Königgrätz után szereltek le.Ebből a bécsi rendőrtiszt már azt is értette, hogy a pipázó magyar csendőr ifjúkorában rebellis – vagyis Kossuth katonája – volt, hiszen ezek maradtak közlegények az osztrák hadseregben tizenhat évi szolgálat után is, még akkor is, ha német tudásuk, írni-olvasni-számolni tudásuk folytán esetleg századírnok lett belőlük. No persze ez nagyon régen volt, a königgrätzi szégyenletes vereség huszonnyolc évvel azelőtt szakította el az osztrák császárságot a huszonegy évvel ezelőtt megszületett német birodalomtól. Ausztria és Magyarország huszonhét éve társult Monarchiává, vagyis olyan egy állammá, amely két állam. A rebellisekből lett magyar katonatisztek, csendőrtisztek, sőt még a városi rendőrtisztek is tiszteknek tekintendők Ausztriában is. Tehát amit egy magyar csendőr őrnagy mond egy osztrák rendőrtanácsosnak, az "közös ügy".Bak Sebő hamarosan tudomásul vette, mi a különbség az osztrák és a magyar hivatalos megbeszélés között. Ha ez a tanácsos úr hasonló ügyben odahaza őt keresi fel, akár a csendőrségi laktanya tiszti szobájában, akkor az erre illetékes beosztott legény vagy bort, vagy kisüsti pálinkát hoz be az italhoz megfelelő poharakkal. És ha a megbeszélés hosszabbnak ígérkezik, akkor szalonnát vagy kolbászt is tesznek a vendég elé, vastagra vágott kenyérszeletekkel. Ez Bécsben, úgy látszik, nem szokás, tehát amúgy szárazon kell rátérni a hivatalos ügyre. Pedig minden igazán fontos megbeszélés lazábban, tehát őszinte szóra őszinte szót várva megy némi szeszes ital mellett. Még jó, hogy legalább a pipafüstöt lehet bodorítani a mondandókhoz. Bak Sebő ezt tudomásul véve rá is tért jövetele okára és céljára:– Tanácsos úr, én itt bűnügyben nyomozok, méghozzá a legtitkosabban. Egy rejtelmes gyilkosság szálai ide vezetnek. Tisztában kell lennem egy bécsi bűnüggyel, hogy következtethessek egy magyarországi bűnügyre. Ön titokban tartja, amit én mondok, én titokban tartom, amit öntől megtudok. Legyen szíves, mondja meg nekem, mit derítettek ki önök Franz von Kunvölgyi professzor halálának körülményeiről.Bak Sebő nem is várta, hogy szavai olyan hatást keltsenek, mint amilyet tapasztalnia kellett. A rendőrtanácsos felpattant, mintha a karosszék lángra gyúlt volna alatta. Talán legszívesebben idegesen kezdett volna járkálni fel s alá, de azonnal fegyelmezte is magát: visszaült, a Dritte Sortét elnyomta a hamutálban, és azonnal egy újabbra gyújtott.Végre megkérdezte:– Miféle ügyük vezetett ehhez a bécsi bűncselekményhez?– Tanácsos úr nem tudja, hogy néhány héttel később a professzor valamennyi magyarországi rokonát ugyanazzal a méreggel ölték meg?Az osztrák rendőrtiszt remegni kezdett az izgalomtól.– A rokonait? Kunvölgyi professzornak voltak rokonai?– Néhai unokafivérének gyermekei, Kunvölgyi Tihamér és Bergendi Ákosné született Kunvölgyi Stefánia.– És ki ölte meg őket?– Éppen ezt szeretném tudni. Vélhetőleg ugyanaz, aki megölte a professzort, hogy a család kihaltával az ősi családi birtok másra szálljon.– Van gyanúsítottjuk?– Ha egy volna, akkor nem jöttem volna ide, de több gyanúsított van. Valamennyi olyan körből, amelynek tagjai közt nem illik gyanúsítani senkit, amíg nincs bizonyítékunk.A rendőrtanácsos elgondolkozott, azután nagyon lassan mondotta:– De hiszen Kunvölgyi professzor végrendeletében szó sincs arról, hogy a családjának magyarországi vagyona is van.– Nem is volt, csak igen nagy örökségi jogosultsága arra az esetre, ha családjának a többi tagja meghalna. Ezek a családtagok azonban később haltak meg, mint ő. De aki megölte a professzort, és remélhette, hogy az örököse lesz, az ugyanazzal a méreggel megölhette azokat is, akik közte és az igen nagy értékű örökség közt álltak.– Önök gyanakodnak valakire?A rendőr-tisztviselő most mégis felállt, és járkálni kezdett a szobában. Végre rájött a teendőre.– Őrnagy úr, erről az ügyről csak tudok, de nem az én kezemben van. Önnek azonnal össze kell ülnie azzal a nyomozóval, aki hónapok óta nem meri megfogalmazni a gyanúit. A Kunvölgyi-ügy Gartner felügyelő úr kezében van. A legrégebbi és legtapasztaltabb titkosrendőrünk. Azt mondogatja, hogy ha fény derül erre az ügyre, annak ki tudja, milyen következményei lesznek. Szerinte a szálak olyan előkelő körök felé vezetnek, hogy bajba kerülhet az a rendőr, aki kideríti az igazságot.Erre már Bak Sebő is felállt.– Ez az én emberem. Magam se tudom, merrefelé vezet a Kunvölgyi család kiirtása, de mi is attól tartunk, hogy a rendőrre vagy csendőrre veszélyesebb, mint a bűnösre vagy bűnösökre. De én már elég öreg vagyok ahhoz, hogy ne féljek.– Gartner felügyelő is elég öreg. Talán magával együtt nem fog úgy félni. – Ezzel a tanácsos az íróasztalához lépett, és egy nagy harangcsengőt rázott meg. Egy rendőr azonnal belépett a szobába. – Menjen le azonnal Gartner felügyelő úrhoz! Haladéktalanul jöjjön! Várom.A rendőr bokáját csattogtatta, jelezvén, hogy érti a parancsot, és már ment is.III.Kopogtatás után hosszú, sovány férfi lépett be a rendőrtanácsos ajtaján. Feje olyan kopasz, mint egy biliárdgolyó, csontos orra alatt gondosan nyírt ősz bajusz, állán elhegyesedő kecskeszakáll. Térd alá érő, fekete császárkabátot viselt, amelyet otthon, Magyarországon ferencjóskának neveztek. Láttára Bak Sebő meglepett arccal emelkedett föl, a hosszú ember pedig szinte megdermedt az álmélkodástól.– Szeppi! Te vagy az, Szeppi?… Egy megöregedett Szeppi Gartner.Erre az kitárta hosszú karjait, és amikor egymáshoz léptek, átölelték egymást.– Bastian Bak – mondotta halkan, szinte elérzékenyülve Gartner felügyelő. – Hol van a fekete bajuszod? Mondogatsz még Schiller-költeményeket a söröző asztalánál?– Az urak, úgy látszik, ismerik egymást – vélte a tanácsos. – Akkor aligha kell bemutatnom, hogy ez Josef Gartner rendőrfelügyelő, ez meg Sebastian Bak magyar csendőr őrnagy. Azt hiszem, uraim, önök olyan ügyekben nyomoznak, amelyek valahogyan összefügghetnek egymással.Amikor Gartner is leült, röviden, egymás szavába vágva közölték a tanácsos úrral, hogy úgy harminc évvel azelőtt együtt voltak századírnokok Brünnben. Ők ketten voltak akkor, akiket a tisztek elég művelteknek és elég értelmeseknek tartottak, hogy a katonai irodára osszák be őket, noha egyiküknek sem volt rangja. Bak Sebőnek azért nem, mert Kossuth katonája volt valamikor, Josef Gartnernak azért nem, mert kisdiák korában Bécsben az utcán tüntetett a császár ellen, ott volt akkor is, amikor a feldühödött nép Latour hadügyminisztert felakasztotta az utcai lámpavasra. Ezért kicsapták minden iskolából, elment nyomdászinasnak, amikor felszabadult segédként, katonasorba került, elvitték, és több mint tíz évig elfelejtették leszerelni. Azokban az években, amikor Bak Sebő a brünni magyar diákoktól a legtöbbet tanulta, és kereste az olyan társaságot, amelyben könyvekről beszélgethetett, költők verseit mondogatta, és érdeklődve olvasta az újságok politikai híreit, ez a Gartner Szeppi volt a legjobb barátja. Azután 1866 után – jó huszonnyolc éve – nem látta, nem hallott felőle, de ezt a hosszú, kecskeszakállas arcot akkor se lehetett elfelejteni, ha a fej közben csupaszra kopaszodott, a szőrzet pedig úgy megőszült, mint az övé. És Gartner is azonnal felismerte a zömök termetű, pödört bajszú, kefehajú egykori Kossuth-honvédet. Úgy látszik, hogy Szeppi a háborús kalandok után ugyanúgy a rendet akarta védeni, mint otthon Bak Sebő. Az őrnagy csendbiztos azonnal arra gondolt, hogy az ifjan császár ellen tüntető ifjú idős korában valahogy hasonlóan gondolkodhat az osztrák úri világról, amelynek lelkiismeretesen védi a rendjét, mint ő a magyar urakról. De akármit gondolnak is, tudják, hogy a rend, a közbiztonság jobb a zűrzavarnál, és a bűnök ellen mindig készen kell állni.– A Kunvölgyi-ügyről van szó – magyarázta a tanácsos. – Az őrnagy úrnak ott túl a Lajtán ugyanúgy megvan a maga Kunvölgyi-ügye, mint a felügyelő úrnak itt Bécsben a maga Kunvölgyi-ügye. Az őrnagy úr titkos nyomozó úton van nálunk. Felhatalmazom a felügyelő urat, hogy segítsen neki, álljon rendelkezésére, és kérem az őrnagy urat, hogy saját adataival segítsen bennünket. Így ez a nagyon is kényes, bizalmas ügy vagy két összefüggő ügy, amelyben meg kell találni a gyilkost vagy a gyilkosokat, önökre tartozik, uraim. Kérem, működjenek együtt, és a felügyelő úr az érdekesebb részeredményekről is értesítsen engem.IV.A közös munka hamarosan a Rotenturmstrasse egyik "bejzli"-jében, vagyis kis sörözőjében folytatódott, ahol a félhomályos helyiségben terítetlen gyalult asztalok, mellettük hosszú padok várták a sörözni kívánókat. Itt nem is lehetett egyebet kapni, mint páros virslit, hozzá kenyeret és korsónyi sört. A sört kérni se kellett: aki ide beült, annak a pincér máris hozta a sört; ha a sör kifogyott, rendelés nélkül másikat tettek a vendég elé, mindaddig, amíg a vendég a korsót le nem fedte a kerek alátétlemezzel, jelezvén, hogy nem kíván többet inni. Az este mindig zsúfolt bejzli asztalainál délelőttönként kevesen ülnek, leginkább konfliskocsisok a közeli standról, akik a hajnaltól éjfél utánig tartó kocsihajtás közben egy kicsit meg akarnak pihenni. Gartner úgy gondolta, ennél eszményibb hely nem is lehet két civil ruhás bűnügyi nyomozónak titkos ügyet megbeszélni.– Családos vagy? – kérdezte Sebő.– Voltam – mormogta Szeppi. – A feleségem és leánykám meghalt kolerában. A két fiamat az igazság tiszteletére és szolgálatára igyekeztem nevelni, nem is eredménytelenül: mind a kettő jogász lett, doktor urak. Az egyik nagy jövedelmű, tekintélyes ügyvéd, bárókisasszonyt vett feleségül, ezért az arisztokrata földesurak is neki adják ügyeiket. A másik egy zsidó milliomos bankár leányát vette el. A menyem annak rendje és módja szerint áttért szent római katolikus vallásunkra, a fiam pedig a bank jogügyi igazgatója lett. Nem is rossz fiúk, csak egy kicsit szégyenlik, hogy az apjuk csak rendőr, méghozzá nem is amolyan jogot végzett tanácsos vagy főtanácsos úr, hanem a felügyelői karhoz tartozik, és ez nem előkelő foglalkozás. Igaz, minden nevem napján meglátogatnak családjukkal együtt, pezsgőt is hoznak, de csak a zsidó származású menyem szokott megcsókolni. No persze, a zsidóknak a rendőrfelügyelő is osztrák úr. Hála a jóistennek, nem szorulok rájuk. Még mindig használható vagyok a rendőrségen, és ha egyszer mégis kivénülök, lesz annyi nyugdíjam, hogy ne szoruljak fölébem nőtt fiaimra vagy idővel úrnak felnövekvő unokáimra. Magányosan élek, szenvedélyem is, szórakozásom is a nyomozó munka. És te, Bastian? A válasz rövid volt:– A dédapámat megölték az urak, a feleségemet megölték a betyárok, az ifjúságomat elvitte a császár-király, nincs semmim és senkim. Szolgálom a rendet. – Ennyi kölcsönös vallomás elegendő is volt, végigitták rá az egész korsó sört; a pincér hozott azonnal új korsóval eléjük. Most már rátérhettek a Kunvölgyi-ügyre.Az osztrák rendőr mit sem tudott arról, hogy a kétségtelenül méreggel – méghozzá saját találmányával – megölt vegyészprofesszornak Magyarországon igen nagy értékű birtokra volt örökségigénye.– Erről szó sincs a végrendeletében.– Hol van a végrendelete? – kérdezte Bak Sebő, s arra gondolt, hogy ez a végrendelet talán valami nyomra vezető intézkedést is tartalmaz.– Egy közjegyzőnél volt letétben a végrendelet. A professzor nem sokkal a halála előtt foglaltatta írásba a közjegyző előtt. Amikor az újságokból köztudomású lett, hogy Franz von Kunvölgyit halva találták a lakásán, dolgozószobájában, és megindult a nyomozás, nem bűntény történt-e, a közjegyző a végrendeletet átnyújtotta a rendőrségnek, ott van az ügy aktái között. Ebből kiderült, hogy a tudós elég gazdag ember volt: Bécsben saját házában lakott, egy salzkammerguti üdülőhelyen nyaralóvillát vásárolt a közelmúltban, lakberendezése és könyvtára vagyonnal ért fel, és még tekintélyes készpénze is volt a takarékpénztárban. Nos, a könyveit, köztük nem egy ritkaságszámba menő vegyészeti és tudománytörténeti szakkönyvet, az egyetemre hagyományozta. Inasára és szakácsnőjére igen nagy összeget, 5000-5000 forintot hagyott. De minden egyebet: házat, nyaralót, berendezést és a többi készpénzt, közel 100.000 forintot – mint általános örökösének – báró Engelbert Rosenau özvegye született Ulrike von Reinthal úrnőre testálta. Arról említés sincs, hogy volna valahol rokonsága vagy éppen örökösödési reménye.Bak Sebő szívta-fújta a kis görbe pipáját. Amaz első kis angol pipa óta rászokott az ilyen rövid szárú füstölőkre, és ilyeneket készíttetett tajtékból a pipametszőkkel vagy fából a pipafaragókkal. A gondolkodáshoz szüksége volt szívni-fújni a füstöt és rágni a pipaszárat.– És az a hosszú nevű hölgy már át is vette az örökséget?– Természetesen, hiszen egyelőre a legszigorúbb titok, hogy ő a mi gyanúsítottunk, mivel csakis neki állt érdekében, hogy a professzor meghaljon.– Tehát a professzor titkos szeretője volt, de az idős tudós nem akarta feleségül venni. Inkább megtette örökösének. De az ilyen végrendelet mindig megváltoztatható, ezért – úgy gondoljátok – az özvegy báróné sürgősen megmérgezte, hogy a vagyon bizonyosan az övé legyen.– Valahogy így gondoljuk, de erre semmi bizonyítékunk nincs. És a gyanúsított fivérei meg a halott férje utáni sógorai vagy magas rangú katonatisztek, vagy főemberek különböző minisztériumokban. Ezért olyan nagyon titkos ez az ügy. Vádat csak kétségtelen bizonyíték alapján lehet emelni.– Miféle hölgy ez?– Ma is szép asszony, pedig már közeledik az ötvenedikhez. A férje sokkal öregebb volt. Annyit megtudtunk a cselédségétől, hogy már a férje életében a tudós és magányosan élő Kunvölgyi professzor szeretője volt.– És hogy halt meg ez a férj?– Hetvennyolc éves korában gutaütést kapott Freidenauban a lóversenytéren, amikor nem jött be elsőnek kedvenc versenylova. Élete végső tíz évében nem törődött a feleségével, csak az istállója meg a lovai érdekelték.– Az elhanyagolt feleség pedig a tudóssal vigasztalódott. Eddig rendben is van. De honnét ismer egy báróné egy tudós vegyészt?– Franz von Kunvölgyi tudományos érdemeiért már több mint tíz évvel ezelőtt Hofrath címet kapott, tehát Hochwohlgeboren volt. – Bak Sebő ezeket a szavakat is ismerte, tudta, hogy a Hofrath magyarul udvari tanácsos, és a Hochwohlgeboren méltóságos urat jelent. Ebből azonban még mindig nem érthető, hogy egy lovakkal foglalkozó arisztokrata és családja hol jöhet össze egy napja nagyobbik részében laboratóriumában kísérletező vagy katedráról tanító tudóssal. Szeppi Gartner azonban ezt már kiderítette, hiszen eleve neki is ezt a kérdést kellett föltennie magában.– A hölgynek van egy anyai részről való rokona. Ulrike von Reinthal néhai édesanyja magyar származású volt, ahogy magyar származású volt Kunvölgyi professzor is. A hölgy anyjának unokaöccse egy magyar úr, országgyűlési képviselő, bizonyos Ferdinánd von Bergendy.Bak Sebő olyat harapott a pipaszárba, hogy az eltört a foga alatt. El is dobta azonnal, és a zsebéből másik kis pipát halászott elő: fel volt készülve, hogy olykor szétharapja a pipaszárat. Hiszen ez a Ferdinánd von Bergendy – Bergendy Nándor képviselő úr. Elég közeli atyafia Bergendy Alfonznak is, Bergendy Ákosnak is. A professzor pedig rokona volt Bergendy Ákos feleségének, Kunvölgyi Stefániának. Itt valahol nyomot kell találni! Hiszen ő valójában nem Kunvölgyi, hanem Bergendy-ügyben nyomoz.– De mi köze ennek a magyar képviselőnek, a báróné rokonának a professzorhoz?– Bergendy képviselő úrnak háza van Bécsben a Kohlmarkt közelében, szép kis úripalota. Ha nálunk jár Bécsben, szereti esti eszem-iszomra meghívni a magyar származású osztrák tudósokat, művészeket, újságírókat, és meghívja hozzájuk azokat az osztrák arisztokratákat, akiket ismer. Ezeknek a magyar nevű tudósoknak vagy művészeknek egy része nem is tud magyarul, itt születtek, itt jártak iskolába, de Bergendy képviselő úr tartani akarja bennük a magyar származás tudatát. És úgy gondolja, hogy hasznos nekik, ha személyesen összeismerkednek befolyásos osztrák arisztokratákkal. Nos, a hölgy rokona is a magyar képviselő úrnak, férje révén az osztrák arisztokráciához tartozik, ráadásul mutatós asszony, még inkább az volt úgy tizenöt évvel ezelőtt, amikor a Bergendy-ház estélyén az akkor már nagy hírű, de szintén tizenöt évvel fiatalabb vegyésszel megismerkedett. A hölgy révén azután nem egy befolyásos család is meghívta Kunvölgyi professzort. Nyilván ezek járták ki hamarosan, talán éppen Rosenau báróné ösztönzésére az udvari tanácsos címet és a méltóságos megszólítást, amellyel otthonos lehetett minden úri otthonban, ahová csak Ulrike asszony meghívni javasolta. Hanem amíg a báró úr élt, a legnagyobb titokban voltak egymás szeretői: ezt csak a hölgy legbizalmasabb komornája és a kocsisa tudta. De a professzor két régi cselédje, a lakáj és a szakácsné eleve beavatott volt a titokba. Nyilván ezzel is érdemelték ki a cselédekhez képest igen nagy hagyatékot. Hanem amikor Engelbert bárót megütötte a guta azon a futtatáson, ettől kezdve nem egy társaságban együtt jelent meg a professzor és az özvegy. Afféle nyílt titok volt igen jó körökben, hogy szerelmi kapcsolat van közöttük. És nem is értették, hogy miért nem házasodnak össze. Az özvegy nem volt gazdag. A báró halála után kiderült, hogy az istálló meg a lóversenyszenvedély elvitte a vagyont, a báró úr csőd szélén állt, talán ezért is volt számára olyan végzetes, hogy versenylova, amelyre most már mindent feltett, nem futott be. Nagyon szegény báróné lett volna Ulrike asszony, ha tudós szeretője nem olyan gazdag. Annál érthetetlenebb, miért nem vette feleségül a tudós az özvegyet. És ha nem vette feleségül, miért hagyott rá mindent? Annyi bizonyos, hogy Ulrike asszony gondtalanul élhet tovább a nagy örökségből. Míg ha szeretője egyszer mégis ráunt volna, és megmásítja a végrendeletet, akkor sanyarú sors várt volna az özvegyre. Ezért olyan gyanús nekünk. De nincs bizonyítékunk. Azon az estén, amikor a professzort megmérgezték, még csak nem is volt nála a hölgy. Aznap nem is találkoztak. Kunvölgyinek napközben a laboratóriumában volt dolga, estére pedig vendéget várt.– És ki volt az a vendég?– Hát ez az, amit nem tudunk. Férfi volt, az bizonyos, és az is, hogy magyar, mert Kunvölgyi még tud az elődei anyanyelvén. A két cseléd azonban egy szót sem értett abból, amit beszéltek. Pedig az ennivalókat a szakácsné tálalta fel, az italokat az inas váltogatta, és miközben bent voltak, az úr meg a vendége szüntelenül beszélgetett. Az inas szerint igen komoly, sőt komor hangon.Bak Sebőnek készen volt már a terve. Okvetlenül beszélnie kell a hölggyel, akiről egyébként alig-alig hitte el, hogy köze van a gyilkossághoz, hiszen ez nem Kunvölgyi-, hanem Bergendy-ügy. De azért semmiféle gyanút nem szabad semmibe venni. Azután szót kell értenie az inassal és a szakácsnéval.Egyelőre azonban nem árulta el Szeppinek, hogy ez nem Kunvölgyi-, hanem Bergendy-ügy. És ha mégis van köze hozzá az özvegy bárónénak, azért van köze hozzá, mert ő is Bergendy rokonság. Ezt azonban ráér közölni a régi bajtárssal, ha valamivel többet tud, mert most még semmit sem tud, csak sejti, merrefelé kutatgasson.V.