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ELSŐ FEJEZET

Don Lotario

– Már csak egyetlen szép ugrást, Sólyom, és ezen is túl vagyunk. Akkor aztán, röpülhetsz a síkon,
akár az indián nyila! No csak rajta, bátran!

A fiatal lovas baljába markolva a kantárszárat, jobb kezével bátorítóan megveregette paripája
nyakát.

Hanem az ugrás vakmerő vállalkozásnak ígérkezett, még Sólyom is habozni látszott,
nekirugaszkodjék-e az előtte tátongó sziklaszakadéknak. Már ugrásnak feszült, de aztán visszatorpant
és felágaskodott.

– Sarkantyút akarsz talán?! – kiáltott a fiatal lovas haragosan, arra nem is gondolva, hogy a ló
egyetlen elhibázott ugrása menthetetlenül a vesztét okozhatja, hiszen a szakadék 'tán harminc lábnál is
mélyebb volt. – Ha még nem ismernéd a sarkantyú ízét, most megismered!

És hosszú spanyol sarkantyúját mélyen belevágta a ló véknyába. Az állat, mintha le akarná vetni
lovasát, fájdalmában vadul oldalt ugrott, de azután hatalmas nekirugaszkodással előrelendült és
átsuhant a sziklaörvény fölött.

A túlsó parton reszketve megállt és fölhorkant, mintha csak tudta volna, milyen veszedelemtől
menekült meg. Gazdája csengőn, vidáman felkacagott.

– Hát nem megmondtam, te bolondos állat! – szólt a lóhoz, mintha bizony az értette volna. –
Láthatod, mégis átjutottunk. Magadra vess, ha nemes véredtől piroslik a sarkam. Megszokod majd az
ilyen ugrásokat, édes lovacskám, akárhogy ágálsz ellenük. Jegyezd meg, a legjobb a legrövidebb út,
még ha száz ilyen szakadékon vezet is keresztül!

Jól megtermett ifjú volt a lovas, alig túl a huszadik évén: tetőtől talpig igazi spanyol, éppolyan
telivér, akár a lova. Sötétbarna fürtjei előtűntek panama szalmakalapja alól, fekete szeme tüzesen
villogott. Hajlott orra alatt erős bajusza akkor sem lehetett volna gondosabban kipödörve, ha don
Lotario a Puerta del Solon, Madrid legelőkelőbb utcáján lovagol, s nem itt, Felső-Kalifornia sziklái
között. (Egyébként a vidék akkoriban – a tizenkilencedik század negyvenes éveinek elején – még
Mexikóhoz tartozott.)

Már öltözékén messziről fel lehetett ismerni a büszke, kissé pipiskedő spanyolt, pedig ruhája nem
hazájának eredeti viselete szerint készült: alkalmazkodnia kellett a forró égöv hőségéhez. A spanyol
egyébként igen csinos férfi volt. A termete izmos és erős, az arca nemes metszésű. Mint a Pireneusi-
félszigeten lakó fajtestvérei, don Lotario már férfivá érett, pedig, korukat tekintve, a zordonabb északi
vidék szülöttei ennyi évvel a hátuk mögött legfeljebb serdülőszámba mentek.



Szemében az ifjúság dacos büszkesége és a boldog magabiztosság vidámsága ragyogott. Figyelmes
tekintettel nézett végig a lába előtt elterülő gyönyörű völgykatlanon. Néhány percig szemlélődött
csak: lovának adott időt, hadd fújja ki magát.

– Előre! – szólt azután don Lotario. – De most már csak szép lassan, mert még utóbb nyakunkat
szegjük.

Bizony, ettől a vállalkozástól még a legvakmerőbb cirkuszi lovasok is joggal rettentek volna vissza.

Sziklaormokon át és vadul szétszórt kőtömegek között kellett leszállniok a völgybe. Útnak nyoma
sem volt erre és más, kevésbé vakmerő ember bizonyára akkor is csupán félve vágott volna neki, ha
gyalogszerrel teszi azt. Csak az olyan zabolátlan természet, amilyen don Lotarióé volt, az bízta magát
paripája ügyességére. A spanyol nem törődött azzal, hová lép a lova. Szeme a völgyet kutatta és éppen
nekikészült, hogy valami kis dalba kezdjen, amikor Sólyom hirtelen megállt.