Özvegy Rosenau báróné már jó ideje Kunvölgyi professzor egykori házában lakott, amelyet berendezésével együtt örökölt, s amelyet a hagyatéki eljáráskor ugyanúgy tulajdonának állapítottak meg, mint a salzkammerguti nyaraló villát és azt a 100.000 forintnál is több készpénzt, amely a takarékpénztárban kamatozott az örökhagyó nevén álló folyószámlán. Ulrike asszony nem is tehetett okosabbat, mint hogy mihamarabb átköltözzék az örökölt lakásba, ahol férje halála óta gyakrabban töltötte napjait és főleg éjszakáit, mint saját otthonában. Abban a bárói lakásban ugyanis férje halála óta felettébb sokat zaklatták. Amint Engelbert báró azon a bizonyos freidenaui futtatáson hirtelenül meghalt, hamarosan egyre-másra érkeztek a bírósági keresetlevelek, majd az ítéletek és hamarosan a végrehajtók. Kiderült, hogy a néhai lóversenyes arisztokratának sokkal több hitelezője s ennélfogva több adóssága volt, mint felesége képzelte volna. Azt a palotát, amely az övék volt, betáblázták nem is egy hitelező javára, és az ügyvédek már nemegyszer fenyegetőztek árveréssel, ha az özvegy nem fizet. A bútorokat több ízben is lefoglalták, úgyszintén a falakon függő, állítólag nagy értékű régi festményeket, köztük a Rosenau bárók elődeinek barokk és rokokó stílusú, fehér parókás urakat és hölgyeket ábrázoló arcképeit. Ulrike már az első peres iratok kézbesítése után tudós szeretője javaslatára összeszedte minden ékszerét, és átvitte a professzor lakására, nehogy azokat is lefoglalhassa a végrehajtó. Minthogy Ulrike von Reinthal kisasszony nemesi elődeitől semmit sem örökölt, és egyéb saját vagyona nem volt, mint azok az ékszerek, amelyeket férje vásárolt neki – bár azok értéke nem is volt csekélynek mondható –, ezt a sok nyakéket, fülönfüggőt, karperecet ily módon megmentette a végrehajtók elől. Szeretője váratlan halála, majd az örökség átvétele után átköltözött az örökölt, nagy értékű bútorokkal teli palotába, vajmi keveset törődött azzal, hogy a Rosenau-palota hamarosan a hitelezők martaléka lett. Még Kunvölgyi professzor két hűséges cselédjét, az inast és a szakácsnét is megtartotta szolgálatában. Régi cselédségéből csak komornáját vitte magával az új otthonba. Okos, józan asszony volt: felmérte, hogyan és mennyiből fog élni. A bankbetétben örökölt pénzvagyon valamivel több volt százezer forintnál; a salzkammerguti nyaralót el tudta adni igen jó áron, húszezer forintért, tehát volt százhúszezer forintnyi tőkéje. A bankkamat évi négy százalék, tehát ha tőkepénzes magánzóként kívánt élni, akkor évi jövedelme 4800 forint, vagyis havi 400 forint. Ebből ugyan hintót nem lehet tartani, de minthogy egy átlagos banktisztviselő havi fizetése 80 forint, egy cégvezetőé 200 forint, tehát ennek kétszereséért fenn lehet tartani egy kényelmes lakást háromszemélyes cselédséggel, és ha elmegy valahová, nemhogy egylovas konflison, de kétlovas fiákeren is járhat. Ha pedig egy magányos, de még mindig szép, ötven esztendején túllépett társaságbeli asszony ezt az életformát gond és aggodalom nélkül élheti, akkor nem lehet oka panaszra, sőt olykor-olykor még vendégeket is hívhat magához.Bak Sebestyén körülbelül mindezt tudta felőle, hiszen Gartner Szeppit is alaposan kikérdezte, és alig-alig hitte el a régi bajtárs gyanúját, amely szerint a báró özvegyének nagyon is érdekében állt a vegyészprofesszor halála. Franz von Kunvölgyi vagyona igen csekélyke volt a Bergendy-Kunvölgyi-örökséghez képest, holott erről szó sem esett abban a végrendeletben, amely az özvegy bárónénak gondtalan, de fényűzőnek aligha mondható életet biztosított mindhaláláig, ha nem herdálja el a szeretője halálával ölébe hullt vagyont. Bak Sebő remélte, hogy nem a Kunvölgyiék, hanem a Bergendyék ügyében kaphat útmutatót a további nyomozáshoz.Délelőtt úgy tíz óra tájban sétált el a belvárosi házhoz, becsöngetett, és az ajtót nyitó komornának felmutatta német nyelvű igazolását, amely szerint ő magyar csendőrtiszt, aki bűnügyben nyomoz, és a báróné nagyságos asszonnyal lenne hivatalos beszélnivalója.Bak Sebő jól ismerte nemhogy Magyarország, de az egész Monarchia cím- és rangrendszerét. Tudta, hogy egy gróf vagy grófné méltóságos címre hallgat, amit németül Hochwohlgeborennek kell mondani, de egy báró vagy báróné hivatalos címe szerint nagyságos – vagyis osztrák-németül Wohlgeboren – úr vagy úrnő.A komorna az igazolást elkérte és bevitte úrnőjéhez, aki ilyen idő tájban már felkelt, és meg is reggelizett, bárha még pongyolában volt. Ha afféle úri vendég jött volna ilyen korai órákban, azt nyilván váratta volna, amíg nappaliba öltözik, de egy hivatalos látogatót, aki valami rendőrféle, azt pongyolában is fogadhatja. A komorna tehát visszaadta az igazolást, kérte a látogatót, hogy fáradjon a szalonba, a báróné asszony hamarosan fogadja.Ulrike elolvasván a német nyelvű igazolást, tudomásul vette, hogy őt a magyar csendőrség (francia-osztrákul: Gendarmerie) őrnagya (minden nyugati nyelven: Major) keresi, úgy gondolta, hogy egy kakastollas süvegű, fekete bajszos, aranygallérú tiszt keresi, felettébb elképedt, amikor szalonjában egy zömök termetű, galambősz – bár igaz, pödört bajszú, kefehajú –, civil ruhás, de amolyan magyar atyafiasan csizmás férfi várta, aki jöttére udvariasan felállt és meghajolt. Úgy képzelte, hogy ez az atyafi valami ijesztő kiejtésű német nyelven fog megszólalni. Igen csodálatosnak találta, hogy felettébb jó osztrák-német kiejtéssel kér elnézést a zavarásért, mondván, hogy igen fontos bűnügyi kérdésekben kell néhány szót váltania a nagyságos bárónéval.Bak Sebő pedig magában elismerően vette tudomásul, hogy ez a tudomása szerint az ötvenedik életévén túl járó báróné fiatalos, karcsú, szőke kontyú asszony, akinek felettébb jól áll a világoskék selyempongyola, amely jól mutatta testének ingerlő formáját, hiszen pongyolában az úrnők sem viselnek testet torzító vállfűzőt. Bak Sebő túl hatvanesztendős korán sem volt közömbös a női test férfivonzó varázsa iránt. Otthon házvezetőnőjét is azok közül választotta, akik ha éppen nem házát vezetik, hanem az esti órákban bejönnek hozzá, és előbb hálóingre vetkeznek, majd kegyesen, bár szemérmetlenül még ezt a végső vászonneműt is levetik, olyan karcsúan telt formájúak, hogy a férfiembernek kellemetessé tegyék az elalvás előtti negyedórákat. Bak Sebőnek legelőször az jutott az eszébe, milyen jó lenne, ha most nem bűnügyi nyomozást folytatna, hanem a nagyságos bárónőnek ugyanolyan kedve támadnék előbb ingre vetkezni, azután megmutatni valódi testi létét, lefeküdni vele a szalon falánál váró kanapéra, tudomásul véve, hogy ez az ősz hajú-bajszú csendőrtiszt asszonyt kívánó férfi. De hát ez nem lehetett több futó gondolatnál, hiszen neki most igen fontos büntetőjogi tényeket kellett tudomásul vennie ettől a bárónétól, aki a néhai Kunvölgyi professzor szeretője volt. Azt azonban azonnal tudomásul vette, hogy a méreggel meggyilkolt bécsi tudós igen kellemetes perceket vagy órákat lökhetett ágyában ezzel a szőke asszonnyal. Még olyan fura gondolat is megfordult benne, hogy az se nagy baj, ha az embert végül is megmérgezik a saját életveszélyes találmányával, ha előzetesen egy ilyen kívánatos, úri szeretője volt.– Bocsásson meg, őrnagy úr – mondotta mosolyogva Ulrike, amikor az inkább parasztatyafira, mintsem tisztre emlékeztető látogató túl szabályosan kezet csókolt neki –, de igazán nem így képzeltem egy magyar csendőrtisztet.– Én sem ilyennek egy osztrák bárónét – válaszolt Bak Sebő, és az asszony felettébb elcsodálkozott a csizmás atyafi tiszta osztrák-német kiejtésén. – Azt hiszem, meg kell köszönnöm, hogy pongyolában fogad, mert így talán őszintébben elbeszélgethetünk egynémely kérdésről, amely nem is annyira kegyednek, mint a mi magyar igazságszolgáltatásunknak fontos.– Mivel kínálhatom, őrnagy úr? – kérdezte Ulrike. – Francia konyakkal, svájci körtepálinkával, igazi skót whiskyvel vagy szerb sligovicával? – És ezzel leült a kis kerek márványasztal mellé, kezével mutatva, hogy a vendég nyugodtan üljön vissza.Bak Sebő leült, szembenézett a szépasszonnyal, és mosolyogva, kérdően válaszolt:– Szabad merésznek lennem, asszonyom? Megengedné, hogy pipára gyújtsak? Nagyon komoly kérdéseket szeretnék feltenni, és könnyebben gondolkodhatom, ha pipázom.– Szeretem a dohányfüstöt, őrnagy úr. És ha ön rágyújt, akkor én is füstölhetek.Az asztalon ezüstszelence állt, az asszony kinyitotta, és kivett egy egyiptomi Dimitrino gyártmányú, hosszú cigarettát.– Ha ön dohányos, talán a hölgyektől is elviseli, ha rágyújtanak. De azért mondja meg azt is, mit inna szívesen.Bak Sebő odahaza a piros bort vagy a ki süsü törkölyt kedvelte, ezért a felajánlott innivalók közül a szerb sligovicára támadt a kedve. Ulrike a fal mellett álló, lehajtható oldalú kis italosszekrényből előhozta a kért innivalót, mellé egy másikat is s velük két, elegánsan metszett üvegpohárkát.– Ha megengedi, én inkább francia konyakot iszom. Amikor az első pohárkát összekoccintották, az asszony megkérdezte:– Honnét tud ilyen jól németül?– Őfelsége a császár sokkal tovább tartott osztrák bakának, mint amennyire kedvem lett volna. Észre sem vettem, mikor tanultam meg eléggé elviselhetően a német nyelvet.Ulrike gyanakodva nézett a férfira.– Ön magyar honvéd volt… akkor?– Igen, nagyságos báróné, sőt én valamikor magyar betyár voltam. Nem tudom, tudja-e, mi is volt az a betyár.– Ön haramia volt? – kérdezte csodálkozva Ulrike.– Így is mondhatjuk. De úgy is, hogy ellensége mindannak, amit most már jó régen szolgálok. Én most már elég régen a rend őre vagyok, a bűnök üldözője, és ebben az ügyben járok itt a nagyságos bárónőnél.Ulrike ekkor újra töltött Bak Sebőnek is a sligovicából, magának is a konyakból, koccintásra emelte a poharát, és mosolyogva kérdezte:– Vagyis ön, őrnagy úr, szintén azt képzeli, hogy én öltem meg méreggel dr. Franz von Kunvölgyi professzort, akiről most már az egész osztrák közigazgatás tudja, hogy a szeretőm volt.Bak Sebő végigitta a pohárkányi pálinkát, és így válaszolt:– Téved, asszonyom. Én vagyok az, aki bizonyos vagyok abban, hogy nem ön ölte meg Kunvölgyi professzort. Az ön öröksége túlontúl kis ügy ahhoz képest, amelyben én nyomozok. Csak azt nem tudom, hogy kegyednek van-e sejtelme arról, hogy milyen óriási vagyon örököse lett volna Kunvölgyi professzor, ha tovább él, mint magyar rokonai, akiket ugyanazzal a méreggel öltek meg, mint őt.Az asszony remegő kézzel tette le pohárkáját, és ezt kérdezte:– Azt képzeli, hogy Stefi von Kunvölgyi, az unokahúga ölette meg?Bak Sebő kikapta pipáját a fogai közül, nehogy összeharapja. Kunvölgyi Stefánia! Bergendy Ákosné neve eddig még nem fordult elő ebben az ügyben.– Mondja, nagyságos báróné, hogyan jutott eszébe éppen Bergendy Ákosné?– Ki más juthatott volna az eszembe? Én most egy büntetőügy kellős közepén vagyok. Semmi értelme, hogy szemérmes legyek. Ön tudja, hogy Franz von Kunvölgyi kedvese voltam. Tőle örököltem mindazt, amit rám hagyott. De azt is tudja, hogy abban a végrendeletben szó sem volt sem a magyarországi Kunvölgyi-birtokról, sem Bergendy Ákos birtokáról, amely Stefit illeti meg, ha a férje meghal. Ez olyan óriási vagyon, amelyhez képest igazán semmiség, amit én örököltem.Bak Sebő alig tudott szóhoz jutni.– De bárónő – mondotta végre lihegve –, mi köze volt néhai Kunvölgyi professzornak Bergendy Ákosnéhoz?Ulrike báróné mosolygott.– Ezt se tudja, őrnagy úr? Hát mit tud akkor Bergendyékről? Stefi néha eljött Bécsbe, akkor én nem is kellettem Franznak. Ha Stefi itt volt azon a címen, hogy Bécsben készíttet új ruhát magának, akkor ő volt Franz szeretője. De ha Budapestre utazott fel, hogy részt vegyen egy bálban, akkor férje rokonának, Ferdinándnak, a képviselőnek a szeretője. Az az ábrándos Ákos imádja a feleségét, és el se tudja képzelni, hogy bárkinek befekszik az ágyába, akitől valamit kaphat. A bátyja, az a savanyú képű Tihamér, szinte bűnös módon volt szerelmes bele, és azt csinálta, amit parancsolt neki. Stefi szörnyeteg. De nincs olyan férfi, aki ellent tudna állni neki. Stefi hercegnő akart lenni. Franzot is elvarázsolta. Ha egy kevés pezsgőt ivott, nevetve mondotta, mennyire lenézi a férjét, aki úriember létére iparos meg kereskedő szeretne lenni. Stefi olyan gazdag akart lenni, hogy a vagyonával meghódítsa Waldheim herceget, aki nagyon-nagyon előkelő, de nem eléggé gazdag az előkelőségéhez.– Honnét tudja ezt, báróné?! – kiáltotta Bak Sebő, öklével ütve a márványasztalkára.Ulrike mosolygott.– Ha itt volt Bécsben, eleget ittunk kettesben. Én imponáltam neki, mert bárónő voltam, és ő mindenáron arisztokrata akart lenni. Látja, nem vetem meg az italt, Stefi meg egyenest italos volt. Ha kettesben ittunk, azt is elmesélte, amit józanon nem mondott volna el. Stefi mindenáron hercegné akar lenni, és előbb-utóbb az is lesz, mert Stefi számára nincs akadály.Bak Sebő kivette a pipát fogai közül, úgy nézett szembe az asszonnyal.– Mondja, igen tisztelt báróné, maga nem tudja, hogy Bergendy Ákosnét megölték?Jól figyelte a női arcot, tudott arcmozdulatokból olvasni. Régóta úgy vélte, hogy egy rándulás a száj körül vagy egy villanás a szemekben többet árul el, mint a szó, amely könnyebben hazudik, mint az önkéntelenül valló tekintet. Ulrike báróné szeme pedig úgy csillant fel, mint akit, akárhogyan titkolja is, elönt az öröm. Igaz, gyászt akart mutatni, egymás után két pohárka konyakot is ivott, azután két tenyerével eltakarta az arcát, mintha sírna, de amikor ernyedten az asztalra tette két kezét, szeme körül nyoma sem volt könnyeknek. Csak lihegett.– Stefit megölték?– Én nem a professzor úr halála ügyében nyomozok, ez a bécsi rendőrségre tartozik. Én azt szeretném megtudni, ki ölte meg Bergendy Ákosnét és a bátyját, Kunvölgyi Tihamért.Az asszony erre a hírre úgy pattant fel, hogy látszott, eddig igazán nem vette tudomásul, hogy a nyilván úgyszintén meggyilkolt bécsi professzor magyarországi rokonságát is megölték; nem tudta, miféle bűnügyben nyomoz ez a magyar csendőr őrnagy, aki annyira nem fest csendőr őrnagynak, és külseje ellenére oly feltűnően jól tud németül.Lihegett, újra ivott. Bak Sebő úgy vélte, már nem egészen józan. Ezt nem is bánta. Az italos ember, de még inkább az italos asszony, könnyebben mondja ki, amit nem is akar kimondani. A női szemek valóban olyan zavarosaknak látszottak, mint az olyan félig részegeké, akik már nem uruk a nyelvüknek. Ezt kérdezte:– És az az ábrándos… az a gyárakról ábrándozó… az az Ákos?– Őt is megmérgezték, de rajta sikerült segíteni az orvosnak. Bergendy Ákos él.– Hála a jóistennek! – kiáltotta Ulrike asszony. – Ő az egyetlen becsületes ember abból az egész szörnyűséges családból. Tudja-e, őrnagy úr, hogy az én anyám is Bergendy volt? Ő már itt született, már nem is tudott magyarul, de mégis Bergendy volt, rablólovagok, gyilkosok leszármazottja. Ákos más akart lenni, de gyűlölte minden rokona. Csak Franzl szerette…– Franzl?– Franzl, a szeretőm, professzor doktor Franz von Kun völgyi. Franzl gyilkosnak és ostobának tartott minden Kunvölgyit és minden Bergendyt. Csak éppen ő sem tudott ellenállni Stefi izgalmas szőkeségének.– Ön nagyon gyűlölte Bergendy Ákosnét?– Hogyne gyűlöltem volna. Tudtam, hogy nem akarja elvenni tőlem Franzlt, hiszen hercegné akar lenni. De Franzl egészen bizonyosan úgy képzelte, hogy ha Stefi egyszer szabad lesz, például Ákos meghal, akkor Stefit veszi feleségül. Ezért nem akart házasságot kötni velem. Inkább rám hagyta minden itteni vagyonát, hogy mégis megjutalmazzon, amiért oly régóta voltam mellette. De Stefivel sokkal többet kapott volna. Ha Ákos meghal és Tihomér is meghal, akkor Stefié a Bergendy- és a Kunvölgyi-birtok. Csakhogy Stefi ezzel a vagyonnal nem bécsi professzorné akart lenni, hanem Waldheim hercegné. És Rüdiger Salvator von Waldheim herceg őmagassága aligha állt volna ellent, mert igaz, hogy nagyon sok őse és nagyon előkelő címe van, de azt is elkártyázta, amit még örökölhetett, és az uzsorások csak azért adnak még mindig újabb és újabb kölcsönöket neki, mert remélik, hogy ilyen előkelő névvel végül is gazdag feleséget fog szerezni.Bak Sebő kéretlenül is újratöltött magának a pálinkából, és újratömte pipáját. Úgy gondolta, hogy ha ezek után még azt is megtudja, ki lehetett az a magyar vendég, akivel a professzor az utolsó estéjén beszélt, akkor eltalál a helyes nyomra.– Mondja, báróné asszony, fogalma sincs, ki volt az a magyarországi vendég, akivel a professzor a végzetes estén beszélgetett?– Nem tudom. Nekem csak annyit mondott, hogy fontos ügyben kell a magyarországi vendéggel együtt lennie. A cselédség pedig semmit sem értett…– Hol találhatnám meg ezeket a cselédeket?– Itt nálam. Amikor ideköltöztem, csak a komornámat hoztam magammal, de továbbra is szolgálatba fogadtam Franzl inasát és szakácsnéját, hiszen ezek régóta ismernek engem.– Behívná őket?– Hogyne… örömmel, hiszen engem talán még magánál is jobban érdekel, mi történt. Kár, hogy az a kecskeszakállas rendőr nincs itt, aki engem tart Franzl gyilkosának.– Josef Gartner felügyelőre gondol, ugye? Ulrike igent bólintott.– Mondja, neki mit mondott el Bergendyékről, például Bergendy Ákosnéról?– Semmit. Talán ha nem volna olyan ijesztően kopasz, és nem viselne kecskeszakállat, többről beszéltem volna neki, de olyan hivatalos és ellenszenves volt, hogy nem mondtam semmit. Hiszen egyet bizonyosan tudtam, hogy Franzlt nem én öltem meg, és erre nem is lehet bizonyítéka.– Hát akkor velem miért őszintébb? – kérdezte Bak Sebő.Ulrike most végre mosolyogni kezdett.– Mert pipázik, pálinkát iszik, valamikor még rabló is volt, miellenünk harcolt. Az ilyen embereket nevezik minálunk "Kossuth-kutyák"-nak. Ha maga az igazságot keresi, az számomra hiteles. És kedvelem magát, amiért közölte, hogy Stefit megölték. Magának be merem vallani, hogy örülök Stefi halálának, be merem vallani, hogy nem szeretem azt a magyar nemesi világot, amelyből anyám származott. Franzlt igazán szerettem, de benne is sok volt abból a kíméletlen rablólovagvilágból, amelyből a Kunvölgyiek és Bergendyek származtak. Én az alig ismert Bergendy Ákost kedvelem, aki egy új, egy másféle világról ábrándozik, mint amilyenben az elődei éltek. Higgye el nekem, ebből a bűnöző úri magyar körből egyedül Ákos az az ember, akit szeretni lehet.– Gyakran találkozott vele?– Nem. Tatán kétszer vagy háromszor. De meglepett, hogy olyan tiszta németséggel beszél, mint Goethe vagy Schiller; a gazdálkodás nagy tudósairól, az angol Adam Smithről meg a francia Turgot-ról beszélt, okosan magyarázgatta, hogy voltak kitűnő magyar gondolkodók, egy bizonyos Berzeviczy Gergelyről meg a híres Széchenyi Istvánról mesélgetett okosan, lebilincselően. És olyan szerelmes volt a feleségébe, Stefibe, hogy még csak meg sem akart kísérteni… Pedig most már éppen eleget ittam, hogy bevalljam, ha Ákos azt akarta volna, akkor… akkor… legalább egyszer… De voltam annyira tisztességes pajtása Stefinek, hogy nem mondtam meg Ákosnak, amit tudtam, hogy a felesége, ha Bécsben van, akkor Franzl kedvese; ha Budapesten van, akkor Bergendy Nándor szeretője… és hogy Waldheim hercegre vágyódik. Igyék még egy pohárka pálinkát, őrnagy úr, mert én is iszom még egy pohárka konyakot. Jó, így bevallhatom magának, aki ebben a bűnügyben nyomoz, hogy Franzl halála után, Stefi halála után én igazán Ákos von Bergendy felesége szeretnék lenni. Ha maga fiatalabb volna, ezt nem mertem volna kimondani. Magának bevallom, bár tudom, hogy ez lehetetlen, hiszen én… hiszen én… már elmúltam ötvenéves… és Ákos még nem lehet több harmincötnél. Ákos majd talál magának egy fiatalabb asszonyt. Szerencséje van, hogy Stefi meghalt. Szerencséje van, hogy ő megmenekült a haláltól.Bak Sebőt erre a vallomásra úgy elfogta a szerelmes vágyakozás a nála mintegy tíz évvel fiatalabb bárónő iránt, hogy nem tudott egyébre gondolni: milyen gyönyörűség lenne, ha átölelhetné ezt a szép asszonyt…Izgatottan töltött magának még egy pohárka pálinkát. Ulrike is töltött magának a konyakból. Talán ő is valami hasonlót gondolt, ahogy az egykori "Kossuth-kutyá"-ra nézett. És ekkor Bak Sebő meg merte kérdezni:– Báróné asszony, én most behívatom a cselédjeit, hogy kikérdezzem, hátha megtudok valamit, ami továbbvezet engem a nyomozás útján, de megengedi, hogy előbb megcsókoljam a kezét?Ulrike odanyújtotta azt a kezet, és megkérdezte:– Mondja, őrnagy úr, hogy mondták az ön nevét, amikor osztrák baka volt?– A barátaim Bastiannak neveztek.– Csókolja meg a kezemet, Bastian, azután behívom a cselédeket.Az az egyetlen kézcsók többet ért, mint egy éjszaka valamelyik otthoni falusi asszonnyal. A báróné mosolygott, és ezt mondta:– És bizonyos, hogy nem tart Franzl gyilkosának?Bak Sebő visszadűlt karosszékébe, kesernyés hangon mondotta:– Egy pillanatra sem tartottam gyilkosnak. Milyen kár, hogy osztrák arisztokrata ön, nagyságos báróné. Milyen kár, hogy mások az illemszabályai, mint otthon minekünk, és nem mondhatom ki azt, amit szeretnék kimondani…– Ne mondja ki, őrnagy úr. Most itt maga képviseli az igazságszolgáltatást. Örülök, hogy nem gyanúsít engem, hanem valóban az igazságot keresi. Tehát hívom a cselédeket.Leült az asztalhoz, és megrázta a harangcsengőt. Azonnal egy nő nyitott be. A báróné rendelkezett:– Hívd be Ludwigot, és gyere be te is, Josephine! Amikor azután a két szolgálattevő ott állt előttük, az úrnő így mutatta be a vendéget:– Ez az úr itt Sebastian Bak úr, magyar csendőr őrnagy, aki bűnügyben nyomoz nálunk. Amit kérdez, arra válaszoljanak igaz tudomásuk szerint.Bak Sebő gyakorlott kihallgató volt. Így rendelkezett:– Hozzanak két széket, és üljenek ide mellénk! Még arra is engedélyt adok a báróné őnagysága felhatalmazásából, hogy hozzanak maguknak két pohárkát, és igyanak az itt látható kellemes innivalókból.Erre Ludwig, a lakáj a faltól két széket hozott, s leültek. Bak Sebő a lakájnak a pálinkából, a szakácsnőnek a konyakból töltött.– Igyák meg. Szeszes ital mellett könnyebb a beszélgetés.A két cseléd bizonytalan mozdulattal fogta a pohárkát, de megitták a kínált italt.– Ugye tudják, hogy mielőtt Kunvölgyi professzor fájdalmas görcsök között meghalt, volt nála egy magyarországi vendég?– Igen, tudom – mondta Ludwig, a lakáj. – Értett valamit abból, amit beszélgettek?– Semmit. Nem tudok magyarul, de tudom, hogyan hangzik, mikor magyarul beszélnek.– Milyen volt az a magyar vendég? Erre Josephine, a szakácsné válaszolt:– Hosszú, sovány férfi volt, rövidke bajusszal, hunyorgó szemekkel.– Csak magyarul beszéltek?– Igen – mondotta Ludwig. – Pedig az úr gyakran mondogatta, hogy már alig tud magyarul, hiszen kisgyermek kora óta Bécsben él, csak éppen nem felejtette el az anyanyelvét.Bak Sebő szembenézett mind a kettővel.– Ismerték maguk Bergendy Ákos urat?– Persze hogy ismertük – válaszolt az inas. – Nem ő volt. Bergendy Ákos kitűnően tudott németül, mindig németül beszélt a professzor úrral.– Ismerték maguk Bergendy Nándor képviselő urat?– Ismertük – szólt erre azonnal Josephine, a szakácsné.– Vele hogyan beszélt a professzor úr?– Valami furcsa keverék nyelven. Hol magyarul, hol németül. De bizonyos, hogy nem ő volt akkor este nála.– Miféle volt?A szakácsné megpróbálta magyarázni:– Hosszú, sovány, rövid, de tömör bajuszú. Nem ivott bort. Pálinkát se kért. A professzor úr nevetve mondta, hogy a rokon gyomorbeteg, mert csak sörre van kedve. Puntigamert hoztam neki a pincéből, abból azután meg is ivott vagy két palackkal.Bak Sebő szinte rácsapott a kérdéssel:– És a professzor úr mit ivott közben?A két cseléd – Ludwig és Josephine – szinte egyszerre válaszolt:– Beaujolais-t, könnyű, francia vörös bort. Mindig azt ivott.Bak Sebő elgondolkozva nézett rájuk, azután ezt kérdezte:– Közben a professzor úr semmit sem mondott maguknak?Erre Ludwig ezt válaszolta:– Egy ízben felállt, kiment, és a dolgozószobájában keresett valamit. Amikor onnét kijött, ezt mondta nevetve: "Ezeknek a magyaroknak már megint rókák elleni méreg kell. Úgy látszik, túl sok rókájuk van."– És vitt valamit a vendégnek?– Igen. Egy üvegcsét. Alighanem ebben lehetett a méreg.Bak Sebő úgy érezte, nyomon van.– Mondja, Ludwig, amikor visszament a professzor a vendégéhez a méreggel, utána kiment még?– Nem emlékszem – vallotta az inas.– Dehogyisnem! – kiáltotta a szakácsné. – Hiszen akkor jött ki a konyhába, hogy csináljak a vendégnek egészen lágy tojást, olyan lágyat, amelyet nem enni, hanem inni kell, mert a vendégnek égni kezdett a gyomra, és erre az egészen híg tojás a legjobb orvosság.Bak Sebő úgy érezte, mintha minden vér a fejébe szállna. Hiszen a vendég ekkor töltötte a professzor francia piros borába a mérget vagy annak néhány csöppjét.– Mondják csak! Maguk semmit sem értenek magyarul. De nem emlékeznek, hogy a magyar vendég hogyan szólította a professzort?– Ezt tudom – mondotta erre Ludwig. – Ennyit értek magyarul. Az a hosszú termetű vendég "Feri batiám"-nak nevezte a professzor urat. Ez magyarul azt jelenti, hogy "Franz, idősebb fivérem".– És a professzor hogyan nevezte a rokonát?– "Tihó"-nak – mondottá a lakáj. – Erre nagyon jól emlékszem, mert nagyon furcsa volt ez a "Tiho".Bak Sebő számára egyszerre világos volt, hogy ez a "Tiho", vagyis Tihamir azonos a magyar Tihamérral, tehát a hosszú, sovány vendég Kunvölgyi Tihamér lehetett. Ő kért gomba- vagy kígyómérget a vegyészprofesszortól, és ő töltött ebből a francia vörös borba annyit, hogy rokona még aznap éjszaka belehalt. De "cui prodest"? Kinek az érdekében ölte meg Kunvölgyi Tihamér apja unokafivérét, Franz von Kunvölgyi professzort? És hogyan halt meg ő maga és húga néhány héttel később ugyanattól a méregtől? És hogyan maradt életben Bergendy Ákos?Bak Sebő úgy vélte, tud már annyit, amennyit Ulrike bárónénál megtudhatott. Ivott még egyet a cselédséggel. Azután megköszönte a felvilágosítást, s elbocsátotta őket. És amikor megint egyedül maradt az úrnővel, ezt mondta neki:– Azt hiszem, nyomon vagyok. De közben eszembe jutott egy kérdés. Talán tud segíteni.– Hogyan segíthetek? – kérdezte Ulrike.– Ide hallgasson, bárónő, én bizonyos vagyok már, hogy magának semmi köze ehhez a családi gyilkossághoz, de a maga kezében van Franz von Bergendy egész hagyatéka.– Mi érdekelné ebből?– Maradt-e valami levelezés vagy írásos feljegyzés a professzor fiókjaiban?– Igen. Az íróasztalának egyik fiókja levelekkel van tele. Átolvastam. A legtöbb szakmai kérdésekről szól: Franz német, francia, angol és budapesti magyar tudósokkal levelezett különféle vegyületek mérgező hatásáról. Hiszen tudja, elsősorban a toxikológia, a mérgek tudománya izgatta. A legtöbb levelet nem is értettem. Van francia nyelvű is, tudok is franciául, csak éppen azt nem értettem, miről szólnak ezek a francia levelek, túlságosan szakmai, kémiai tárgyúak.– Magyar nyelvű levél nincs köztük?– De van. Ezekbe természetesen bele se néztem, hiszen nem tudok magyarul. Azt hiszem, ezek a magyarországi rokonoktól valók.– Akar segíteni nekem, báróné?– Természetesen. Hiszen én szeretném legjobban megtudni, ki lehetett Franz gyilkosa. Nagyon szorongató érzés, hogy Gartner felügyelő úr engem tart a tettesnek. Nem mondta, sohasem mondja, de érzem. És azt is érzem, hogy maga tudja, ez mennyire nem lehet igaz.– Akkor még arra kérném, hogy mutassa meg nekem azokat a magyar nyelvű leveleket.A báróné felállt.– Hozom. Addig maga igyék még egy-két pohárral.– Nem. Éppen elegendő volt annyi, hogy kezet mertem csókolni önnek. Most józanságra van szükségem. A pipára megint rágyújtok, de egy kortyot sem iszom, amíg nem látom azokat a magyar leveleket.Ulrike báróné hamarosan visszatért néhány levéllel, odanyújtotta Bak Sebőnek.– Ezek a magyar levelek.Bak Sebő átvette azt a néhány levelet, és nézegetni kezdte, miközben a bárónő újra leült vele szemben, töltött magának megint a konyakból és Bak Sebőnek a pálinkából. A csendőrtiszt azonban most még nem ivott. Elég bódulatot adott az eddig ivott szesz meg az a kézcsók az imént. Még arra is gondolt, amíg várta Ulrikét a levelekkel, hogy úgy látszik, túl a hatvanadik életéven, habár tetterős férfi maradt, egy szép ábránd legalább annyit ér, mint a test szerinti szerelmi valóság. Úgy gondolta, hogy ha majd hazamegy, és az első este behívja magához már nem fiatal, de eléggé formás házvezetőnőjét, önkéntelenül úgy képzeli majd, hogy a kedves parasztasszony helyett ezt a bécsi bárónét öleli. Még arra is gondolt, milyen jó, ha elegendő évtized szerelmes tapasztalata van mögöttünk, ilyenkor már többet tudunk hozzáképzelni a gyarló – vagy hál' istennek, nem is olyan gyarló – férfitest lélekizgató és léleknyugtató örömeihez. Talán jobb és szebb is, hogy nem viselkedett illedelmetlenül. Így talán Ulrike báróné emlékezetében is kedvesebb marad az ősz bajuszú, fehér kefehajú, magyar csendőrtiszt emléke.Ez az ábrándozás azonban nyomban kettészakadt, amikor a kezébe vette azokat a magyar nyelvű leveleket, amelyeket Ulrike báróné odaadott neki. A nyomozótisztnek most az volt a legfontosabb: mit tudhat meg ezekből a levelekből?Az első néhányról azonnal megállapította, hogy ezek az ő számára merőben érdektelenek. Budapesti tudósok, orvosok, gyógyszerészek írták. Vegyészeti kérdésekről volt szó bennük. Akadt néhány rövidebb levél is, amelyben a tudós férfi születésnapjára vagy névnapjára gratulálnak. Hanem ezek közül az egyik mégis hozzátartozik az ügyhöz, ezt Bergendy Ákosné írta Kunvölgyi professzor legutóbbi neve napjára. Keltezés ugyan nem volt a szöveg alján, de nyilván május elején írták, mivel a levélben ez volt olvasható:"Édes egyetlen Francim! Látod, még most, az Úr 1894-dik esztendejében sem feledkezem meg arról, hogy május 11-én van a névnapod. Szomorú esztendő nekem ez az 1894-dik, hiszen ez idén leszek kereken és bánatosan 30 éves. Balzac szerint ettől kezdve nem fiatal az asszony. De ha nekem Te közel 60 esztendős fővel sem vagy öreg, akkor talán én se vagyok 30 évesen öregasszony a Te számodra. Nem felejtem el azokat a szavakat, amelyeket lakodalmamon, pezsgővel koccintva, mosolyogva, talán gúnyosan mosolyogva suttogtál a fülembe: »Hát eddig lánynak vénlány voltál, de most már asszonynak fiatal menyecske vagy.« Te voltál az oka, hogy vénlány lettem, Te nem akartál feleségül venni, és csak akkor lángolt fel irántam a szerelmed, amikor már Ákos felesége voltam. A vénlány nem kellett neked, a fiatalasszony igen… Bárcsak ne volnék Ákos felesége! Ákosra itt, az isten háta mögötti, végtelenül unalmas paraszti világban minden asszony áhítozó szemekkel bámul. Nekik bizonyára jó is lenne ez az örökké malmokra, serfőző kádakra, üzletekre gondoló spíszbürger. Akkor érzi jól magát, ha gazdatisztekkel, mérnökökkel, gabonakereskedőkkel beszélgethet a tornácon. Az egész szezonban egyetlenegyszer volt olyan kegyes, hogy felvigyen Budapestre egy bálba. Még az itteni úriemberek is afféle különcnek tartják. A minap egy szomszédos földesúr mosolyogva mondta, hogy a Bergendyeknek bunyevácnak, zsidónak vagy svábnak kellett volna születniök. Hiszen Ákos unokafivérének, Alfonznak is egyre csak pénzen jár az esze, főjegyző létére uzsorás hírben áll, az volt már az apja is. Ákost pedig folyton csak az izgatja, milyen hasznot hajtó üzemet lehetne kifundálni. Pedig igazán nem lehet pénzgondja, hiszen Tihó meg én két év alatt magunkhoz váltottuk minden adósságát: kifizettük a banknak, amit kölcsönkapott, hogy megszabaduljon attól a rengeteg adósságtól, amit léha, könnyelmű apja csinált. Ákosnak azonban nem kell a gondtalanság. Kalmárszellem. Képzeld csak el, hogy a sört jobban szereti a bornál. A tornácon mindig ezt issza és ezt kínálja, ha német mérnökökkel vagy zsidó gabonaüzérekkel napestig tárgyal. Még a tiszttartók is megszokták, hogy ha Bergendy tekintetes úr beszélni akar velük, akkor itt nem borral vagy pálinkával kínálják őket, hanem sörrel, amitől csak lassan megy az ember fejébe a szesz. Hányszor gondolok ebédkor Ákos söre mellett a Te beaujolais-dra. Ákos már Tihót is rászoktatta a söritalra. Igaz, Tihó világéletében gyomorbajos volt, égeti a komolyabb ital. Tihó most itt van nálunk. Nem is érzi magát rosszul ezen az unalmas Méneskúton, mert van itt egy felettébb céda szakácsné, akinek az olyan fanyar férfi, mint Tihó, is jó szerető, hiszen valódi úr, és aki egyszer úr, az menten kívánatos egy szakácsné számára. Képzelem, mit szólna a szakácsné férje, aki a kocsisunk, ha megtudná, hogy édes felesége éjnek idején belopakodik az úri vendég ágyába. És hogy megijedne a kedves bátyám, ha a méltán mérges kocsis egyszer baltával a kezében vonná felelősségre. Képzeld el, milyen mulatság lenne az egész vármegyében, ha a daliás kocsis agyonverné a nyeszlett urat, azután a kocsist felakasztanák, mert urat vert agyon. Legalább lenne egy kis szórakozás ebben a sivár pusztaságban. No de én nem kívánom Tihó halálát, elvégre az egyetlen testvérem, a kocsis halálát sem kívánnám, elég baj neki, hogy ilyen a felesége. Hanem annak a szakácsnénak a halálát igazán nem bánnám, mert nemcsak Tihónak, hanem Ákosnak is megakad rajta a szeme. Igazán formás cemende. Csak éppen jól főz, ezért nem adtam be neki eddig patkánymérget. De hát nálunk nincs is olyan biztos hatású méreg, mint amilyet te találtál fel. Ha egyszer véletlenül Ákos sörébe kerülne a Te mérgedből néhány csepp, akkor keservesen elsirathatnám szegényt, és Hozzád mehetnék feleségül. Csak úgy eljátszom a gondolattal, hogy a Kunvölgyi-birtok és vele a Bergendy-birtok, amely most már az enyém, milyen gondtalan életet biztosíthatna Neked, édes Franci, hogy attól fogva már csak nekem és a tudományodnak élhess. Én akkor bécsi asszony lehetnék, te pedig szabadjára ereszthetnéd tudós képzeletedet. No de ne beszéljünk ilyen bűnös gondolatokról. Hiszen most csak azért írok, hogy gratuláljak neved napjára. Gondolj rám. Én is Rád gondolok. Csókol a Te szeretőStefidUtóirat: Most jut az eszembe, hogy Tihó a napokban Bécsbe utazik, Téged is meg fog látogatni. Ne bort, hanem sört adj neki, mert a bortól ég a gyomra. De képzeld úgy, hogy lélekben én is ott vagyok, és Veled iszom a Te francia piros beaujolais-dat.S."Bak Sebő ezt a levelet kivette a többi közül.– Ezt, kérem, adja ide, báróné asszony.Ulrike kérdően nézett rá.– Megtudott belőle valamit?– Valami nagyon furcsát tudtam meg, valami olyasmit, ami sehogyan sem felel meg a tényeknek. Ebből a levélből bizonyítani tudnám, hogy Bergendy Ákosné született Kunvölgyi Stefánia megmérgezte Bergendy Ákost. Holott Stefánia asszony halt meg mérgezésben, és Ákos úr él. De talán ezen a nyomon mégis továbbmehetek. Még egy végső kérdésem van. Egészen bizonyos, hogy Stefánia asszony ahhoz a hosszú nevű herceghez akart feleségül menni?– Igen. Hitegette Franzlt, a szeretője is volt. Franzl ezért nem vett engem feleségül. De Stefi hercegné akart lenni. És amit ő akart, azt mindig keresztül tudta vinni. Csak hát közben megölték. És aki Stefit megölte, azt én ismeretlenül is szeretem. Ezt szemébe mondom még a nyomozó csendőrtisztnek is.– És az a herceg feleségül vette volna Bergendynét, ha történetesen elözvegyül?– Nem is tehetett volna mást. Az uzsorások eddig csak azért nem árverezték el, mert remélték, hogy egy gazdag házasság majd megsegíti. Nem tudom, kit fog találni Stefi halála után. Hiszen nem éppen daliás férfi, beteg is, részeges is, kártyás is. Most már legföljebb egy gazdag zsidó család leánya segíthet rajta. Mert hát a zsidóknak felettébb érdekük, hogy hercegi rokonságuk legyen. De az igazán gazdag zsidók találhatnak ifjabb és kellemesebb eladósodott arisztokratát is, mint amilyen Rüdiger Salvator von Waldheim herceg.– Akkor, azt hiszem, nincs több teendőm Bécsben. Köszönöm mindazt, amit mondott nekem, és köszönöm ezt a levelet. Okos még nem lettem tőle, de mégis okosabb, mint mielőtt idejöttem. Ugye búcsúzásul megcsókolhatom még egyszer a kezét?