– Carramba, Sólyom! – mordult fel don Lotario. – Hamarosan összeveszünk, ha ennyire ijedős
vagy. Mi lelte ezt az állatot, mitől tágul úgy az orrlika?! Vagy úgy! – veregette meg a paripa nyakát –,
most az egyszer igazad volt!

Ezzel elengedte a kantárszárat és mindkét kezével a nyeregkápa két oldalához, kétcsövű
pisztolyaiért nyúlt.

Jogos volt az óvatosság. Akár a hegyi szellemek, vagy a sziklák manói, mintha a földből pattantak
volna elő, öt sötét alak bukkant föl. Indiánok voltak, Felső-Kalifornia bennszülöttei. Kettő lándzsával,
meg íjjal felfegyverkezve, kettőnél csak kés volt, az ötödiknek azonban régi vadászpuska lógott a
vállán.

Igaz ugyan, hogy indiánok voltak, de abból a taszító fajtából, amelyeknek a ravaszságon és
álnokságon kívül semmi közös vonásuk sincs a szép és férfias termetű északi vörösbőrűekkel. Az öt
alattomos tekintetű, sunyi alaknak lesoványodott testét csak hiányosan fedte a vállukon átvetett
párducbőr, meg néhány foszladozó szövetdarab.

– Lépést se tovább! – kiáltott rájuk don Lotario, amikor a puskás elindult felé. – Mit akartok,
kutyák? Egyetlen lépést se, ha mondom, különben négyeteknek golyóval lyukasztom át a fejét, az
ötödiknek a késem is elég lesz.

Pillantása öve bal oldalára villant. Oda tűzte a machetét, a spanyol kést, amely nélkül nem érzi
magát egész embernek a spanyol. Don Lotario elégedetten állapította meg, hogy nemzeti fegyvere a
helyén van.

Felcsettentve az egyik pisztoly ravaszait, fenyegető mozdulattal nyújtotta ki jobbját az indián felé.

– Kegyelem, szenyor! – könyörgött ijedten a puskás indián. – Mink nem akarni szenyor megölsz
csinálsz, a Nagy Szellemre! Mink csak kérdezni szenyor és alázatosan kérni, felelni kérdés nekünk.

– Azt hiszitek, kutyák, hogy nem ismerem a ti aljas cseleiteket?! – hördült föl don Lotario és nem
vette le pisztolya csövét az indiánokról, akik alázatosan görnyedezve álltak előtte.

– Kegyelem, szenyor! A Nagy Szellemre, mink csak kérdezni neked! – gurgulázta a vörösbőrű mély



torokhangon, tört spanyol nyelven.

– Akkor halljuk a szép szót, kutyák! – reccsent rájuk don Lotario, s mivel most már még inkább
várta a támadást, a másik pisztolyt is az indiánokra szegezte.

– Mink akarni kérdezni a szenyornak, hogy ő csinál ismerni idegen férfiak odaát? – kérdezte a
puskás indián és a völgy túloldalára mutatott.

– Azokra az idegenekre gondoltok, akik vagy fél évvel ezelőtt telepedtek le itt? – don Lotariót
váratlanul érte a kérdés, gyanakodva nézett a vörösbőrűekre.

Az indián valami morgásszerű hanggal jelezte, hogy igen, azokat gondolja.

– Azokat, akik az Óhajok Hegyén telepedtek le és néhány hét alatt olyan házakat építettek,
amilyeneket mások esztendők alatt sem tudtak volna? – folytatta a fiatal spanyol.

Az indián megint csak jellel tudatta, hogy ezeket, igen, ezeket az idegeneket gondolja.

– Azokat, akik a völgyet valóságos édenné varázsolták? Akik megvalósították a lehetetlent? – don
Lotario jól mulatott magában az indiánok egyre növekvő nyugtalanságán és türelmetlenségén. –
Azokat az idegeneket gondoljátok, akik még ágyúkat is hoztak magukkal, és akiknek a pincéjében
több a puskapor, mint amennyi homokot annak a pataknak a vize sodor?