– Csókolja meg, őrnagy úr. Nemcsak udvariasságból mondom, nagyon örülök, hogy megismertem. Még nem találkoztam magához hasonló nyomozótiszttel, sőt még magához hasonló emberrel sem. Most valahogy másféle képem van magukról, magyarokról, mint eddig.VI.Bak Sebőnek ugyan az is megfordult a fejében, hogy valamiképp meg kellene közelíteni azt a Rüdiger Salvator von Waldheim herceget is, akit Bergendy Ákosné szeretett volna nagyúri férjül magának. De a gondolatot azonnal elhessegette. Túl sok időt pazarolna, amíg megközelíthetne egy valódi herceget, és az a valódi herceg aligha tudna hozzátenni ahhoz a képhez, amely a halott asszonyról az édes Ulrike szavai, de még inkább saját levele nyomán kiformálódott benne. Most sürgősen haza kell mennie és kifürkészni, hogy a Kunvölgyi Tihamér Bécsben szerzett mérge hogyan juthatott abba az ételbe, amelybe maga Tihamér is belehalt.Azt a hallottak után el tudta volna képzelni, hogy Stefánia az egész Bergendy- és Kunvölgyi-vagyonért megöli a férjét is, a fivérét is, sőt a szakácsnét is… De akkor miért halt meg Stefánia asszony?Ezekre a kérdésékre, ha lehet választ találni, csakis Méneskúton lehet. A császárvárosban nincs több dolga. Annyi bizonyos, hogy Ulrikével soha többé nem találkozhat. Ulrike kedvéért szíves örömest maradt volna még Bécsben, elvégre a Bergendy-ügy nem olyan sürgős, a halottaknak már mindegy, a gyilkos pedig nem sürgeti a büntető eljárást. De odahaza az alispán is, a főjegyző is várja, ki a bűnös. És a kétségtelen bűnös – Bergendy Ákosné született Kunvölgyi Stefánia asszony – ugyanolyan halott, mint a Kunvölgyi família többi tagja. Az a birtok most már Bergendy Ákosé, akinek még csak nyomasztó adósságai sincsenek, hiszen most már minden betáblázás Kunvölgyiék nevén van, és ezt is Bergendy Ákos örökölte. Ebből a családirtásból Bergendy Ákos járt jól. Ámde ha kiderül, hogy ő a gyilkos, akkor mindent Bergendy Alfonz örököl. De mit szól a méltóságos Bergendy Nándor képviselő úr, és mit szólnak a vármegye földesurai, ha egy Bergendyről kiderül, hogy gyilkos, és a büntető törvénykönyv megfelelő paragrafusa alapján halálra kell ítélni?Bak Sebő, amikor már vonaton ült és utazott hazafelé, arra gondolt, milyen igaza van Dombháthy Boldizsár főszolgabíró úrnak, hogy kívül akar maradni az ügyön. Ha ő utasítja a csendőrséget, amelyhez joga lett volna, hiszen a főszolgabíró a járási felettese a csendőrségnek, akkor az övé a felelősség is. De ha a csendőralszárny tisztjeinél magasabb rangú csendőr, az őrnagyi fokozatban valójában sehová sem tartozó csendbiztos deríti ki az igazságot, akkor ezért az igazságért csakis ő a felelős. Ez a csendbiztos azonban most már nem is tehet mást, mint hogy mindenáron kideríti az igazságot."Mindenáron?" – ismételte magában. – Miféle ára lehet ennek? Hatvanéves elmúlt, nyugdíja biztosítva van. Tanácsért amúgy is hozzá fognak fordulni a csendőrök és a főszolgabírák, ha nem tudják, mi a teendő. Igaza van Dombháthy Boldizsárnak: az egész vármegyében senki más nem derítheti ki az igazságot… Hát ő megpróbálja.Egyedül ült a II. osztályú vonatfülkében. Egy csendőrtisztnek II. osztályon illik utazni. Egy alispán vagy egy országgyűlési képviselő I. osztályon utazik. Egy parasztember vagy egy fűszeres III. osztályon, még akkor is, ha gazdagabb, mint az alispán vagy a csendőrtiszt. Az illem… vagy nem is illem, hanem a soha le nem írt, ki nem mondott, de kényszerítő tekintélyszabályzat követeli, hogy ki milyen szállodában szálljon, hányadik vasúti osztályon utazzék. Bak Sebő pedig, amióta életének nincs is más célja és tartalma, mint a rend és közcsend őrzése, úgy tartja be az írott és íratlan szabályokat, mint a minden este egy-két oldalnyi bibliaolvasást.Most ott ül egyedül a vasúti fülke ablakánál, bodorítja pipájából a füstöt, és elmélkedik. Sok mindent tud már a Bergendy-ügyről. Az a levél, Stefánia asszony levele a professzorhoz, sok mindent elárul a bűnügy mögötti családi titkokból. De éppen a főkérdés érthetetlen: miért nem halt meg Bergendy Ákos? Hiszen a felesége éppen ezt akarta. De ha mégsem a felesége akarta így, akkor Bergendy Alfonz érdeke lett volna, hogy Stefániával és az örökség útjában álló Kunvölgyi Tihamérral együtt mindenekelőtt Bergendy Ákos haljon meg. Kinek az érdeke, hogy Bergendy Ákos éljen?Ez a Bergendy Ákos a malmaival, üzleti gondjaival, józan sörivásával egyre rokonszenvesebb ember számára. Alig-alig ismeri, ritkán esett alkalom, hogy szóba keveredjenek. Igaz, a modorában van valami fölényeskedő. Sokan pökhendinek mondják. De többet ér, mint a többi Bergendy uraság és Kunvölgyi uraság együtt. Bizonyos, hogy tetszésére van odafont a magasságos kormánynak is, hiszen végre egy földesúr, aki ipart és kereskedelmet akar teremteni. Kedvére lehet a bankoknak is, hiszen már az adósságokat is letörlesztették… De miféle érdeke volt Kunvölgyiéknek, hogy magukhoz váltották a Bergendy-birtokot terhelő adósságokat? Ha Kunvölgyiék akarták megölni Bergendy Ákost, akkor ez érthető: a magukénak kívánták az egész egyesített Bergendy-Kunvölgyi-birtokot. De nem Bergendy Ákos halt meg, hanem a Kunvölgyi család: Stefánia asszony is, Tihamér úr is, még a bécsi Kunvölgyi professzor is. Ha Ákos is meghal, akkor nyilvánvaló lehetne, hogy a családirtás Bergendy Alfonz érdeke. A méreg azonban Franz von Bergendytől származott, akihez Alfonznak semmi köze. Legalábbis az eddigi nyomok szerint. És mi köze van az egészhez Bergendy Nándor udvari tanácsos, országos képviselő úrnak, akinél Kunvölgyi professzor és Ulrike báróné megismerte egymást?A pipát újra kellett tölteni, újra kellett gyújtani. A vonat már túljárt a Lajtán, ez már Magyarország."Micsoda darázsfészek" – ez jutott a csendbiztos eszébe. Itthon már magát sem csendőr őrnagynak, hanem csendbiztosnak tudta, aki ugyanolyan hidegen, félelem és érzelem nélkül teljesíti a rend és igazság parancsát, mint hajdani példaképe, mestere, Ráday Gedeon. Ráday volt ennyire közömbös, hogy mi is történik azután, ha sikeresen teljesítette a feladatát. És arra kellett gondolnia, hogy a közrendet, az igazságot csak az szolgálhatja igazán, aki nem fél a következményektől, akinek nincs félni- és féltenivalója. Aki olyan magányos, mint ő, Bak Sebő, egykori betyár, egykori szabadságharcos, egykori pandúr, idegen uraktól is, szolgáktól is. Egészen bizonyos, hogy Ráday Gedeon is ilyen magányos ember volt. Szükség van magányos emberekre, akik senkit, semmit sem veszthetnek, hogy kiderüljön az igazság ott, ahol nagyon sokféle érdek vigyáz arra, hogy az igazság ne derüljön ki.Ezt hiába magyarázná a kedves, atyafiságos alispánnak, még kevésbé Bergendy Alfonz főjegyzőnek. De az üzletben, pénzben, iparban és kereskedelemben gondolkodó Bergendy Ákos nyilván érti ezt.Tehát mindenekelőtt el kell menni Méneskútra és megkérdezni Bergendy Ákost, mit gondol, miért maradt ő életben.VII.Bak Sebő már azelőtt is megfordult a méneskúti kúriában. Üldögélt már a nemes szőlővel befuttatott, tágas tornác zöld színű asztalánál. Legutóbb még Stefánia asszony kínálta házi készítésű kisüsti pálinkával. Kívánatos asszony volt az a nagy, szőke kontyú tekintetes úrnő. De amióta a csendbiztos a zsebében hordozta azt a levelet, amelyet az azóta halott – pontosabban: megölt – Bergendyné írt atyafi-szeretőjéhez, a bécsi tudóshoz, akit már előbb ugyanazzal a méreggel gyilkoltak meg, kelletlenül rossz érzéssel gondolt vissza a méneskúti uraság egykori hitvesére. És emlékét nem is tudta elválasztani Ulrike báróné kék pongyolás képétől. Mind a kettő szeretője volt a professzornak. De a báróné igazán szerethette az idős korában is nyilván férfiasan vonzó Franz von Bergendyt. Stefi tekintetes asszony pedig csak hitegette-csalogatta, mivelhogy ő mindenáron hercegné, igazi bécsi osztrák hercegné akart lenni. Stefi asszonynak az útjában volt a férje is, tudós szeretője is. Igen ám, de akkor miért halt meg a fondorlatos asszony a méregtől, amely végzett szeretőjével és kis híján a férjével is? Lehetséges, hogy ha a körorvos előbb az asszonynak adja be a hánytatót, akkor ő él most, és a férje halott?Ilyenfajta gondolatokkal ült Bak Sebő a tornácon, a hosszú, zöld asztal fejénél álló, fonott nád karosszékben, várva, hogy a ház ura hazaérkezzék.Amikor komótos léptekkel belépett az udvarház kapuján, az udvaros szolgák azonnal felismerték, hiszen őt nemhogy a járásban, de az egész vármegyében minden valamirevaló ember ismerte. Amikor közölte, hogy a tekintetes úrral lenne beszélnivalója, egy siheder azonnal elrohant. A tekintetes úr ugyanis ilyenkor, délelőtt mindig odakint van az építőmunkáknál. Hiszen itt úgy két éve folytonosan építőmunka folyik. A hengermalom már készen áll, az idén, aratás után működni is kezdett. A téglagyár csaknem készen áll. A serfőzde építésébe is belekezdtek már. Tudta az egész vármegye, hogy Ákos tekintetes úr jobban ért a gazdálkodáshoz – és nemcsak a mezőgazdálkodáshoz –, mint bármelyik földbirtokos a messze környéken. A közeli falvak parasztjai azt is tudták, hogy hamarosan olyan munkás kezekre lesz szükség a Bergendy-üzemekben, amelyek több pénzt hoznak a szegény embernek, mint a zsellérmunka. Bak Sebő azt is tudta, hogy a környék földesurai egy kissé megvetik Ákos tekintetes urat, aki nem ül le velük nagy pénzekben ferblizni, de még a szombat esti nagy ivásokban is csak igen-igen ritkán vesz részt. Volt, aki azt mondogatta, hogy Bergendy Ákos, éppen ő, a mindenkinél duhajabb Bergendy Barnabás fia jobban emlékeztet a zsidókra meg a bunyevácokra, mint azokra a magyar urakra, akiknek kései leszármazottja. Hiszen talán még Füleki Fulkó gróf is, minden rablólovagok legrablóbbja, a tatárjárás idejének tömeggyilkos vagyonszerzője is az őse volt állítólag. Apjaura átivott, átdorbézolt egy életet, talán még a feleségét is megölte, hogy ne zavarja változatos szerelmeskedéseiben, és végül részeg fővel leesett a háztetőről. És ez az érthetetlenül iskolákat járt ivadék üzletel, építtet, kifizeti az adósságokat, német mérnökökkel tárgyal, zsidó gabonaüzérekkel alkudozik, ceruzával a kezében ellenőrzi a tiszttartók számadásait, mintha szatócs volna és nem földesúr.Bak Sebő jól tudta, hogy Bergendy Ákost nem kedvelik a megyei urak. Unokafivére, Alfonz úr, a főjegyző pedig a családirtás bűnét is rá akarja sütni. Igaz, ha ez a gyanú igazságnak bizonyulna, akkor Alfonz úr a Csemegi-kódex megfelelő paragrafusa alapján az állammal öletné meg a gyilkosságért elítélt Ákost, és az ölébe hullna a most már tehermentes Bergendy-Kunvölgyi-vagyon felépült és épülő gyáraival, nagyszerű kilátásaival. Alfonz űr, a főjegyző lenne a vármegye leggazdagabb embere, a következő tisztújításkor bizonyára alispán.A csendbiztos a lelke mélyén nagyon szerette volna, ha az derül ki, hogy Ákost valóban a véletlen mentette meg a haláltól, és a családirtást Alfonz úr követte el. De hogyan? Remélte, hogy egy lépéssel megint közelebb jut az egyelőre homályborította igazsághoz, ha egy alapos, hosszú beszélgetéssel megtudja, mit tud, sejt vagy gyanít Bergendy Ákos az igazságról. Vajon mit tud Ákos úr néhai feleségéről? És mi köze van a történethez annak a Kunvölgyi Tihamérnak, aki minden bizonnyal a mérget elhozta Bécsből Méneskútra, aki talán maga volt a professzor gyilkosa, de végül maga is áldozata lett… de kinek? Stefániának? Vagy Bergendy Alfonznak? Vagy Laczkó Kristófnak, a méltán bosszúszomjas férjnek? Vagy mégis Ákosnak?Bak Sebő ebben az ügyben kettőt kívánt. Az első az volt, hogy kiderítse a gyilkost. A másik, hogy ez ne Ákos legyen a gyanúsíthatok közül. Neki már eleve rokonszenves volt ez a földesúr, akit a megye földbirtokosai hol zsidó módra üzérkedőnek, hol sértően pökhendinek mondottak. A parasztok és építőmunkások azonban parancsolgató hangja ellenére is kedvelték, mert jól fizetett munkát adott, és még jobb jövedelmű munkákat vártak tőle. A sokat tapasztalt és újságolvasó csendbiztos úgy vélte, hogy ez a Bergendy Ákos pontosan olyanfajta földesúr, amilyennek Deák Ferencék elképzelték az újmódi magyar urakat, ilyeneket kutatott országszerte Széli Kálmán bankárkormányzata, ezeknek az érdekében irtotta ki Ráday Gedeon a kelleténél rokonszenvesebb hírű, valójában veszedelmes, közveszélyes betyárokat. Talán valamikor még Széchenyi István is ilyennek kívánta a magyar nemesurakat, és Kossuth Lajos is olyan Magyarországért harcolt, amelyben a tehetős nagybirtokosok tevékeny iparosokká, kereskedőkké válnak.Bak Sebő már másodszor töltötte újra pipáját, mire Bergendy Ákos hazaérkezett. Gyors léptekkel, kettesével véve a lépcsőt, jött fel a tornácra. Jöttére a csendbiztos felállt.– Elnézését kérem, tekintetes úr, hogy zavarom.Ákos úr két kézzel szorította meg a vendég kezét.– Örülök, hogy látom, csendbiztos úr. Nem is tagadom, hogy már jó ideje várom a látogatását. Foglaljon csak helyet. Én ide ülök a padra, ez a kedves helyem, innét kilátok az egész kertre.Szinte lenyomta vendégét a fonott karosszékbe, maga pedig mellé ült a fal mellett húzódó pad szélére.– Miért várt engem, tekintetes úr?– Mert itt egy családirtás volt, ahogy a budapesti lapok írták, maga pedig a csendbiztos, akinek ki kell derítenie, ki volt a gyilkos.Bak Sebő összehúzott szemmel nézte a vendéglátó urat.Bergendy Ákos úgy 35-36 éves lehetett. Ajakvégtől ajakvégig húzódó fekete bajuszt viselt, keskeny oldalszakálla éppen hogy füle aljáig húzódott, haja kissé kócosan borzolódott, amikor letette pörge kalapját, amelyet mindig kicsit félrecsapva viselt. Öltözéke sötétszürke volt. Ha odakint járt a munkálatoknál, akkor se viselt csizmát. Jól vasalt pantallót hordott és gombos fekete cipőt. Amikor leült, belső zsebéből bőr szivartárcát vett elő, és vastag szivarra gyújtott. Mosolygott.– A házam népe nem volt valami figyelmes. Még csak innivalóval sem kínálták. No, mit iszunk a beszélgetéshez?Ekkorra már egy készséges udvaros szolgalegény állt mellettük, hogy az úr rendelkezzék. Bergendy Ákos felsorolta a lehetőségeket.– Ha éhes, szalonnát, kolbászt, sódart, pogácsát kínálhatok.– Nem vagyok éhes. De ha a tekintetes úr iszik valamit, én sem utasítom vissza.Bergendy Ákos most már karikákba fújta a szivarfüstöt.– Van saját termésű borom, de van hegyaljaim vagy balatonim is. Ha erősebbet kíván, szilvóriumot, törkölyt kínálhatok, de igazi francia konyakot is. Ha pezsgőre van kedve, akad nálam francia sampanyi is, de hazafias magyar Törley-féle budafoki is. Én magam inkább sört iszom. Méghozzá igazi magyar sört, amelyet igazi hazai svábok gyártottak, Haggenmacher úr vagy Dreher úr.Bak Sebő mosolygott.– Ha ön, tekintetes úr, sört iszik, akkor magával tartok.Bergendy Ákos rendelkezett:– Hozz néhány palack Haggenmacher sört, de egyenest a jégről! A sör hidegen jó. – És amikor a szolga már elsietett, a házigazda magyarázta is: – Ha jövőre idelátogat, már a saját sörömmel kínálhatom. A magyar sört svábok készítik. Haggenmacher meg Dreher. A magyar lisztet élelmes zsidók őrlik. Eddig egyetlen magyar nemes akadt, aki tisztességes bort palackol: Palugyay. Egy másik magyar úrnak, Törleynek eszébe jutott, hogy konkurenciát csináljon a francia özvegy Cliquot-né asszonynak. No hát én néhány év alatt konkurenciát csinálok a sváb barátainknak, azután olcsóbban fogok őrölni, mint a budapesti zsidó sógorok hengermalmai. Azután Palugyaynak okozok gondokat a Bergendy-borokkal. És ha adnak még úgy nyolc-tíz évet, akkor Törleynek csinálok konkurenciát a méneskúti pezsgővel. Mert az is lesz. Csak hát a valamirevaló pezsgőhöz néhány év kell, amíg versenyre kelhet a franciákkal meg a kedves budafoki dzsentri kartárssal. De bízhat bennem, csendbiztos úr, én megcsinálom a versenyképes ipart még a mi ósdi vármegyénkben is.Az udvaros szolga megérkezett az óriási tálcával, rajta néhány palack Haggenmacher sörrel, félliteres söröskorsókkal. Letette eléjük. Egy sörbontó szerszámot is hozott. Bergendy maga nyitotta ki a sörösüvegeket, és töltött. Előbb a vendégnek, azután magának. Akármilyen hidegre jegelték a sört, jó magas habja volt. Bak Sebő ráfújt a habra, amely szétszállt, úgy ivott bele a sárga italba.– Miért fújja ki? – kérdezte Bergendy.– Ezt még Ráday Gedeontól tanultam, aki mindig kifújta a sör habját. Azt mondta, hogy habbal inni a sört nem egészséges.Erre Bergendy Ákos is kifújta a maga korsójának a habját, és úgy ivott bele.– Hát akkor emlékezzünk Ráday Gedeonra. Ő tudta a teendőt.A csendbiztos bólintott.– Ő tudta a teendőt, és mindig megtalálta a bűnöst.Amikor végigitták az első korsó sört, Bergendy Ákos nagy ívben eldobta szivarja csonkját, túl a tornác feljáratán, a kertbe. Azonnal újabb szivarra gyújtott, a felbontott sörösüvegekből újra teletöltötte a maga és vendége korsóját, és akkor kérdezte:– Nos, parancsoljon, csendbiztos úr. Mit kíván megtudni tőlem?– Várjon, tekintetes úr, nekem is újra kell gyújtanom a pipámat.És amikor a megtöltött füstölőeszközt újra füstölőképesre késztette, akkor tette fel a kérdést:– Mondja, tekintetes úr, ha ön volna az én helyemben, kire gyanakodnék? Ön szerint ki követhette el a családirtást?Bergendy Ákos mosolygott.– Ön, csendbiztos úr, azt kérdezi, hogy ha a maga helyében volnék, kire gyanakodnék. Nem is tagadom, akkor én lennék a gyanúsított. Hát kinek az érdekében állt, hogy meghaljon a feleségem is, a sógorom is? A Kunvölgyi-uradalom ági vagyon volt, tehát én csakis akkor örökölhettem, ha nincs több Kunvölgyi. Márpedig az egyetlen távolabbi rokon, Kunvölgyi Ferenc, a bécsi vegyész már hónapokkal előbb meghalt… elég rejtelmesen. Tehát ha a feleségem és a sógorom egyszerre hal meg, akkor én vagyok az örökös. Ráadásul az én bankadósságomat Kunvölgyiék átvállalták, tehát csakis nekik tartoztam. Ha ők nincsenek, akkor itt az enyém minden tehermentesített Bergendy-vagyon és tehermentes Kunvölgyi-vagyon. Így néhány év alatt meg tudom valósítani a magyar sörgyártást, a magyar borpalackozást, a magyar malomipart, azután még a magyar pezsgőgyártást is. Kinek állt tehát az érdekében, hogy minden Kunvölgyi meghaljon? Csakis nekem. Én pedig nem haltam meg, amikor kihalt a Kunvölgyi família. Ha az ön helyében vagyok, csendbiztos úr, senki másra nem gyanakodhatnék, csakis énrám. Jól végiggondoltam én már ezt, amióta várom a látogatását.Bak Sebő nagyot húzott az újra teletöltött söröskorsóból, szívta is, fújta is pipáját, így válaszolt:– De ha a tekintetes úrról kiderül, hogy gyilkos, akkor felakasztják, és minden vagyonát legközelebbi rokona, Bergendy Alfonz, a főjegyző úr örökli.Bergendy Ákos felnevetett.– Alfonz? Az uzsorásfajta. Az uzsorások nem ölnek embert, csak boldogtalanná teszik az embereket. Én vállalkozó vagyok, tehát még családirtásra is vállalkozhatom. Itt a gyanús csakis én lehetek. Ezt azonban bizonyítani kellene. Mindenesetre gyanús, hogy én nem haltam bele a mérgezésbe. És amit itt a tornácon kihánytam, azt hamarosan felmosták, tehát nem lehetett vegyelemezni, hogy volt-e benne méreg.– Én nem gyanúsítom önt, tekintetes úr.Ákos nagyot ivott a söröskorsóból, úgy válaszolt:– Látja, csendbiztos úr, ezt nem hiszem. Ön nyomoz, tehát magának mindenki gyanús. Igen rossz csendőr volna, ha én nem vagyok gyanús a szemében.Ezzel újra telitöltötte Bak Sebő korsóját is, a magáét is. A csendbiztos kifújta a habot. A földesúr mosolygott.– Nem egészséges. De tudja, az sem egészséges, ha az ember tudja, hogy felesége és sógora őt szeretné megölni.Bak Sebő kivette a pipát a fogai közül.– Ezt honnét tudja? Mert én tudom. Bergendy Ákos kíváncsian nézett a szemébe.– Ön honnét tudja?A csendbiztos kivette zekéje külső zsebéből Stefi asszony levelét, amelyet Ulrike bárónétól szerzett.– Olvassa el!Az özvegy férj kezébe vette felesége levelét. Olvasta. De mosolygott hozzá. Azután visszanyújtotta a papírt, és magyarázta:– Semmi újat nem mondott, nem közölt ezzel a levéllel. Én azt is tudtam, hogy a feleségem, ha Bécsbe megy új ruhát csináltatni, akkor távolabbi unokabátyjának, a vegyésztudósnak a szeretője, és azt is tudtam, hogy igazánból egy osztrák herceg felesége szeretne lenni, mert nem elegendő neki magyar nagyasszonynak lenni egy ilyen, isten háta mögötti pusztaságon. Én ennek a tudatában vettem őt feleségül. Vénkisasszonynak számított már, hiszen elmúlt huszonnyolc éves, és még mindig nem akadt férje. De azért nem volt aggszűz, mivel nem egy férfival élt úgy, mintha a felesége lett volna. Úgy is mondhatnám, hogy úri lotyó volt. És ezt én jól tudtam. De énnekem pénzes feleség kellett, mert az apám elitta, elkártyázta a családi vagyont, és a birtok agyon volt terhelve. Énnekem olyan asszony kellett, aki elég gazdag ahhoz, hogy bankhitelt kaphassak. A szende szüzeknek nem szokott nagy hozományuk lenni. Akikre nagy hozomány vár, azok felül vannak az erkölcsökön, úgyis feleségül veszik őket. És miért kívántam volna erényt a feleségemtől, ha magam sem éltem erényesen? Amióta az apám meghalt, és én hazajöttem, cselédlány, zsellérasszony, szakácsné örömmel feküdt az ágyamba, és én örömmel feküdtem az ő ágyukba. Ezt nyilván megérti, hiszen a csendbiztos is ember, sőt férfi.Bak Sebő úgy gondolta, hogy ezt nagyon is érti. Mégis meg kellett jegyeznie:– De hát a férfiember többet enged meg magának, mint a feleségének.Bergendy Ákos végigitta a korsót, úgy válaszolt:– Ez igaz addig, amíg a feleség nem hoz elegendő pénzt a házasságba. Tudja, Stefi nagyon kellemetes volt az ágyban, de azért Julcsa, a szakácsné sem volt rosszabb, sőt talán még jobban is értett a szerelem művészetéhez. Mondja, csendbiztos úr, tudja maga, hogy a szerelem művészet, akárcsak a festők vagy a költők varázslata? Két asszonyi láb mozgásának művészete felér egy jó költő verssoraival vagy egy jó festő színeivel. Stefi eléggé értett ehhez. Nyilván ezzel varázsolta el szegény Franzlt, a bécsi tudóst. De Julcsa, ámbár parasztasszony volt, úgy értett lábainak és hasának mozgatásához, mint a francia impresszionista festők a színek keveréséhez. Stefi tudta, hogy Julcsa a szeretőm. És azt is tudta, én is tudtam, hogy Tihamérnak is a szeretője. No persze, nekem voltak még más szeretőim is, és Stefi sem volt erényesebb nálam. Nemcsak Franzlnak, a tudósnak volt Bécsben a szeretője, hanem annak a hosszú nevű Waldheim hercegnek is, akit férjéül szemelt ki. És ha nagyon meg akar botránkozni, akkor azt is közlöm magával, hogy akad még a vármegyében is, Budapesten is és nyilván Bécsben is nem egy férfiú, aki eldicsekedhet néhai feleségem legalábbis futó szerelmének emlékével. Főleg, ha a férfiú báró, gróf vagy éppen herceg. A feleségem olyan izgalomba került egy arisztokrata címtől, mint a macska a valériánagyökértől. Hát igyunk erre még egy korsó Haggenmacher sört! – És újra töltött.Bak Sebő egyre izgatottabban igyekezett egységes képet formálni ebből a felettébb zűrzavaros és minden erkölcsöt megcsúfoló összevisszaságból. És egyszerre azt kérdezte:– De kinek az útjában állt Kunvölgyi Tihamér? Ákos úr mosolygott.– Mindenkinek. Először is Stefinek, mert amíg ő él, addig a vagyon ági örökség, tehát nem rendelkezik felette. Másodszor nekem, akinek adósságát megváltotta a banktól, tehát csak akkor az enyém a birtok, ha ő nem él. Harmadszor Laczkó Kristófnak, aki tudta, hogy a felesége nemcsak az én szeretőm, hanem az övé is. És egy paraszt még csak elviseli, hogy a feleségére a földesúr igényt tart, mert ez sok évszázados szokás. De azt már nehezen viseli, hogy a földesúr sógora is ágyába fogadja a feleségét. De útjában állt még a bécsi professzornak is, mert amíg él, addig ő az ági vagyon örököse, de ha nem él, akkor a nagy örökség Franz von Kunvölgyit illeti, akinek egyéb vágya sem volt, mint hogy feleségül vegye az én feleségemet. Neki nagyon is érdeke volt, hogy én is meghaljak, Tihamér is meghaljon. A különös az, hogy meghalt Stefi is, a professzor is, Julcsa is, és éppen én élek. Hát ezt a rejtélyt magának kell megfejteni, csendbiztos úr. De ha nem fejti meg, akkor én néhány év alatt jövedelmezőbb sörgyárat csinálok, mint a sváb Haggenmacher és Dreher urak, jobb, külföldön is népszerű magyar borvállalatot, mint Palugyay, jobb pezsgőgyárat, mint Törley és jövedelmezőbb malmokat, mint budapesti zsidó barátaim. Higgye el, a magyar közgazdaságnak az lett volna a leghasznosabb, ha én önvédelemből megölöm a feleségemet és a sógoromat, akik az életemre pályáztak, ha megölöm a bécsi professzort, akinek igénye lehetett a Kunvölgyi ági vagyonra. A gyanús csakis én lehetek. De ha én vagyok a tettes, akkor hol van az a magyar ipar, kereskedelem, bankügylet, amelyről Széli Kálmán egész kormánya álmodozik? Ha én nem ölöm meg őket, ők ölnek meg engem. Hanem azt magának kell bizonyítani, hogy én irtottam ki feleségem egész családját. No, igyunk még egy korsóval Haggenmacher söréből, mielőtt konkurenciát csinálok neki! De ha a Ráday Gedeontól örökölt pandúrtudásával kideríti, hogy én vagyok a tettes, akkor figyelje csak, mit szól ehhez Bergendy Alfonz, a főjegyző, és mit szól Bergendy Nándor, a méltóságos képviselő úr, hogy egy Bergendyt gyilkosként lehet a törvényszék elé állítani? Ne felejtse el, kedves Bak Sebő csendbiztos úr, Ráday Gedeon főtisztje, hogy nem Rózsa Sándor ellen, hanem a magyar nemesség ellen veszi fel a küzdelmet. Vagy kitessékelnek engem a magyar történelemből, vagy lesz magyar nemes földesúr alkotta magyar ipar, kereskedelem, polgárosodás a mi Magyarországunkban. Hát ezért mertem az ön csendbiztosi szemébe mondani, hogy itt egyetlen igazi gyanús van – és ez én vagyok. No, igyunk még egy korsó sört, és azután gondolkozzék, de talán igaza van, a habot ki kell fújni a sör felől, mert nem egészséges. Végül, még egy korsó sör után, ezt mondta Bak Sebő:– Tekintetes úr, én az igazságot akarom tudni. A földesúr szembenevetett vele.– Menjen fel Budapestre, és kérdezze meg a miniszterelnököt: mi jobb Magyarországnak, az igazság, vagy hogy legyen eladható lisztje, söre, dohánya… vagy odafent a fővárosban vasipara? Kérdezze meg a minisztereket, mi a fontosabb, hogy a sváb Ganz Ábrahám vagy a zsidó Weiss Manfréd eladható vasat termeljen, vagy az, hogy az apró-cseprő igazságok érvényesüljenek… De ha még mindig szomjas, tölthetek még egy korsó sört.VIII.Bak Sebő még nem ment vissza otthonába, a járási székhelyre. Betért a falu végi kocsmába: valami innivalót kellett innia a sok sörre, legalább két féldeci kisüsti törkölyt. Azután amúgy is dél felé jár az idő, megehet egy jó tányérnyi gulyást, utána túrós csuszát töpörtyűvel, arra egy nagyfröccsöt kadarkából. Ez a nem túl sok, de mégis kellő evés-ivás arra kellett most, hogy újragyújtva a pipát, végiggondolja a gondolkodnivalókat.Ilyenkor déltájban nemigen voltak a kocsmában. Néha bejött egy-egy férfi, hogy a pultnál, a kármentő előtt megigyék egy icce bort. Ez az "icce" szó még mindig nem ment ki a közhasználatból, holott már jó néhány esztendeje hivatalosan nem pintben és iccében, hanem literben és deciben mérik az innivalókat. De a háromdecis pohárban mért bort nemhogy faluhelyeken, még a városokban is iccének nevezi az ivóember, a fél litert pintnek és a hétdecis borospalackot butéliának. Bak Sebő is ezeket a hivatalosan már avultnak nyilvánított kifejezéseket használta, így beszélt a kocsmáros is, noha a falon ott függött az új mértékegységet és nevét népszerűsítő plakát a sokszor idézett tréfás szöveggel: NINCS TÖBBÉ HITEL, ÉLJEN A LITER!Bak Sebő figyelte a be-benéző futóvendégeket is, a falat, amelyen egymás mellé függesztve volt látható és olvasható ez a felirat, amely lebeszél a hitelről, és rábeszél az űrmértékek helyes használatára. Mellette a Haggenmacher sör plakátja egy nagy bajuszos sörivóval, fölöttük a magasban egymás mellett őfelsége Ferenc József király és főellensége, Kossuth Lajos képe. Kossuth arcmása körül gyászfátyol, mivel nemzeti szomorúság a "nemzet apjának" márciusban bekövetkezett halála. Igaz, hogy bárki megérthesse, hogyan is lehet egyszerre tisztelni a nemzet szabadságharcának hősét is, vérbe fojtóját is, a szemközti falon középen volt látható Deák Ferenc arcképe, jelezvén, hogy a legbölcsebb dolog kiegyezni.Az egykor betyár, azután honvéd, azután kényszerű osztrák baka, majd pandúr és most a közcsend lelkiismeretes őre körös-körül nézelődve szinte összebólintott Deák Ferenc arcmásával. Arra kellett gondolnia, hogy "a haza bölcse" – ahogy Deákot az egész nemzet nevezte – okosabb és tisztességesebb ember volt, mint talán bárki bármikor ebben az édes és átkozott magyar hazában, ahol évszázadok óta a legtöbbet idézett szállóige: "Meghalt Mátyás király, oda az igazság." Lám csak, milyen rossz emlékezetű Ráday Gedeon, aki maga is tudta, hogy a következő nemzedékek sem fogják megbocsátani neki megalkuvás nélküli és eredményes küzdelmét a rendért, az igazságért. Vajon mit tenne Ráday Gedeon most az ő helyében? Evés-ivás közben Bak Sebő végiggondolta mindazt, amit korábban Bécsben és az imént Bergendy Ákos tornácán tudomásul vehetett. Amikor már a túrós csusza után végigitta a kadarkafröccsöt is, és bodorítva a füstöt pipájából, szembenézett Deák Ferenccel, odáig jutott az elmélkedésben, hogy ez az egész úri világ, amelynek körében a rend és igazság szolgálatában nyomoz, semmivel sem erényesebb bűnözőbanda, mint azok a hazug dicsőség övezte betyárok, akiknek kiirtását máig sem bocsátották meg azok, akiknek az érdekében ki kellett irtani őket. Ezek az urak telhetetlen rablók és aggálytalan gyilkosok. Csak éppen ők az ország urai: akkor is védik egymást, ha bármikor bármelyik megölné a másikat. A legrokonszenvesebb közülük ez a Bergendy Ákos, aki megpróbál olyan iparos-kereskedő országot csinálni itt, amilyet fegyveres harccal Kossuth akart, és fegyvertelen okos számítgatással Deák Ferenc képzelt el. Nem is csoda, ha rokonsága-sógorsága meg akarta mihamarabb gyilkolni. Igen ám, de ez a Bergendy Ákos a maga fölényes – ahogy mondani szokták: pökhendi – modorában szinte beismerő vallomást tett arról, hogy ő a családirtó. Ha az igazságszolgáltatás ezt bizonyítani tudja, és teljes szigorával lecsap a bűntettesre, akkor a dúsgazdagság a nála sokkal rosszabbakra száll. Bergendy Alfonz főjegyző úrnak, akiről mindenki tudja, hogy megvesztegethető és uzsorás, nagy szívességet tenne az állam, ha gyilkosként felakasztaná Bergendy Ákost. De a csendbiztos mégsem lehet cinkosa a családirtónak. Ráday Gedeon se tenne mást, mint hogy most már megkeresné a bizonyítékot. Ha azután Bak Sebő bizonyítani tud, akkor a többi már nem az ő dolga, akkor marakodjék az alispán, aki tovább is hivatalában akar maradni, a főjegyző, aki alispán akar lenni, hogy még könnyebben halmozza vagyonát, Bergendy Nándor méltóságos úr, aki bizonnyal félti a családnév tekintélyét, a földesurak a vármegyében meg a többi vármegyékben, akik vigyáznak, hogy a főhivatalokba csakis közülük juthassanak. Bak Sebő csendbiztos talán még idős korára egy végső medáliát is kap, vagy kinevezik csendőr alezredesnek, amiért jó munkát végzett, de annyi bizonyos, hogy akkor se teszi tisztességesebbé a közéletet, ha híven szolgálja az igazságot, akkor se, ha futni hagyja a bűnöst… De mit ér egy magányos ember élete, ha nem teszi, ami a dolga? Hogy élhetne tovább békében ennenmagával, ha nem deríti ki a bűntett elkövetőjének személyét? Hogy élhet egy öreg csendőr, ha cinkosnak tudja magát? Ha volna családja, mondhatná: a gyermekekért, az unokákért sok mindent megtesz, sőt sok mindent nem tesz meg az ember. De Bak Sebőnek, túl hatvanadik életévén már nincs egyebe, csak az igazságszolgáltatás, noha éppen elegendő tapasztalata van ahhoz, hogy fogalma se legyen már, mi is az igazság. Bergendy Ákos pökhendi módon a szemébe mondta, hogy nem is lehet más a bűntettes, csakis ő, csak éppen rábízta a csendbiztosra, hogy bizonyítsa ezt, ha tudja. Bak Sebőnek pedig sok évtizedes gyakorlata volt: Ráday Gedeontól tudta, hogyan lehet ráijeszteni a titoktartó emberekre is.És van ebben az ügyben egy felettébb titoktartó ember, aki még a bűntett elkövetője is lehetett volna, csak éppen nem ő volt. Ez pedig Laczkó Kristóf, a parádés kocsis, akinek igazán volt oka gyűlölni csapodár feleségét is meg úri szeretőit is: Ákos urat és Tihamér urat. Nem ő a bűnös, de többet kell tudnia a családirtásról, mint amennyit eddig bevallott. Mert azért ő is fél. Hiszen egy parasztembert egyszerűbb gyilkosnak mondani, mint egy urat. Tehát Laczkó Kristófra kell alaposan ráijeszteni.Hívta a kocsmárost, hogy fizetni akar. A nagy bajszú, kötényes italmérő előjött az ivópult mögül. A vendég előkotorta, amit kért. Nem számolt utána, csendőrt nem csap be a kocsmáros. Még két krajcár borravalót is adott, noha nem szokás borravalót adni, ha nincs külön pincér, és maga a gazda a felszolgáló. Közben megkérdezte:– Mondja, hol találom meg most azt a Laczkó Kristófot?– Hát a kúriában aligha, csendbiztos úr, kérem. Amióta ez a szomorúság történt, még az istállóba se megy, és a kúriában se keresi senki. Az alvégen az utolsó előtti viskó az övé. Most már nem is idejár inni, hanem otthon vedeli a bort. Tőlem visz el mindennap néhány pinttel, és addig ül vele otthon, amíg meg nem issza.A kocsmáros nem litert mondott, hanem pintet, noha a falon figyelmeztetően olvasható, hogy "éljen a liter". De úgy belejött a beszédbe, hogy észre sem vette a hivatalosan időszerűtlenné vált szóhasználatot. Bak Sebő nagyon is észrevette, hogy a kocsmárosnak beszélhetnékje van.– Hát ha azóta se dolgozik, honnét van annyi pénze egy kocsisnak, hogy naponként literszámra vásárolja az italt? Mert arra esküszöm, hogy egy ilyen iszákosnak maga nem ad hitelt. Ez nem hozómra iszik, hanem azonnal fizetendő pénzért.– Van ennek pénze – mosolygott mindentudóan a kocsmáros. – Az asszony halála után kidobálta, ami csak a szuszékban volt, azt a sok ringy-rongyot, amit a Julcsa ellopott vagy elkunyerált az asszonyától, akivel azután egyszerre halt meg. Kristóf átkozódva szórta szét a selyemkendőket, csipkekeszkenőket, fodros alsószoknyákat. Azután a szuszék legmélyén talált egy hosszú strimflit, amely telis-tele volt pénzzel. Hogyne lett volna tele, hiszen a Julcsa két úrnak is a cafrája volt. Ákos úr pedig sohase sajnálta a pénzt az asszonyoktól, de még a fösvény Tihamér úr is kinyitotta a bukszáját, ha Laczkóné odabújt melléje a vendégszoba nyoszolyájába. Kristóf előbb ki akarta hajítani a teméntelen pénzt is az ablakon a cifra holmik után, de azután megjött a jobbik esze, hogy bölcsebb, ha ezt az ebül jött pénzt kutyául elissza, hiszen az indulatos haragot is meg a gyászos bánatot is jobban lehet elviselni részegen, mint józanul. És egyszer itt, éppen ennél az asztalnál azt is elmesélte, hogy amikor Ákos tekintetes úr meghallotta, hogyan herdálja halott felesége cédaságának az árát, akkor egy reggel, amikor Kristóf még mámorosan az esti ivástól ágyban feküdt, egyszerre csak beállított hozzá, a szemébe nevetett, és ezt mondta neki:– Hát ha közös a gyászunk, legyen közös a költségünk is! – És a zsebéből egy egész halom forintost, sőt papír tízforintosokat is dobott a szoba asztalára. Azután ment is tovább. De az ajtóból még visszaszólt: – Ha elfogyott, kérj újabb költséget a búsulásra. De másra nem fizetek, csak italra… – Hát ilyen ember az Ákos tekintetes úr.Bak Sebő most már csaknem egészen bizonyos volt, hogy a magát agyonivó parádés kocsis többet tud annál is, mint amit részeg fővel a kocsmában mondott. Tehát az út most az alvégre vezet. Az utolsó előtti viskó, ott lakik, ott iszik Laczkó Kristóf.IX.Amikor a csendbiztos belépett a sivár házikó félig nyitott ajtaján, a szoba közepén asztala mellett ülő Laczkó Kristóf olyan kimeredt szemekkel állt föl, mint aki kísérletet, vagy mint ami még rosszabb, őt kereső csendőrt lát.– Cs…cs…csendbiztos úr…Az asztalon hosszú nyakú üvegben állt a piros bor, már csak félig volt. Mellette régimódi iccés pohár. Az asztallapon szétszórt dohánytörmelék és kivert pipaszutyok meg keresztben az asztalon a hosszú szárú cseréppipa. A szoba csak úgy bűzlött a fal felől áradó penészszagtól meg a kilehelt borgőztől. Itt sok nap óta nem szellőztethettek, és a félig betett ajtón nem sok levegő frissíthette a rég nem takarított szobát. Az ágy is vetetlenül éktelenkedett a falnál. A másik ágy pedig letakarva, porosodva várhatta a többé soha vissza nem térő feleséget.Bak Sebő sokféle részeggel találkozott életében, azonnal fel tudta mérni, ki mennyire érti meg, amit mondanak neki. Ez a Laczkó Kristóf kemény legény lehet. Régóta igyekszik folyvást mámorosnak lenni, de még mindig saját gondjaival veszkődik, és érti, amit mondanak neki. A csendbiztos tehát leült az asztal mellett roskadozó másik székre, kényelmesen elővette és megtöltötte a maga kis pipáját. Mosolyogva nézett a rémült emberre, és biztatta:– Ülj csak le, Kristóf, de most ne igyál, mert komoly szavakat mondok.A bizonytalanul álló Laczkó lerogyott a székre. De Bak Sebő csak akkor szólalt meg, amikor már füstölt a pipája:– Hát ide hallgass, Kristóf! Ákos tekintetes úr mindent elmondott. Én tehát tudom…Nem folytatta, várta a hatást. És nemhiába várta. A tétova szemekben kigyulladt az értelem. Most lehetett csak látni, milyen borostás. Legalább három napja nem beretválkozott, és még a bajuszát sem pödörte ki. Két kézzel ragadta meg az asztal lapját, és kiáltva mondotta:– A tekintetes úr hazudott! Engem visz bajba, hogy ő megmeneküljön. Könnyű neki, ő az úr, és én vagyok a kocsis… Én lehetek gyilkos, de ő nem.Bak Sebő most már bizonyos volt, hogy csendőrösztöne nem csalta meg: jó nyomon jár.– Dehogy, dehogy, Kristóf. Ákos úr nem tagadta, hogy ő mérgezte meg a Julcsát, de bevallotta, hogy együtt követtétek el.Laczkó Kristóf felemelkedett. Két kézzel támaszkodott ugyan az asztallaphoz, hogy biztonságosan álljon, de nagyon értelmes és nagyon határozott szavakkal mondotta:– Hát ha a tekintetes úr engem akar belerántani a bajba, akkor elmondom. Hiába szórja az ágyamra meg az ágyam mellé a forintokat, mégis elmondom…– De nem itt, Kristóf, hanem az áristomban… No, gyere… Velem jössz a kocsin, ott vár a kocsma előtt… Nem is bilincsellek meg, úgyis jössz…– De nem én voltam a gyilkos! – kiáltotta Laczkó.– Majd elmondod, de a csendőrőrsön, ahol jegyzőkönyvbe veszik minden szavadat. No, gyere… Vagy ha akarsz, még ihatsz egy pohár bort. Odabent úgyis csak akkor hallgatlak ki, ha már kialudtad magadat.III. RÉSZA BÜNTETŐPERI.Laczkó Kristóf vallomása ott található a Bergendy-ügy aktái közt. De ott van annak a tanúvallomásnak gyorsírással írt jegyzőkönyve is, amelyet a parádés kocsis tett a főtárgyaláson. Ő volt a nevezetes büntetőper koronatanúja. És nem vonhatta vissza, csak kiegészíthette, amit a csendőrségen vallott. A gyorsírásos jegyzőkönyvben pedig ez olvasható:"Jól tudtam én, kérem szépen, hogy Julcsa, a feleségem, az a cafka, Ákos úrnak is meg a Tihamér úrnak is a rimája. Amikor egyszer alaposan eldöngettem, akkor sírva is, de közben nevetve is azt mondta, hogy amit ő csinál, az nem cédaság, még csak nem is hűtlenség, hiszen én paraszt vagyok, az Ákos tekintetes úr meg a Tihamér tekintetes úr igazi urak. Az urak se követnek el hűtlenséget a feleségeik ellen, ha parasztlányokkal vagy parasztasszonyokkal játszanak, mert más az úr és más a paraszt. A töltött káposzta sem haragszik, ha az éhes ember tésztát is eszik, mert más a tészta és más a káposzta. Ezt a tésztát és káposztát Ákos úrtól tanulta, amikor vele bujálkodott a padláson. Hát mit tehettem én, kérem szépen? Hiszen én paraszt vagyok, még ha parádés kocsis is. A Bergendy meg a Kunvölgyi urak pedig igazán urak. És nekem is kell az asszony, nemcsak nekik. Nem is beszéltünk mi erről többet. Hanem egy este hozzám bújt az a rossz természetű, átkozott, parázna asszony, hiszen mégiscsak én voltam a férje, és nekem mondta el, ha valamitől nagyon félt. Hát azt mondta el, hogy a tekintetes asszony, a Stefi asszony bement hozzá a konyhába, amikor nem volt ott senki más… És tessék csak elképzelni, ezt mondta neki:– Ide hallgass, Julcsa. Én nagyon jól tudom, hogy te az én uram szeretője vagy. Azt is tudom, hogy a bátyám szeretője vagy. Én nem is haragszom rád, mert egy férfinak nem elegendő egy asszony, és még örülök is, hogy téged választott és nem egy úrihölgyet. Azt az úrihölgyet nekem gyűlölnöm kellene, mert ha egy úr elcsábít egy úrihölgyet vagy elcsábul egy úrihölgytől, az megcsalja a feleségét. De aki a szakácsnéval játszik a padláson, az csak még többet akar, mint amennyit a feleségétől kaphat. De két nő mégis több, mint egy, tehát mind a kettőnek kevesebb jut abból, amit egy asszony kaphat egy férfitól. De itt van egy csodaszer. Egyenest Bécsből kaptam. Ha ezt beadjuk egy férfinak, az sokkal többre képes, mint annak előtte. Én is többet szeretnék az uramtól, te is többet szeretnél tőle is, Tihamértól is. Így beszélt Stefi tekintetes asszony, és elővett egy kis ledugaszolt üveget, ezekkel a szavakkal tetézve:– Holnap, amikor a vacsorát készíted, onts néhány cseppet a piros borba is meg a felbontott sörbe is, amit Tihamér iszik. Meglátod, milyen jó lesz utána neked is, ha velük vagy. De az se baj, ha te is beleiszol, mert akkor kellemesebb lesz bármelyik férfi ölelése, még a férjedé is.Julcsa megrémült ettől. Valami nagyon rosszat sejtett. Ezért mondta el nekem. Én pedig rákiáltottam, hogy adja ide azt az üvegcsét. Ide is adta.Másnap reggel, amikor Ákos tekintetes úr szokása szerint kiment az építkezésekhez, hozzászegődtem, és elmondottam neki, mit mondott el a feleségem. Az üvegcsét is átadtam neki.