– Igen, igen, igen! – felelte az öt indián szinte egyszerre és szemük parázsként villogott.

– Szóval azt az embert gondoljátok. No és miért érdekel ilyen magatokféle kutyákat egy olyan úr,
mint az Óhajok Hegye fejedelme, lord Hope?

– Azt akarni tudni, szenyor, nem akarni-e bennünkszből csinálni rabszolga?

Don Lotario néhány másodpercig elgondolkodott. De nem, az ifjú spanyolban – ámbár csak
felületesen ismerte a lordot – efféle gondolat meg sem fordult az angol úrral kapcsolatban.

– Csak nem hiszitek, hogy ő olyan nyomorult csőcselékkel foglalkozik, amilyenek ti vagytok?! –
don Lotario hangja keményen csattant. – És most, ha el nem takarodtok az utamból, hát lelődözlek
benneteket, mint a pusztai csirkéket.

Mielőtt beválthatta volna ígéretét, a rézbőrűek már el is tűntek. Talán megijedtek, talán valóban
nem voltak ellenséges szándékaik. Lotario egy darabig még várt, hogy meggyőződjék, a vörösök
valóban eltakarodtak-e, de aztán megpillantotta őket a szomszédos sziklatető élén. Fürgén húzódtak az
ellenkező irányba.

– Most az egyszer megtakarítottam a puskaport – beszélt magában a spanyol, miközben pisztolyait
visszadugta tokjaikba. – De hátha terveznek valamit a lord ellen. Figyelmeztetnem kell. Így legalább
hálából nyíltabb lesz velem. No, gyerünk, Sólyom, eleget pihentél. Tíz perc alatt az Óhajok Hegyén
kell lennünk.

A ló most már óvatosabban lépdelt és néhány perc alatt baj nélkül leért a völgyet borító zöld
gyepre. A spanyol ekkor rácsapott Sólyom nyakára és csettintett a nyelvével. A paripa



nekirugaszkodott. Méltónak bizonyult a nevére, úgy suhant, mint sólyom a levegőben. A puha
gyepszőnyeg elnyelte patáinak dobbanását.

Még tíz perc sem telt el azóta, hogy az indiánokkal találkoztak, amikor don Lotario áthaladt azon az
új hídon, amely egy kis folyócska felett ívelt át. Aztán megállította lovát annak a hegynek a lábánál,
amelyet a vidék lakói az Óhajok Hegyének neveztek.

A spanyol fölpillantott és megcsóválta a fejét. Hogy miért, ezen csak idegen csodálkozhatott. De a
helybeli, aki tudta, hogy fél évvel ezelőtt a hegyen néhány hitvány fenyőn, meg elnyomorodott
cédruson és bokron kívül mit sem találhatott, most – don Lotarióhoz hasonlóan – joggal csóválhatta a
fejét. Mintha egy varázsló pálcája nyomán emelkedtek volna fel azok a fából, sőt, kőből készült
épületek, amelyek a hegycsúcsot koronázták. A sziklatető is átalakult. Egyes tömbjeit puskaporral
robbantották le, másokat téglafal kötött össze, úgy, hogy szilárd övként, mint koszorú fonta át a
sziklaormot. Akár tekintélyes erődítésvonalnak is elment volna. (Lőrései arra vallottak, hogy valóban
abból a célból készült!)

A várfalon belül kőházak tetői piroslottak. Az Óhajok Hegyének kopár sziklái néhány hónap alatt
várossá, mi több, erődítménnyé alakultak. Az egész sziklaorom, amely eddig olyan megközelíthetetlen
volt, mint egy sasfészek, teljesen új arcot öltött.

A hegy lábától kígyóvonalban, széles, szabályosan megépített műút vezetett felfelé, amelyen még
egy mankón bicegő aggastyán is kényelmesen feljuthatott a hegytetőre. Gigászi tömegű sziklákat
kellett szétrobbantani, nyaktörő szakadékokat kellett itt betemetni. És lord Hope mindezt maroknyi
emberével valósította meg... Don Lotario joggal rázhatta értetlenül a fejét!