Ákos úr mosolyogni kezdett. És ezt mondta:– Gyere, Kristóf, nézzük meg, mi történik, ha beadjuk egy kandúrnak. Ha a kandúr hamarosan nekiiramodik, és ráveti magát az első szukára, akkor add vissza a csodaszert Julcsának, sőt még te is ihatsz belőle. De ha a kandúr felfordul, akkor kapsz tőlem száz forintot, és soha többé nem beszélünk róla.Túl a falun, amikor megláttuk az első kandúr macskát, Ákos úr elkapta. Nagyon ügyes ember Ákos úr, ugrás közben is el tud kapni egy macskát. Megszorította a kandúr pofáját, és beletöltött a szájába néhány cseppet abból az üvegcséből. A macska elrohant, Ákos úr a nyomába, én meg Ákos úr után. Egyszerre azután a szerencsétlen állat megállt, és úgy elkezdett nyávogni, mintha ember nyöszörgött volna, elnyúlt a földön, nyöszörgött, és hamarosan ki is múlt. Ákos úr a belső zsebébe nyúlt, elővette a pénztárcáját, és egy igazi százforintost nyomott a kezembe. Soha ennyi pénz nem volt nálam. Ő pedig ezt mondta, de ekkor is mosolyogva:– Most pedig kuss! Ha kinyitod a szádat, téged tekintenek gyilkosnak. Julcsának se mondd el. Meséld neki, hogy eldobtad az üvegcsét.És másnap este történt az a szörnyűség. Meghalt Stefi tekintetes asszony is, Tihamér tekintetes úr is, Julcsa is… De akkor görcsöket kapott Ákos úr is, csak rajta segített a doktor hánytatója."A vallomás megtétele után Laczkó Kristófot elengedték a csendőrségről, de Bak Sebő a lelkére kötötte, hogy amit itt elmondott, azt senkinek el ne mondja, amíg majd a törvényszékre nem idézik, ott a főtárgyaláson újra mondja el mint tanúvallomást. És akkor nem lesz semmi baja. De ha el mer kottyantani ebből bárkinek bármit, akkor bűnrészesnek tekintik, és őt is elítélik a gyilkossal együtt.II.Bak Sebő pontosan tudta, hogy ha azt, amire van már bizonyítéka, elmondja Dombháthy Boldizsár főszolgabírónak, akkor az nagyon is megijed. Hiszen ha ő ad ki elfogatási parancsot egy Bergendy uraság ellen, és azt az uraságot mégsem ítélik el, akkor befellegzett az ő főszolgabíróságának. Tehát a csendbiztosnak kell intézkedni, méghozzá igazi, parancsosztó csendőrtisztként.Amit igen ritkán cselekedett, felöltötte csendőr őrnagyi egyenruháját, és így, karddal és aranygallérral ment be a járási csendőralszárnyhoz. Ott egy hadnagy volt a parancsnok. Ez máskor, ha véletlenül találkoztak, Bak Sebőt vagy csendbiztos úrnak, vagy atyafiságosan Sebő bátyámnak nevezte. Hanem amikor az egyenruhás őrnagy állít be hozzá, akkor nem tehet mást, mint hogy felpattan íróasztala mellől, és ezt kérdi:– Parancs, őrnagy úr?Az őrnagy pedig rendelkezett:– Hadnagy úr, elfogatási paranccsal azonnal küldjön két csendőrt Méneskútra, tartóztassák le Bergendy Ákos földesurat háromszoros, előre megfontolt emberölés bűntettének gyanújával. Az elfogottat kísérjék előzetes letartóztatottként a megyei ügyészségre. Addigra én már áttettem az iratokat, hogy az ügyészség rendelje el a vizsgálati fogságot. A parancs azonnal teljesítendő!III.Kilencven évvel utóbb az iratok és a korabeli sajtó cikkeinek ismeretében sem lehet pontosan megállapítani, miféle erők igyekeztek megakadályozni a túl botrányos büntetőpert, és milyen erőknek sikerült főtárgyalásig, majd ítéletig vinni Bergendy Ákos ügyét. Annyi bizonyos, és a megyei levéltár irataiból bizonyítható, hogy az elfogatási követő héten a megyei ügyészség elnöke orvosi bizonyítvánnyal igazolta, hogy szívének és tüdejének állapota miatt halaszthatatlanul magas hegyi – lehetőleg alpesi – üdülőhelyen kell gyógyíttatnia magát, és nem is Ausztriába, hanem Svájcba utazott betegszabadságra, hogy még csak az Osztrák-Magyar Monarchia területén se legyen a Bergendy-per idején. A vármegyei törvényszék elnöke ugyan kijelölte a legidősebb és legtekintélyesebb büntető tanácselnököt a per lefolytatására, hanem az korára hivatkozva az igazságügy-minisztériumtól kérte és meg is kapta nyugdíjaztatását. Viszont azt a fiatal ügyészt, aki vállalni merte a vádat, az ítélet után hamarosan az ügyészség alelnökének nevezték ki. Azt a tanácselnököt pedig, aki vállalta a büntetőper levezetését, a következő évben átkérte a vármegye, és ott főjegyző, az alpolgármester első helyettese lett. Igaz, akkor már Bergendy Alfonzot választották meg a vármegye alispánjának.Az ügy irataiból kiderül, hogy a vádlott Bergendy Ákos nem kért védőügyvédet, mire a törvény alapján a törvényszék hivatalból rendelt ki védőt, bizonyos dr. Krausz Salamont. Ez a vidéki ügyvéd azonban eleve úgy vélte, nem sokat tehet, mert amikor belátogatott védencéhez a vizsgálati fogságba, az ezt mondta neki (ahogy a méltatlankodó tudós jogász tárgyaláson kívül közölte, de az iratokhoz csatolandó jegyzőkönyvbe bediktálta):– Nézze, kedves Krausz úr, itt maga a világon semmit sem segíthet. A gyilkos én vagyok, az ügyet nem akarták elhallgatni vagy elhallgattatni, tehát engem halálra ítélnek, nem is tehetnek mást. Fellebbezni sem érdemes, mert akkor legföljebb néhány héttel később akasztanak fel. Nekem egyszerűen nem sikerült, és ezzel is számolnom kellett. Tehát maga, kedves Krausz úr, ne is keressen enyhítő körülményeket, mert én amúgy is csak súlyosbító körülményekről fogok vallani. Csak arra kérem, hogy ne haragudjék rám, amiért nem ügyvéd úrnak, hanem Krausz úrnak nevezem, de úgy sejtem, ön izraelita hitvallású. Én pedig igen tisztelem az üzleti ügyekhez oly okosan értő zsidó polgártársaimat, de megszoktam, hogy nemesurat tegezek, parasztot letegezek, orvosokat doktor urazok, de zsidókat, svábokat, rácokat, tótokat, ha afféle tanult emberek vagy szorgos kereskedő-iparos emberek, akkor vezetéknevükön szólítom, urazom és magázom őket.Még két nem érdektelen dokumentum található a régi ügy aktái között. A tanácselnök, úgy látszik, valóban a jövendő ítélőszéke elé igyekezett utalni ítéletét, amelyet annak idején felettébb bátor cselekedetnek vélt az egyik napilap cikkírója. Hiszen erre a főtárgyalásra valamennyi fővárosi lap is leküldte tudósítóját.Az egyik melléklet egy levél, amelyet Bergendy Nándor udvari tanácsos, országgyűlési képviselő írt az igazságügy-miniszternek, az pedig mint bizalmas anyagot továbbított a törvényszéki tanácselnökhöz, hogy mérlegelje a benne fölvetett szempontot. A levél így hangzik:"Kegyelmes Uram! Tisztelt Barátom!Távol legyen tőlem, hogy a legcsekélyebb mértékben pro vagy contra befolyásolni kívánjam a független magyar igazságszolgáltatást, de bátorkodom az államraison szempontjából felhívni figyelmedet egy sajnálatosan már köztudatba került büntető eljárás veszedelmeire. Nem arról van szó, hogy az én nevemről és atyafiságom nagynevű őseinek nevéről van szó; ennél sokkalta többet nyom a latba, hogy nemzetfenntartó nemességünk presztízse forog kockán.Éppen Neked, Kegyelmes uram, nem kell részleteznem Bergendy Ákos ügyét, hiszen mint hazánk igazságszolgáltatásának legfőbb illetékese, nálam is jobban ismered ezt a valamennyiünk szemében oly botrányos bűnesetet, amelyet egyes ellenzéki újságok, amelyeknek tiszteletlensége már minden eddig elképzelhető! túlhágott, nem átallanak »a méneskúti családirtás« néven emlegetni.Ez a Bergendy Ákos nekem távoli rokonom, személyesen alig-alig ismerem, még diákember volt, amikor utoljára láttam, és sorsa vajmi közömbös a számomra. De a neve azonos a mi famíliánk nevével. Ez a név pedig elválaszthatatlan a magyar nemességtől. Erre már a vármegyei hatóságoknak és csendőrparancsnokoknak gondolniok kellett volna, mindenekelőtt az illetékes főszolgabírónak, aki egyrészt maga is nemes famíliából való, másrészt felettese annak a járási csendőrségnek, amely megindította a bűnvádi eljárást. Ha a főszolgabíró lelkiismeretesebb ember, akkor tudnia illik, hogy ha egy fajtáját megszégyenítő úr főbenjáró bűnt volt képes elkövetni, akkor a botrány megelőzésére figyelmeztetni kell a magáról megfeledkezett bűnöst a következményekre, és saját kezével kell átadni a bűnösnek a pisztolyt, hogy a nemesi presztízse iránti felelősségből lője agyon magát. Ilyen esetben a szégyenletes ügy befejeződnék, mielőtt megkezdődött volna, és nem éri gyalázat sem a család nevét, sem a történelmi magyar nemességet, amelynek tekintélyére nem vigyázunk eléggé. Holott a sehonnaiak, a parasztok, az alulról felkapaszkodottak kárörömmel várják, hogy tekintélyünket lejárassák. Minden országos botrány egy-egy tekintélyes család körül kockázatossá teszi, hogy a következő képviselőválasztáson egy nemesúri jelölttel szemben fellépni merészkedő plebejus nem kapja-e meg a kellő számú szavazatot, vagy túlságosan feltűnő, ha a csendőrség a kelleténél erélyesebben avatkozik be a választási eredmények előkészítésébe.Én igazán nem tudom, nem tudhatom, hogy valójában mi történt Méneskúton. De azt tudom, hogy egy füleki Bergendyt vádolnak háromszoros szándékos emberöléssel. Aligha hinném, hogy ha a vádhatóság képes volt megindítani az eljárást, akkor olyan tényálladékszerű a tényállás, hogy felmentő ítéletre lehetne számítani.Ne feledd el, hogy olyan országban élünk, ahol a kormány ellenzéke az újságjaiban azt írja, amit akar, sőt most már öt esztendeje hivatalosan engedélyezett szocialista párt is létezik nálunk, és annak is van sajtója, amely büntetlenül gyalázhat bennünket.Vajon az államraison nem azt követelné, hogy vagy felejtődjék el az egész ügy, vagy ami egyszerűbb: tűnjék el a vádlott. Eltűnhet úgy is, hogy alkalma adatik az öngyilkosságra, de úgy is, hogy megszökik, és meg sem áll a tengerentúlig. Ilyen esetben csupán a börtönőrt és a börtönigazgatót kell elcsapni gondatlanság miatt.Természetesen, ahogy kezdettem, távol álljon tőlem, hogy befolyásolni kívánnám az illetékes hatóságokat, de az illetékes hatóságok éppen Tőled, kegyelmes uram, tudomásul vehetnék, milyen veszedelmes következményei lehetnek, ha egy történelmi nevű bűnözőt Magyarországon halálra ítélnek, és a csőcselék kárörömére ki is végeznek. Képzeld csak el, mit írna erről az ellenzéki sajtó, és mit merészelne írni a szocialisták újsága.Kérlek, fontold meg ezt a számunkra egyáltalán nem közömbös szempontot, és tégy a legjobb belátásod szerint.Fogadd nagyrabecsülő tiszteletemkifejezését:füleki Bergendy Nándorudvari tanácsosországgyűlési képviselő,a Nemzeti Casino tagja"Az ügy iratai közt, közvetlenül Bergendy Nándor levele mellett található az egyik akkori, harcias hangú polgári ellenzéki napilap vezércikke. Úgy látszik, a kettőt a miniszter együtt juttatta el a büntetőperben illetékes törvényszéki tanács elnökéhez, rábízva, hogy az döntsön, a maga felelősségére, hogy az adott kínos helyzetben mi is a teendő. A vezércikk szóról szóra így hangzik:"Úr áll bírái előttNemcsak az egész ország figyel, mifelénk néz most egész Európa. Már nemcsak bécsi, de berlini és párizsi újságok is érdekes szenzációként tették közhírré, hogy Magyarországon egy ősi nevű nemesúr, egy mérhetetlen vagyonú nagybirtokos méreggel megölte feleségét, sógorát és velük egy cselédasszonyt is, akinek nyilván semmi köze sem volt ahhoz a családi marakodáshoz, amely olyan családirtással végződött, amilyet még az alsóbb néposztályok körében is csak ritkán lehet tapasztalni. De ha ilyesmi az alsóbb néposztályok körében következik be, akkor nincs probléma, akkor a bűnöst halálra ítélik és kivégzik. De vajon ez fog történni Bergendy Ákos földesúr ügyében is? Nem fog majd össze odafent az úri klikk, hogy megmentsék megtévelyedett úri klubtársukat? Nem is csodálkoznánk, ha híre jönne, hogy Bergendy Ákos eltűnt a börtönéből. Nem csodálkoznánk, de felháborodnánk, és felháborodnék az egész magyar nép, és felháborodnék, vagy ami rosszabb, gúnyosan nevetne a külföld. Bergendy Ákos gyilkos, többszörös gyilkos. Nem hirtelen haragban elkövetett vagy gondatlanságból okozott emberölés vádlottja, hanem anyagi érdekből előre megfontolt szándékkal, hidegvérrel végrehajtott hitvesgyilkos, sógorának gyilkosa és egy ártatlan cseléd gyilkosa. Nemzeti becsületünk függ attól, hogy van-e erőnk eleget tenni saját törvényünk rendelkezésének. Hogyan is írnának egy enyhe ítéletről vagy éppen a bűnös szökéséről a bécsi, berlini és párizsi újságok, amelyek már el is küldöttek tudósítóikat a főtárgyalásra? És mit mondana a legutolsó kocsmatöltelék? Valami ilyesmit: »Hja, az úr gyilkolhat is, de az éhes szegény ember egy karéj kenyeret se lophat.« Mi nemzetünk jó híréért aggódva és népünk széles rétegeivel egyetértve várjuk az ítéletet a méneskúti családirtásban."Igen valószínű, hogy miniszternek, főispánnak, alispánnak, ügyésznek, bírónak sok gondot okozott az a kétféle erő, amelynek közrejátszását éppen hogy jelzi ez az egymás mellett olvasható levél és vezércikk.Annyi bizonyos, hogy Dombháthy Boldizsár főszolgabírót egy egészen más, előráncigált ügyben hanyag ügykezelés címén felmentették állásából. Bak Sebő csendőr őrnagyot pedig korára való tekintettel csendőr alezredesi címmel nyugdíjazták.IV.Dr. Krausz Salamon, a hivatalból kirendelt védő még elég fiatal ember volt – harmincas éveinek elején tartott, nemrég házasodott –, tehát még nem fásult el az ügyvédi mindennapos jogászrobothoz hozzá tartozó krajcáros tyúkperektől. A korszak jellegzetes fölfelé törői közé tartozott: apja falu végi vegyeskereskedő, buzgóan vallásos zsidó, akinek tizennégy gyermeke közül Salamon a tizenharmadik volt. A számos testvér közül egy, a második orvos lett (az első fiúnak úgy illett, hogy idővel ő vegye át az apai vegyeskereskedést). A többi Krausz gyermek szétszéledt az országban, ki kereskedéssel próbálkozott, ki cipész-, szabó- vagy könyvkötőmesterséggel, az egyikből fővárosi banktisztviselő lett, de valami zavaros ügy folytán évekkel ezelőtt Amerikába szökött; a leányok is efféle iparosokhoz mentek feleségül: akadt közöttük, aki viszonylag jómódú lett, a többségük azt a gondokkal teljes, falusi félparaszt, félig kispolgár életet élte, mint a szüleik. Az orvos fiú azonban Budapesten hozzáértő, sőt szaklapokba írt cikkei folytán tudós ember hírébe került, tekintély okából hamarosan Kossuth-szakállt növesztett doktor bácsivá nőtt fel, akit módos nagykereskedők, sőt bankárok is háziorvosuknak választottak. Amikor Salamon öcsikéje elvégezte az elemi iskolát, és a már igen idős szülők levélben megírták neki, hogy a kisfiút a tanító úr felettébb értelmes gyereknek tartja, akit érdemes lenne továbbtaníttatni, akkor dr. Krausz Arnold hazautazott, magasra emelte kisöccsét, és kijelentette, vállalja a fiú taníttatási költségének a felét, ha a szülők, a fivérek és a sógorok együtt vállalják a másik felét, amíg az okosnak bizonyuló fiú eljut egy olyan diplomához, amelyhez majd az érettségi után kedve támad, így lett belőle előbb gimnazista a megyeszékhelyen, majd jogász a nagyváradi jogakadémián, ahol különösen a büntetőjog tudományában tűnt ki. A jogakadémia elvégzése után a budapesti egyetemen az egész család büszkeségére summa cum laude (vagyis tiszta kitűnő) szigorlatokkal és a családon belüli bűncselekményekről (házi lopástól apagyilkosságig) szóló disszertációval doktorált. De igen okosan nem maradt a fővárosban, mint a legtöbb felfelé törő zsidó kispolgárfiú, hanem már patvaristának is hazament a vármegyeszékhelyre, ott lett ügyvédjelölt, méghozzá nem egy zsidó ügyvéd irodájában, hanem egy földesurak ügyeit gondozó, ősi nemesi előnevű ügyvédnél, aki ráadásul a vármegye tiszteletbeli tiszti főügyésze is volt. Okos és már nagy hírű orvos bátyjával beszélte ezt meg. Úgy gondolták együtt, hogy a székesfővárosban egy fiatal ügyvéd nehezen boldogul a túl sok ügyvéd között, de egy eleve büntetőjogász hírében álló, már joggyakornok korában principálisa révén a megyei urakkal kapcsolatba kerülő, jogászmestersége iránt lelkesen hevülő és ráadásul jól beszélő prókátor, egy vármegye-székhelyen, ahol a földesurak házai, téli otthonai állnak, ahol bőségesen vannak zsidó nagykereskedők, csak szorgalom kell, hogy hamarosan jól menő ügyvédi iroda alakulhasson ki. A fiatal zsidó ügyvédet kedvelték a helyi megyei urak is, a bírák is. A nemesurak köreinek egy részében éppen divatos volt a liberalizmus: a módos kereskedőkkel szívélyes viszonyban voltak, és a jó illemhez tartozott, hogy egy úri famíliának legyen legalább egy, de legföljebb két "lateiner" zsidó (orvos, ügyvéd, kisebb városokban patikus vagy állatorvos) családi barátja is. Tíz évvel előbb, a tiszaeszlári vérvád nagy perének idején ezekben a körökben az antiszemitizmus volt az illendő, de amióta a nagy port felverő perben végül is felmentették a rituális gyilkossággal vádolt zsidókat, éppen az jelentette a korszerű úri magatartást, a nemesi hagyományokkal összeegyeztethető liberalizmust, ha a családnak legalább az ügyvédje vagy az orvosa zsidó. Dr. Krausz Salamon éppen ebben az időben lett hamar jó hírű és főleg büntetőjogi ügyekben fiatalon vármegyei tekintélyt szerző ügyvéd. Az ügyészség és a bíróságok vezetői tudták, hogy sohase utasítja vissza, ha kirendelt védőnek kérik fel olyan bűnvádi eljárásokban, ahol a vádlottnak vagy nincs pénze ügyvédet fogadni, vagy valamilyen oknál fogva nem tart igényt védőre. A büntető eljárásjog szerint azonban járásbíróságokon felül, vagyis a törvényszékeknél kezdődő perekben kötelező a jogi képviselet, tehát ilyenkor kirendelt védőnek kell szót emelni a vádlott érdekében. Az ilyen kirendelt védői tevékenység általában nem hozott pénzt, de egy hatásosan elmondott védőbeszéd, amelyről esetleg a helyi újság is riportot közöl, felettébb népszerűsíti az önzetlenül is lelkiismeretes prókátort, tehát büntetőügyekben olyanok is védőjüknek kérik fel, akik már eleve is, de sikeres védelem esetén még busásabban fizetik az ügyvédet, akit egyébként a táj nyelvjárása szerint általában "üdvégy"-nek neveztek.Ebben az 1894-ik esztendőben, amikor éppen dr. Krausz Salamont jelölték ki Bergendy Ákos védőjének, minthogy a vádlott nem akart a maga védelmére ügyvédet megnevezni, az új jogszabályokat lelkiismeretesen tanulmányozó jogász alaposan átolvasta az új, úgynevezett "magyarosítási törvény"-t. Azelőtt is megvolt a lehetőség, hogy ha valaki idegen hangzású családneve helyett magyar vezetéknevet igényelt, azt hatóságilag engedélyezzék, de ez mindeddig igen bonyolult eljárás volt. Az új törvény azonban igyekezett kedvet ébreszteni, hogy aki magyarnak tudja magát, annak magyar neve is legyen, tehát elegendő volt egyetlen, egyforintos okmánybélyeggel ellátott kérelem a belügyminisztériumhoz, amely a kért magyar nevet igen rövid időn belül engedélyezte, hacsak a kérelmező nem "védett nevet", vagyis nem olyan családnevet igényelt, amely arra utalt volna, hogy rokonságban van a magyar történelem valamelyik túl ismert vagy különösképpen tisztelt családjával vagy alakjával. Ezért például aki nem volt nemesember, az nem kérhetett nemességet jelentő, y-nal végződő vezetéknevet. De ha az i-vel végződő névre magyarosított egyén akár országfejlesztő közgazdasági tevékenységéért, akár néha tudományos munkásságának jutalmaként a királytól magyar nemességet kapott, attól fogva az addig i-vel végződő családnevet y-nal írhatta. Ez történt például a nagy hírű, sőt világhírű nyelv- és földrajztudóssal, akit kezdetben Wamberger Árminnak hívtak, majd úgy indult az ázsiai földek és az ázsiai nyelvek kutatójának, hogy – magának a kultuszminiszternek, Eötvös Józsefnek a javaslatára – Vámbérire magyarosította a nevét. Idővel, hogy ne legyen idegen a keleti világban, eredeti izraelita hitvallásáról áttért mohamedánnak, sőt mohamedán pap is lett belőle. Amikor azután világraszóló kutatási eredményeivel hazaért, mohamedánból keresztény lett, hamarosan nemességet kapott, és ettől kezdve már y-nal, Vámbérynak írhatta a nevét. Nagy példakép volt a híres tudós, hogy a jó magyar érzelmű zsidó számára az egyenes út előbb a magyar név, azután a kikeresztelkedés, majd a magyar nemesség elnyerése. A magyarosítás! törvény nagymértékben megkönnyítette ennek a megkezdését. Dr. Krausz Salamon is, nem sokkal azután, hogy előnyös házasságot kötött egy helybéli gazdag gabonakereskedő család leányával, helyesnek tartotta magyarosítani nevét, azután mihamarabb áttérni a keresztény vallásra, lehetőleg római katolikusnak, hiszen ez az állam hivatalos vallása. A főispán, az alispán, a törvényszék elnöke és még Bergendy Alfonz főjegyző is, aki talán hamarosan az alispán utódja lesz, buzgó római katolikus. Csak az ügyészség elnöke és a telekkönyvi hivatal vezetője kálvinista református. Helyesebb, előnyösebb a magasabb vármegyeiekkel egyazon templomba járni. A tervet azonban – már megbeszélve feleségével – apjaként tisztelt bátyjával egyetértésben akarta csinálni. Meg is írta levélben dr. Krausz Arnoldnak, a tekintélyes budapesti orvosnak, aki hamarosan válaszolt is. Ez a válasz igen örömteljes volt: kiderült, hogy minderre már Arnold is gondolt. Sőt ő már tanakodott nyelvtudósokkal is, hogy milyen, szépen hangzó magyar családnevet választhatnának. És igen okos tanács volt azé az egyetemi tanáré, aki a névmagyarosításnál úgy tartotta helyesnek, ha az új vezetéknévnek nemcsak első betűje marad azonos a régivel, de lehetőleg maradjanak meg az elődöktől örökölt név mássalhangzói is, például akit Braunnak hívtak, az ne csak azért válassza a Barna nevet, mert ez pontos fordítás, hanem azért is, mert az azonos mássalhangzók folytán megmarad az örökölt név fonetikai összhangzata. Aki Kohn volt, legyen Kónyi, aki Lőwy volt, legyen Lévai, aki Weisz volt, legyen Vészi és így tovább. Nos, ezen az alapon Krausz Arnold doktor eljátszott nevük mássalhangzóival, és úgy találta helyesnek, ha a család Kárászra magyarosítja magát. Ami pedig a kikeresztelkedést illeti, ebben is egyetértett az idős orvos a fiatal ügyvéddel, még javasolta is, hogy az áttérés előbb történjék, mielőtt első gyermekük megszületnék, mert akkor a fiú vagy leány születési bizonyítványába, illetve keresztlevelébe már azt írják be, hogy a szülők is római katolikus hitűek. Talán gúnyosan, talán kesernyésen még ezt is írta levelében az orvos: "Ilyen körülmények között gyermekeid, de még inkább idővel unokáid már nyugodtan lehetnek antiszemiták is, aminek kétségtelen előnyei vannak a társadalmi érvényesülésben." A bölcs orvosnak azonban volt még egy jó ötlete. Ő már utánaérdeklődött ennek is. Ha az ember áttér a római katolikus vallásra, akkor a keresztségben új nevet, igazi keresztnevet is kap. Ezt a nevet hivatalosan is használhatja. Ajánlotta öccsének, hogy olyan szent nevére kereszteltesse magát, aki jó magyar nevű, lehetőleg az Árpád-ház szentjei közül, tehát legyen István, Imre vagy László.Az ügyvéd be is adta a magyarosítási kérelmet a belügyminisztériumba, és feleségével együtt a helybéli plébános segítségével elkezdte tanulni azokat a katekizmusbeli tudnivalókat, amelyeknek ismerete szükséges a megkereszteltetéshez. Így történt, hogy amikor kijelölték Bergendy Ákos védőjének, még dr. Krausz Salamon volt, hanem amikor ősz idején az országos érdekességű főtárgyalásra került a sor, akkor a védőt már dr. Kárász Istvánnak hívták. És némiképp zavarta is, hogy védence még a főtárgyaláson is örökösen "Krausz úr"-nak nevezte.Az ügyvéd nagyon jól tudta, hogy ebben a büntetőperben látványos eredményt nem érhet el: a tényállás egyértelmű, a vádlott nem is tagadja, még enyhítő körülményeket sem mond a maga védelmére, bizonyos a halálos ítéletben, és fellebbezni sem akar, hogy legalább húzza-halassza a kivégzést. A kirendelt védő hivatalosan megállapított tiszteletdíja is igen csekélyke. Mégis remélte, hogy védence ellenére sikerül valami olyan enyhítő körülménynek tekinthető mozzanatot találni és azt a védőbeszédben kellő okossággal elemezni, hogy az ítélet ne halálos, csak életfogytig tartó fegyház legyen. Az egyetlen mégis csábító ebben a reménytelen ügyben egy ügyvéd számára, hogy a bűneset országos érdekességű, tehát a főtárgyaláson ott lesznek a fővárosi újságok tudósítói is. És ha egyik-másik riportban megemlítik a védő nagy felkészültségre és kiváló szónoki erényekre valló beszédét, ez felettébb növeli jó hírét, tehát újabb ügyfeleket hozhat.Alaposan tanulmányozva a vádlott és az áldozatok előéletét, két olyan mozzanatot talált, amelyet mégis enyhítő körülménynek lehet tekinteni. Az egyik az a tény volt, hogy Bergendyt a felesége meg akarta ölni, és így még azt is mondhatnék, hogy önvédelemből ő mérgezte meg az asszonyt. Ezt okvetlenül ki kell domborítani a védelemben, ámbár ez sem indokolja, hogy a sógorát és a szakácsnét is megölte. A másik fontosnak vélt előzmény az a nemcsak Méneskúton, hanem az egész vármegyében régóta keringő mendemonda, hogy a vádlott apja, néhai Bergendy Barnabás is megmérgezte annak idején a feleségét, csak az ügyet, tekintettel a család tekintélyére, annak idején eltussolták, így tudta maga a vádlott is, akivel a védő a vizsgálati fogságban többször is beszélgethetett. Nos, talán szólhatnánk olyan kóros örökségről, amelynek megítélésénél ideg- vagy éppen elmegyógyász-szakértőt kell meghallgatni. Szerencsés esetben kétségbe is lehet vonni a tettes beszámíthatóságát. Ha a közrokonszenv a vádlott mellett állna, akkor a bíróság is szívesen szabadulna a kényes ügyben kimondandó ítélettől. Az azután igazi ügyvédi győzelem lenne, ha ítélet helyett Bergendy Ákost átjátszanák az elmegyógyászok hatáskörébe. Ehhez azonban az kell, hogy egy ilyen bírói döntés ne keltsen általános felháborodást. Tehát a vádlottnak olyan erényeit szükséges hangsúlyozni, amelyek bűnöző volta ellenére közrokonszenvet keltenek. S ez előélete folytán nem is lehetetlen. Hiszen amikor a kormány és ellenzék egyaránt sürgeti, hogy a földesurak fejlesszék a honi ipart és kereskedelmet, Bergendy Ákos szinte példaszerű honfejlesztő hős lehetne a nemesurak között is, a polgárok szemében is.Csakhogy először megjelent abban az ellenzéki újságban az a vezércikk, amely eleve felháborodott azon, hogy az úri Magyarország urai megmentik az úri bűntettest. És ez még csak a kezdet volt. Néhány nappal később egy kifejezetten konzervatív, az egyházi körökhöz is közel álló újság főmunkatársa a magyar nemesség nevében hirdette, hogy éppen a történelmi osztály jó hírének érdekében ki kell vetni maguk közül, aki ilyen fertelmes bűnnel gyalázta meg az ősi nevet. Ez a hírlap az úri erények alapján követelte a halálos ítéletet. Majd jött újabb és még újabb indulatokat kavaró elmélkedés. Az egyháztól a szabadkőművesekig, a földesuraktól és nagybankoktól az ezek ellen váltig küzdő szocialistákig és agrárszocialistákig sosem volt egyetértés kerekedett a méneskúti családirtás ügyében. És habár igaz, hogy a bíróságok sajtó útján történő befolyásolása törvénybe ütköző, de ha a sajtó ilyen egyértelmű, akkor felettébb reménytelen külön ügyet csinálni és sajtóvétség címén bíróság elé állítani a legkülönbözőbb újságok legtekintélyesebb szerkesztőit. Ez, ha lehet, még népszerűtlenebbé tenné Bergendy Ákost és vele védőjét is. Még azzal is vádolhatnák az ügyvédet, hogy ezzel a sajtóperrel ő akarja befolyásolni a független bíróságot.A most már Kárász István doktor névre hallgató dr. Krausz Salamon azonban úgy gyanította, hogy a sajtónak ezt a meglepő egyetértését, a halálos ítélet ilyen lélektani előkészítését valakinek mozgatnia kell. Valakinek, akinek nagy érdeke, hogy Bergendy Ákost halálra ítéljék és kivégezzék. Holott egészen bizonyos, hogy a háttérben nem mindenki helyesli a Bergendy-ügy létezését. A hivatalos közlönyt mindig betűről betűre elolvasó ügyvéd tudta, hogy azt a főszolgabírót, akinek utasító hatásköre volt azokra a csendőrökre, akik letartóztatták Bergendyt, egy túlságosan jelentéktelen, előráncigált okra hivatkozva azonnali hatállyal elmozdították. Azt a nevezetes csendőrnyomozót, aki kibogozta az ügyet, és jelentést tett az ügyészségnek, azonnal nyugdíjba küldték, igaz, megadva neki az elégtételt, hogy magasabb rangban. De hát Bak Sebő csendbiztos a vármegyében szinte történelmi alaknak számított. Ha ő a fentiek szemében mégis hibát követett el, amikor csakis az igazságra volt tekintettel, akkor is csak egész múltjának elismerésével lehet megszabadulni tőle. Ha valakinek, akkor Bak Sebőnek kell tudnia, ki vagy miféle érdek irányítja a sajtó pergőtüzét Bergendy Ákos ellen.Az ügyvéd tehát vonatra ült, és leutazott a járási székhelyre, hogy felkeresse Bak Sebőt.Már az állomáson megtudta, hogy a nyugalmazott csendőr alezredest, akit egyébként most is mindenki csendbiztosnak nevezett, mostanában mindig meg lehet találni vagy háza tornácán, vagy a ház mögött húzódó konyhakertben. Esetleg a falu szélétől nem messzi gyümölcsösében. Többen is mondották, akinél Bak Sebő után érdeklődött, hogy a csendbiztost, úgy látszik, nem is bántja nyugdíjaztatása. Tornácán olvasgat, merthogy olvasó ember, vagy kertészkedik csekélyke birtokán. Maga is hangoztatja, hogy megélhetési gondja nincs, hiszen kényszerű osztrák katonaidejét is beszámították a szolgálati évekbe, és ez együtt több lévén 32 esztendőnél, a teljes fizetést kapja nyugdíjként. Márpedig egy alezredes fizetéséből egy egész család gondtalanul élhet, hát még egy olyan magányos, otthonában egyetlen házvezetőasszonnyal élő idős ember, amilyen Bak Sebő. Úgy látszik, elege is volt már a rend és az igazság szolgálatából.Az ügyvéd kíváncsi is volt a változatos múltú, nevezetes csendbiztosra, aki még Ráday Gedeon tisztjei közül való, és aki igazán elismerésre méltó nyomozói leleménnyel derítette ki a családirtás körülményeit és tettesét.Az pedig a kora őszi napfényben szokása szerint ott ült tornácán, előtte a palackban megszokott piros bora, körülötte néhány kvaterkázásra való pohár, hogy ha vendég érkezik, kevéske ital mellett beszélgethessenek. Most is újságot olvasott, az asztalon is újságok halmozódtak. Az ügyvéd azonnal észrevette, hogy ami éppen a kezében van, egy bécsi német napilap. De volt előtte jó néhány hazai újság is. A csendbiztos nyugdíjas korában is napról napra igyekezett tudni a világ folyásáról. A vendég jöttére letette a lapot, és kérdően nézett rá, az pedig igen tiszteletteljes hangon kezdte:– Elnézést kérek, alezredes úr, hogy megzavarom a nyugalmát. Dr. Kárász István ügyvéd vagyok.Bak Sebő mosolyogva nyújtotta a kezét.– Idegen lehet mifelénk, ha engem alezredes úrnak szólít. Igaz, nyugdíjaztatásom óta ez a címem, de engem mindenki a hivatalosan már rég nem használatos, de mifelénk még ismert szóval csendbiztosnak nevez. De hát foglaljon helyet.Kezet fogtak, az ügyvéd leült és magyarázta: – Tudom én ezt jól, csendbiztos úr, hiszen én is a vármegyéből való vagyok. Itt is vagyok ügyvéd. Bak Sebő felütötte a fejét.– Én ezt a nevet még nem hallottam.– Belügyminiszteri engedéllyel magyarosított. Nemrégen még Krausz Salamonnak hívtak.– Áhá – bólintott a csendbiztos. – Maga annak a szegény, rég meghalt, öreg szatócsnak, a Krausz Ábrisnak a tizenharmadik gyermeke, aki ügyvéd lett. A maga bátyja orvos Budapesten.A vendég elámult:– Honnét tudja ezt ilyen pontosan, csendbiztos úr?Az meg mosolygott.– 1867 óta, tehát huszonhét esztendeje egyéb dolgom sem volt, mint hogy figyeljem, mi van a megyében. Még azt is tudom, hogy néhai édesapja boltját a maga legidősebb bátyja, a Krausz Mózsi vette át, meg is nagyobbította, a cégtáblájukon már nem az olvasható, hogy vegyeskereskedés, hanem az, hogy "fűszer és gyarmatáru". Maguk okos és tisztességes zsidó emberek, csak a Sámuel bátyjának, a Krausz Samunak volt valami gyanús dolga abban a budapesti bankban, ahol állást kapott, de még mielőtt baj lett volna vele, volt olyan bölcs, hogy kivándorolt, úgy tudom, meg sem állt Amerikáig. De hát minden nagy családban akad olyan fiú, akit az atyafiság nem szívesen emleget. És most már valamennyiüket Kárásznak hívják?– Csak a legidősebb bátyámat, a Mózsit nem. Ő nem változtathatta meg a nevét, mert az övé az üzlet. Ott pedig a cégtáblán mindig a Krausz név volt olvasható. A vevők csak úgy mondják, hogy "megyek a Krauszhoz sóért vagy kocsikenőcsért". A Krausz cég tulajdonosa akkor is a "Krausz" maradna, ha megváltoztatná a nevét.Bak Sebő értően bólintott. Töltött a borból az ügyvédnek is, magának is.– No, hát egészségünkre, és mesélje el, miféle ügyben keres. Mert nyilván nemcsak azért jött, hogy családnevük megváltoztatását közölje velem. Parancsoljon, ügyvéd úr.– A Bergendy-ügyről szeretnék…– Maga is? – mosolygott a vendéglátó. – Lépten-nyomon erről kérdezősködnek. Én meg mindenkinek azt mondom, hogy olvassák el az újságokat, azokban mindent megírnak.– De én Bergendy Ákos hivatalból kirendelt védője vagyok.– Nocsak. Ákos tekintetes úr tehát nem is fogadott magának fizetett prókátort. Tudja, hogy vesztett, és mint afféle, igazi úr, fizetni akar.– Úgy látszik. Még az ellen is tiltakozik, hogy ha halálra ítélnék, fellebbezzünk. Nekem természetesen kötelességem a fellebbezés még védencem akarata ellenére is.Bak Sebő a fejét csóválta.– Hát sok dicsőségre nem számíthat ebben az ügyben. De tisztes honoráriumot… azt talán fog kapni, ha úgy védi Ákost, hogy megmaradjon a Bergendy név becsülete.– Ezt nem értem, csendbiztos úr. Ki akarna ezért ügyvédi honoráriumot fizetni nekem?– Az örökös, ügyvéd úr. Bergendy Ákos legközelebbi rokona Bergendy Alfonz főjegyző úr. Minthogy kipusztult az egész Kunvölgyi família, nincs ági örökös, tehát az egész Bergendy-Kunvölgyi-hagyaték a főjegyző úrra száll, aki ezzel a vármegye leggazdagabb embere lesz. Lefogadom, hogy a következő tisztújításon őt választják alispánnak. Hát ahogy ismerem, ez a felettébb fösvény férfiú nagyon is bőkezű tud lenni, ha ennek a nagylelkűségnek haszna van a számára. Bizonyára ismeri a főjegyző urat.Kárász doktor, ámbár ez jobb társaságban illetlenség, megvakarta a fejét.– Persze hogy ismerem, hiszen hivatalból nemegyszer voltam nála. Ne tagadjuk, nem valami jó hírű ember.Bak Sebő beleivott a piros borba.– De okos ember, okosabb, mint az unokafivére; ő nem maga öli meg a rokonait, hanem az államra bízza: akasztassa fel az állam Ákost, és akkor ő lesz mindannak az örököse, amiért Ákos megölte Stefi asszonyt, Tihamér tekintetes urat és még azt a szerencsétlen Julcsa szakácsnét is. Ha ezek után maga, ügyvéd úr, úgy védi Ákost, hogy a Bergendy név mégis megbecsült maradjon, akkor Alfonz főjegyző úr szívesen kinyitja a bukszáját, és nem sajnál néhány száz forintot, talán még ezer forintot se, hogy elhíresztelhesse, milyen nagylelkűen honorálta bűnbe esett atyafiának önzetlen védőjét. Ajánlom is, hogy úgy védje Ákost, akin már úgysem lehet segíteni, hogy megmaradjon a Bergendy név becsülete. Akkor még az is megtörténhet, hogy ha Alfonz lesz az alispán, elintézi, hogy maga megkapja a vármegye tiszteletbeli tiszti főügyészének a címét, és attól kezdve a földesurak még szívesebben bízzák magára az ügyeiket.Ezekből a szavakból a fiatal, de jól képzett ügyvéd azt állapította meg, hogy ez a nemhiába nagy hírű Bak Sebő valóban felettébb járatos férfiú, de azt is, hogy lelkét betölti a kiábrándultság sivár bölcsessége.– Köszönöm, amit eddig is mondott, csendbiztos úr, de én eleve azt akartam kérdezni, ismeri-e az újságok sorozatos cikkeit ebben az ügyben. Nincs az a politikai párt és nincs az a bölcselmi rendszer, amely hol ilyen, hol olyan okfejtéssel ne követelné Bergendy Ákos halálra ítélését és kivégeztetését.– Én is észrevettem – bólintott Bak Sebő. – És én már nem is tudok más lenni, mint csendőrnyomozó, tehát nekem is az jutott az eszembe, ami magának, ügyvéd úr. Vajon nem egyetlen pontról célszerűen irányítják a hazai sajtó egészét? Nem voltam rest, a héten felutaztam Budapestre, és merthogy a haragos vezércikkek írói közül kettőt is ismerek, volt már dolgom velük, külön-külön meghívtam őket egy óbudai kocsmába némi italozásra. Az egyik az a szabadkőműves tudós ember volt, aki azt a legelső haragos cikket írta, feltéve a kérdést, hogy a magyar urak nem akarják-e megmenteni az úri bűnözőt. Nos hát, a legtudósabb, legegyházellenesebb, sőt legdemokratikusabb újságíró sem tudja magában tartani titkait, ha nem is borral, de jóféle sligovicával itatják. Ez a tudós és felettébb jól fogalmazó szerkesztő ráadásul ugyanolyan izraelita származású hazánkfia, mint maga, ügyvéd úr. Egy magyar hazafiasságtól lángoló zsidó ember pedig mindig meg van hatva, ha Ráday Gedeon egykori tisztjével pertu beszélgethet, különösen, ha ez a hajdani pandúr korábban negyvennyolcas honvéd, még előbb valódi betyár volt. Már a harmadik fél deci sligovica után elmondta nekem, hogy ő is, főszerkesztője is kapott fejenként 500 forintot Bergendy Alfonztól, hogy azt a cikket megírják és meg is jelentessék. No hát, egy estével később ugyanabban az óbudai kocsmában beszélgettem azzal a sok előnevű nemesi famíliából származó főszerkesztővel, aki maga írta a vezércikket, amely a nemesi hagyományok nevében követelte, hogy az úri világ vesse ki magából azt, aki meggyalázta a magyar nemesi erkölcsöket. Ez a tekintélyes és az egyházzal is felettébb jó viszonyban álló szerkesztő úr nem kedveli a sligovicát, ezt hegyaljai borral kellett itatnom, és túl voltunk már a fél literen, amikor bizalmasan elmondta, hogy Bergendy Alfonz főjegyző úr ezer, igen, ezer forintot adott neki azért a cikkért. Ez az előkelő szerkesztő azonban többet tudott, mint a nagy műveltségű szabadkőműves zsidó újságíró, mert a második fél liter után azt is elmondotta, hogy Bergendy Alfonz végigjárta valamennyi napilap szerkesztőségét, és sehol sem sajnálta a pénzt, hogy az egész magyar sajtó egységesen követelje Ákos tekintetes úr halálra ítélését. Vagyis magának van igaza: ezt a pergőtüzet szegény, családirtó gyilkosunk ellen az örökös, Bergendy Alfonz irányította, nem is sikertelenül. Belekerült néhány ezer forintjába, hogy végül is az övé legyen a milliókban is alig kifejezhető vagyonóriás. De ha ezt, ügyvéd úr, továbbadja, akkor én letagadom, hogy mondtam, és maga olyan rágalmazási pert kap, hogy attól koldul; míg ha nem szól róla, hanem a Bergendy név dicsőségét hangsúlyozza az amúgy is reménytelen védőbeszédben, akkor maga is számíthat némi honoráriumra Bergendy Alfonztól. Az ügyvéd úgy érezte, mintha szédülne.– Csendbiztos úr, ha én ezt a vármegyei lapban megírnám, mint beszélgetést a nagy hírű csendbiztossal…?– Akkor én kijelentem, hogy soha ilyesmiről nem beszéltem magával, magát bíróság elé állítják, és okvetlenül elítélik. Akkor pedig sohasem lesz tiszteletbeli tiszti főügyész, de talán még le is csukják egy nagy múltú nemesi család és egy tiszteletreméltó főtisztviselő megrágalmazásáért, és fuccs az ügyvédi karrierjének.Az ügyvéd töltött magának még egy pohárral a piros borból, és szédelgő fejjel kérdezte:– Az isten szerelmére, csendbiztos úr, hol élünk?!– Magyarországon, ügyvéd úr. Maga pedig zsidó elődök ivadéka, tehát magyarabb kíván lenni az uraknál is, a parasztoknál is, vagyis pontosan úgy kell élnie és úgy kell vélekednie, ahogy Nyugat-Európától keletre és Kelet-Európától nyugatra, talán Szent István óta élünk, ha élni akarunk. De azért próbáljon a védőbeszédében valami jót is mondani Ákosról. Többet ér, mint bárki az egész Bergendy-Kunvölgyi atyafiságból, de hát mégis ő volt a családirtó, őt kell felakasztani. No, ne legyen olyan kétségbeesett, még túl fiatal ember, majd megszokja. Igyunk még egy áldomást, azután készüljön fel okosan a védőbeszédére.V.A főtárgyalásra nemcsak a fővárosi lapok tudósítói jelentek meg, hanem a külföldi újságok közül a bécsi Neue Freie Presse, az augsburgi Allgemeine Zeitung és a párizsi Aurore című, nemzetközileg ismert újságok riportere is. No persze a bécsi újságíró, Herr Schwartz néhány évvel előbb még a Bartsay utcai gimnázium tanulója volt, a párizsi Monsieur Havas magyar-francia szakos filozopterként végzett a budapesti egyetemen, ezeknek igazán nem kellett tolmács. Csak az augsburgi újságíró nem tudott magyarul, ezért előzőleg felkereste híres újságjának állandó magyar munkatársát, a Németföldön is nagy hírű Jókai Mórt, és tőle kért tanácsot, ki tud olyan jól magyarul is, németül is, hogy megértesse vele, mi hangzik el a tárgyalóteremben. Az ügy ugyanis túl a magyar határokon is nagy érdeklődésre számot tartó újságtéma lett: a családirtó magyar úr bűnpere.A hazai és külföldi újságírók egyöntetűen állapították meg, hogy ennél cinikusabb és halálmegvetőbb vádlottat még nem láttak. Bergendy Ákos a nyomozás és a vizsgálat folyamán kiderített tényekből semmit sem tagadott. Eleve közölte, hogy majd az utolsó szó jogán közöl mindent, amit a bűnüggyel kapcsolatban el akar mondani. És amikor dr. Kárász István védő javasolta a vádlott elmeállapotának megvizsgálását, mert védencét beszámíthatatlannak tartja, gúnyos mosollyal fordult az ügyvéd felé.– Ugyan, Krausz úr, ez mire való? Ki hiszi el, hogy én nem vagyok értelmem teljes birtokában? Én valóban előre megfontolt szándékkal megmérgeztem a feleségemet, a sógoromat és a szakácsnénkat. Ennek elismerésével senki sem vonhatja kétségbe, hogy Kunvölgyi Ferencet, vagyis professzor Franz von Kunvölgyit nem én öltem meg. A három gyilkosság azonban éppen elegendő az ítélethez. És ha valaki hengermalmot és sörgyárat akar alapítani, ez igazán nem elegendő enyhítő körülmény egy bizonyított és nem is tagadott családirtási ügyben. Kérem a tekintetes törvényszéket, hogy ne adjanak helyt lelkiismeretes védőm javaslatának. Nem vagyok beszámíthatatlan, és hogy őszinte legyek, nincs is kedvem ehhez az egész élethez.Következtek a tanúkihallgatások.Krügenfeld főorvos tanúvallomásából csak az volt az érdekes, hogy a mérgezési eset után nem tudták megvizsgálni, mit hányt ki Bergendy Ákos, mert mire a körorvos megállapította a többiek halálát, a tornácot már felmosták, és nem lehetett megvizsgálni, hogy a vádlott gyomrában volt-e abból a gyilkos vegyszerből, amely a többieket megölte. Laczkó Kristóf vallomásából fény derült arra a tényre, hogy eleve Bergendy Ákosné akarta volna megmérgezni a férjét, de ebből semmit sem lehetett megtudni arról, hogy a vádlott, még ha védekezett is feleségének gyilkos szándéka ellen, miért mérgezte meg a sógorát és a szakácsnét. Bak Sebőt meg sem idézték tanúnak, hiszen hivatalos jelentése, amely elfeküdt az iratokban, bizonyította, hogyan nyomozta ki, hogy a családirtó gyilkos Bergendy Ákos.A törvényszéki tanács elnöke nem rendelte el a vádlott elmeállapotának megvizsgáltatását. A sajtó közvéleménye annyira megrettentette a háromtagú törvényszéki ítélőtanácsot, hogy nem mertek bármit is a vádlott érdekében határozni.Az ügyésznek könnyű dolga volt. Rámutathatott, hogy ez a bűneset szokatlan módon egységes közvéleményt alakított ki egész Magyarországon: arisztokraták és szocialisták, püspökök és szabadkőművesek szinte példátlan módon egyetértenek abban, hogy egy ilyen felháborító bűnözőnek, mint a családirtó Bergendy Ákos, pusztulnia kell. A Csemegi-kódex, vagyis a Btk. erre a tényállásra egyértelműen halálbüntetést ír elő, és még csak enyhítő körülményt sem lehet találni.Ezután mindenki kíváncsian várta a védőügyvéd beszédét.Amikor dr. Kárász István felállt, Bergendy Ákos a vádlottak padjáról odaszólt neki:– Kedves Krausz úr, ne beszéljen túl sokat, úgyis hiába, és én már szeretnék túllenni az egészen.Ennek ellenére a védő elmondotta igen jól felépített szónoklatát, amelyben főleg arról volt szó, hogy a Bergendy família milyen tiszteletreméltó helyet foglalt el és foglal el ma is a magyar közéletben. Azután taglalta, milyen helyes és példamutató volt, amit a vádlott az ipar és a kereskedelem előmozdítására tett előző élete folyamán.Végül mint bizonyított tényt említette, hogy néhai Bergendy Ákosné meg akarta ölni a férjét, tehát a vádlott önvédelemből ölte meg a feleségét, és ezzel csupán gondatlanságnak tekinthető, hogy áldozatul esett Kunvölgyi Tihamér is, Laczkó Kristófné szakácsné is. A jogos önvédelem és a másik két halálesetnél megállapítható gondatlanság olyan enyhítő körülmény, amely a bíróságot arra késztetheti, hogy ne a büntető törvénykönyvben kiszabható legszigorúbb büntetéssel sújtsák a sokérdemű és lelki motívumaiban érthető vádlottat.A védőbeszéd a hallgatóság tapsait vonta maga után. De a vádlott, akinek a modorát, cinizmusát, sokszor emlegetett pökhendiségét eddig is egyöntetű ellenszenv kísérte, gúnyos hangon ezt mondotta:– Krausz úr, maga túlbecsüli a Bergendyek érdemeit, és elbagatellizálja az én családirtásomat. Ebben a családban én vagyok a legkevésbé bűnös, de csak engem lehet halálra ítélni. Tehát halálra is ítélnek, hogy a nálam is bűnösebbek megszerezhessék, amit én építettem. Krausz úr, maga igen szépen tud beszélni, de sokkal naivabb, mint az a világ, amelyben élünk, és amelyben én hamarosan hivatalos eljárással meg fogok halni.A bíróság elnöke rendreutasította a vádlottat tiszteletlen szavaiért, hanem az erre felnevetett.– Engem, uraim, már nem lehet rendreutasítani. Akiről elhatározták, hogy felakasztják, az már mindent mindenkinek a szemébe mondhat, hiszen rosszabb már nem történhet vele, mint hogy felakasztják. De ezt teszik akkor is, ha nem mondja el a véleményét. Énfölöttem önöknek már nincsen hatalmuk.Ezekre a szavakra dermedt csöndesség áradt szét a tárgyalóteremben, mintha mindenki úgy érezte volna, hogy a vádlottak padján ülő bűnös valami emberfeletti fölénnyel néz a halál szemébe.Végre az elnök megkérdezte Bergendy Ákost, kíván-e az utolsó szó jogán mondani még valamit. Erre a vádlott felállt, két kezét zakója zsebeibe dugta, és így közölte:– Igen. Ezekre a szavakra, méltóságos tanácselnök úr, tekintetes királyi törvényszék, azóta készülök, amióta pontosan tudtam, hogy Bak Sebő csendbiztos úr számára kétségtelen, hogy ezt a családirtást én követtem el. Hiszen szinte a szájába is adtam a valóság váddá fogalmazható szavait. Úgy gondoltam akkor, hogy rövidesen vagy megjelenik nálam két csendőr, és letartóztat, vagy nem jelenik meg, mert az illetékesek bölcsebbnek tartják nem csinálni Bergendy-ügyet. Hiszen már az én apám is megölte az anyámat. Attól kezdve nem jártam haza az apám haláláig. Sokkal előbbről tudom, hogy a nagyapám megölte a bátyját a családi birtok örökléséért. Ezt önök nem is tudják, hát én most közlöm. De a vármegye urai akkor is tudták, csak éppen a nemesség jó hírének érdekében helyesebbnek tartották nem csinálni Bergendy-ügyet, mert ha van Bergendy-ügy, akkor bárkinek az eszébe juthat szétnézni a nemesi-földesúri világban, vajon hol is haltak meg gyanús körülmények közt szülők, nagybácsik, örökségi rendben előbb álló rokonok. Mi örököltük a régi úri magánháborúk, a családi rokonölések középkori jogon felüli jogát. A jogot mi alkottuk, a törvényt mi fogalmaztuk, de nem vonatkozott reánk. A mi elődeink voltak a lovagok, akik kitalálták a lovagiasságot, a nagylelkűséget, a jó modort, de kifosztották szomszédaikat és az úton járó kalmárokat. Családi hagyományunk szerint a gonosz emlékű Füleki Fulkó gróf ivadékai vagyunk, ez a Fulkó gróf volt a tatárjárás korának legveszedelmesebb fosztogatója. És tessék csak körülnézni, hogy nagybirtokaink miféle hajdani erőszakokból, gyilkosságokból vagy hazaárulások jutalmaként álltak össze. Mindig is tudtam, hogy a Bergendy-birtok régi bűnök gyümölcse. Ezt a vagyont nálam semmivel sem kevésbé bűnöző apám és hasonlóképpen véres kezű nagyapám csaknem elherdálta. Én egy agyonterhelt javadalmat örököltem, és ezzel akartam a mi korunknak megfelelő gazdaságot csinálni. Ezért kellett a nagy bankkölcsön, és ezért kellett a bankkölcsön biztosítására egy előnyös házasság. Aligha képzeli bárki is, hogy regényes szerelemből vettem feleségül az akkor már aggszűznek számító Kunvölgyi Stefániát. Igaz, huszonnyolc éves korában a szűz még nem igazán agg: nem volt ő sem agg, sem szűz…Ennél a szónál valaki felnevetett, de az egész terem rápisszegett: a vádlott szavai egyre izgalmasabban hatottak.– Fölösleges részletezni feleségem előéletét, engem sem érdekelt, nekem a pénze kellett, és őt sem én érdekeltem, hanem hogy végre férje legyen. Azt hittem, nem zavarjuk egymást. Az én életemet lekötötte, hogy úgy gazdálkodjam, ahogy Széchenyi István elképzelte a nemzetfenntartó földesurakat, és ha férfinak kijáró gyönyörűségekre tartottam igényt, kellemesebb volt egy parasztmenyecske vagy az igazán szerelemre termett szakácsné, mint egyébként eléggé szép és igen választékosan öltözködő feleségem. Csak arra nem gondoltam, hogy én vagyok az ő útjában. Fivérével együtt magukhoz váltották a bankhitelemet is. Most már tudom, azért voltak ilyen nagylelkűek, hogy halálom után az övék legyen az egész Bergendy-Kunvölgyi-birtok, amely így együtt, az én eddigi befektetésemmel az egész vármegye legnagyobb vagyona. Arra csak későn, sőt késve jöttem rá, hogy ez a gazdagság arra való a feleségemnek, hogy megvásárolhasson egy eladósodott osztrák herceget, és általa felemelkedjék a bécsi arisztokrácia első sorába. Tihamér mindenestül húga rabságában volt. Ennenmagának sem vallotta be, mert eléggé vallásos ember volt, hogy bűnös szerelemmel szolgálja testvérhúgát. Észre se vette szegény, hogy neki is meg kell halnia, hiszen csak úgy lehet kizárólag Stefániáé az a vagyon, amelyen herceget lehet vásárolni. És ha a börtönben gondolkodik az ember, akkor sok mindent megért, így értettem meg, hogy Tihamér miért is ölte meg távoli rokonunkat, a híres bécsi tudóst. Azért, mert ő is Kunvölgyi volt, tehát ő is örököse lehet a család ági vagyonának. Ha meghal a professzor, azután meghalok én és velünk még Tihamér is, akkor nincs többé élő Kunvölgyi, akkor Stefánia özvegyként örökli a gazdagságot. Erre volt szüksége, hogy hercegné lehessen. Én elég régóta készültem arra, hogy Stefánia meg akar ölni engem, és gondolkodtam is, hogyan előzzem meg. Már csak önvédelemből sem volt más lehetőségem, mint hogy én öljem meg őt. Nem ritkaság az ilyen helyzet a hozzánk hasonló nagy vagyonok urai körében. És általában el is hallgatják az efféle ügyeket, hiszen a nagy befolyásúak között mások is szeretnének megszabadulni a veszélyes közelállóktól. Amikor pedig attól a méltán elkeseredett parádés kocsistól, akinek jó oka volt gyűlölni engem is, Tihamért is, megtudtam, hogy mit is akar a feleségem a szakácsnéval az én ételembe töltetni, akkor mi mást tehettem volna, mint hogy én cseppentettem Stefánia és Tihamér ételébe a méregből. Sajnos, a kedves szakácsnétól is meg kellett szabadulnom. Egyrészt azért, mert ő tudta, hogy az az üvegcse a férjéhez, férjétől pedig hozzám került, tehát terhelő tanú lehetett. De ha ő is meghal, akkor nyilvánvaló a gyanú, hogy a méreg a konyhában került az ételbe. A maradékot azután a szemétdombra öntöttem, ezért pusztult el néhány macska és jó néhány baromfi. Én természetesen csak úgy tettem, mintha nekem is görcseim volnának, és amikor az orvos hánytatót adott, és én ki is hánytam, ami a gyomromban volt, azonnal felmosattam, nehogy vegyelemezzék a hányadékot. Mire az orvos megállapította, hogy Stefánia, Tihamér és a Julcsa szakácsné halott, addigra már tisztára volt mosva minden körülöttem. Én pedig azt hittem, hogy nem lesz Bergendy-ügy, hiszen azelőtt sem volt Bergendy-ügy, holott nemzedékről nemzedékre lehetett volna. Miért lett volna érdeke a nemesi világnak egy Bergendy-ügy? Miért lett volna érdeke a fejlődő iparnak egy iparfejlesztő nagybirtokos halála? Egyetlenegy hanyagságom volt, hogy nem gondoltam arra: ha én nem élek, akkor él olyan Bergendy, aki az örököse ennek a nagy vagyonnak. Ha eléggé előrelátó vagyok, akkor szerét ejtem, hogy már korábban megmérgezzem unokafivéremet, Bergendy Alfonz vármegyei főjegyzőt, mert neki nagyon is érdeke, hogy legyen Bergendy-ügy. Így neki nem kell megölnie engem, hanem megöl az állam, és a vagyon egésze Alfonz unokafivérem ölébe hull, és még buzgó vallásos is maradhat, hiszen akármilyen uzsorás és megvesztegethető hírében áll, közismerten áhítatos templomba járó. Látom, méltóságos tanácselnök úr, hogy rendre akar utasítani, amiért rágalmazó szavakat mondok a köztiszteletben álló főjegyzőre. De engem most már semmiféle rendre nem lehet utasítani. Legföljebb az újságírók nem fogják tudósításukba leírni ezeket a mondatokat, nehogy ők kapjanak rágalmazási pert a tiszteletben álló főjegyzőtől, aki alighanem legközelebb már a vármegye alispánja lesz. Mindezt azonban a bizonyos halálos ítélet tudatában el kellett mondanom. Nem fogok se fellebbezni, se kegyelmet kérni. Nincs kedvem az élethez.VI.A halálos ítélet kimondása után a vádlott tudomásul vette az ítéletet, az ügyész is, de a kirendelt védő köteles volt fellebbezni. Ezért az ügy megjárta az ítélőtáblát, majd a Királyi Kúriát is. Csemegi Károly, a nagy büntetőjogász, a Btk. megteremtője, ebben az évben ment nyugdíjba, mint a Királyi Kúria büntetőtanácsának elnöke, alighanem ez volt a legvégső büntetőper, amelyben a maga alkotta törvény alapján jóváhagyta a vádlottra kimondott halálos ítéletet.Csak a harmadfokú ítélet és a védő kegyelmi kérvényének elutasítása után került sor a kivégzésre. Ez azután ugyanolyan országos újságszenzáció volt, mint előzőleg maga a büntetőper. Ekkor írta az egyik napilap azt a vezércikket, amelynek Amikor urat akasztanak volt a címe. De valamennyi újság nagy riportokban számolt be a Bergendy-ügy végéről.Bergendy a siralomházban is nyugodtan, fölényesen, egyes tudósítások szerint pökhendi módon viselkedett. Amikor megkérdezték, mi az utolsó kívánsága, ezt válaszolta:– Ezt csak hajnalban, az akasztófa alatt fogom közölni.Kérte, hogy pap ne látogassa meg a börtönében, de Kárász ügyvéd úrtól szívesen elbúcsúzik, ha bejön hozzá; és még azt is megkérdezte, hogy ezen a végső éjszakán szivarozhat-e, mivel az egész előzetes fogság alatt a szivar hiányzott neki a legjobban. A szivarozást természetesen megengedték.Az ügyvéd szorongva lépett be a siralomháznak kijelölt cellába. Az elítélt azonban mintha mosolygott volna, kezet fogott vele.– Hálás vagyok, hogy bejött hozzám, Krausz úr, mert meg akarom köszönni mindazt, amit értem tett és mondott. Nagyon szépen és hatásosan tud beszélni. Szívből kívánom, hogy máskor ne ilyen reménytelen ügyekre kelljen pazarolnia jogászi és szónoki tehetségét. És engedje meg, hogy egy emléktárgyat adjak magának. Ez mindig énrám fogja emlékeztetni.Ezzel mellénye zsebéből kivette dupla fedelű, Schaffhausen Watch márkájú aranyóráját, hosszú aranylánccal, és Kárász doktor kezébe nyomta. Ez volt abban az évtizedben a legeslegdrágább és legpontosabbnak tartott óra. A siralomházban visszaadták az elítélt értékeit, hogy rendelkezhessék velük.– Ne szabadkozzék, Krausz úr, énnekem már igazán nincs szükségem mérni az időt.Ettől kezdve az elítélt hajnalig ült a siralomház asztala mellett, és szakadatlanul szivarozott. Amikor hajnalban szólították, hogy itt az idő, fejébe csapta pörge kalapját, kissé jobbra féloldalt, ahogy mindig is hordta.A fegyházudvaron ott állt az akasztófa, alatta Kozarek, a hóhér. Magyarországon nemzedékek óta és még nemzedékekig a Kozarek család adta az "állami ítéletvégrehajtó"-kat, ahogyan hivatalosan nevezték a hóhérokat. Mellette a két pribék, az egyik a veje, Bali Mihály, aki évekkel később apósának utódja lett; ő ugyan nem a Kozarek családból származott, de Kozarek lányt vett feleségül, és ez indokolta, hogy hivatalában is utódja legyen.Ott voltak, ott kellett lenniök a hivatalos személyeknek: a bírósági tanács tagjainak, az ügyésznek, körülöttük fegyveres fegyőrök. Az udvar falánál pedig az újságok tudósítói.Bergendy Ákos egy lépéssel az akasztófa előtt megállt, és az ügyészre nézett.– Most közlöm utolsó kívánságomat. Egy pohár frissen csapolt sört akarok inni.Mindenki kérdő zavartsággal nézett az ügyész felé. Hiszen ősi szokás, hogy a halálraítélt utolsó kívánságát teljesíteni kell. Az ügyész, már csak a jelenlévő sajtó kedvéért is, hozzájárult a szokatlan pillanatban elhangzott utolsó kívánsághoz, odaszólt a fegyveres fegyőrök parancsnokához, hogy küldjenek el valakit azonnal az első kocsmába, amely ilyenkor hajnalban nyitva van már, és hozzák azt a frissen csapolt sört. Ezen a tájon a kocsmák hajnalban nyitnak, mert a vásározók korán érkeznek a városba, azok pedig itallal kezdik a napot. Amíg a sör meg nem érkezett, mindenki hallgatott, csak Bergendy Ákos szivarozott az akasztófa alatt. És végre jött a fegyőr, átnyújtotta az elítéltnek a füles poharat.– Köszönöm – mondta igen szívélyes hangon Bergendy. Szája elé emelte a poharat, és összecsücsörített ajakkal lefújta tetejéről a habot.A hóhér nem tudta megállni, megkérdezte:– Miért fújta le a habot?– Nem egészséges – válaszolta mosolyogva, igen, mosolyogva a halálraítélt. Majd végigitta a sört, a poharat visszaadta a fegyőrnek, nagy ívben elhajította szivarját, belső zsebéből elővette drága bőrből készült szivartárcáját, és a hóhérnak adta.– A munkájáért, kedves mester.Amikor a holttestet már levették az akasztófáról, az egyik újságíró odament a hóhérhoz, és megkérdezte:– Mondja, Kozarek mester, mit szól ehhez a kivégzett gyilkoshoz… azaz szólni már semmit sem szól hozzá, de mi a véleménye róla?A hóhér éppen rágyújtott a szivartárcából elővett szivarra, fejét elgondolkodva ingatta, azután így felelt, így is jelent meg másnap a riportban:– Hát tudja, kérem, nekem olyan a foglalkozásom, hogy nemigen becsülöm az elítélteket. De ezt a Bergendyt igen, ezt becsülöm, ez úr volt, igazi úr, amilyenek manapság már ritkán vannak.Visegrád, 1983. július-augusztus