Kényelmes galoppra fogva lovát elindult fölfelé. Felérve újabb változás várta. Az eddigi egyszerű
rács helyén most hatalmas tölgyfa szárnyú, kőpilléres kapu állta útját.

– Ki az? – hangzott az őr hangja a kapu kis ablakából.

– Don Lotario – felelte a fiatalember. – Jelentsen a lordnál. Remélem, beszélhetek vele.

Választ nem kapott, de három perccel később kitárult a kapu, s a spanyol belovagolhatott a boltív
alatt.

Két héttel korábban, amikor legutóbb itt járt, még minden kopár és üres volt. És most azt kellett
hinnie, hogy a mesebeli tündérek palotájába jutott.

– Ez a lord Hope csakugyan boszorkánymester, varázsló. Isten irgalmazzon szegény bűnös
lelkemnek! – mormogta magában félig komolyan, félig tréfásan, de azért titkon keresztet vetett.

– A lépcsőt nem tartom a legalkalmasabb fogadóhelynek – csendült egy tiszta hang. – Bocsásson
meg, hogy nem ismerem az ön hazájának a szokásait.

A spanyol önkéntelenül lekapta a kalapját, azután mélyen meghajolt. A ház ura, ennek a palotának
megteremtője, a „varázsló” állt előtte.

Csakugyan lett volna valami a lord külsejében, ami varázslóra emlékeztetett?



Talán.

Lord Hope az átlagosnál magasabb férfi volt, széles vállal, hatalmas mellkassal. Haja, szeme,
szakálla fekete, arca finom metszésű, halovány, szinte sápadt. Senki sem sejtett volna benne angolt, de
föltétlenül előkelő úrnak látszott. Ahogyan kezének egy könnyed mozdulatával, fejének alig
észrevehető bólintásával, futó, udvarias mosollyal az ajkán vendégét üdvözölte, a nemességére oly
büszke ifjú spanyolnak ismét be kellett látnia – olyan emberrel hozta össze a sors, aki felette áll.

Don Lotario még egyszer zavartan meghajolt, majd elfogódottan indult házigazdája felé.

– Mylord, azt hiszem, álmodom – hebegte. – Ez a fény, ez a pompa! És két héttel ezelőtt mindennek
nyoma sem volt. Hogyan csinálta ezt?

A lord nem felelt. Azzal különös mosollyal, amely sápadt arcának furcsa, rejtelmes kifejezést adott,
visszakérdezett:

– Ugye nem akar itt, a folyosón maradni, don Lotario?





MÁSODIK FEJEZET

Lord Hope

Könnyű matrózruhát viselő, lakkal fényezett kalapú, markos, fürge legény vette ár. a lovát. A
spanyol megindult az egyszerűségében is lenyűgöző kőépület felé. Mielőtt belépett volna, még
egyszer megállt és elkápráztatva járatta végig tekintetét az udvaron.

Mi minden halmoztak itt föl! Ez a sok kincs egy több ezer főt számláló településnek is elég lett
volna!

Emitt hordók, gerendák, mezőgazdasági és házi szerszámok hevertek, ott ládák, szekrények, taligák
meg kocsik pihentek, másutt bálák tornyosultak, fölöttük sátortető feszült a hirtelen záporok ellen.
Hogy mit rejtettek a bálák, nehéz lett volna kitalálni. Mindenütt jókötésű emberek sürgölődtek,
valamennyien könnyű tengerészruhában.

Az egyik nagyobb láda tetején alacsony termetű, de izmos, határozott arcú férfi állt, rövid, velős
parancsokat osztogatva. Közben föl-fölpillantott a nagy kőház egyik ablakára, mintha onnan várna
jelet: az udvaron dolgozók a ház urának megelégedésére végzik dolgukat.

A spanyol megint megcsóválta a fejét, s önkéntelenül csúszott ki a száján: – Carramba!

Aztán belépett a házba.

A főépület újabb meglepetésekkel szolgált don Lotariónak. A padlót szőnyegek borították,
mindenütt alabástromvázák és márványszobrok fehérlettek, végig a lépcső mentén virágfüzérek
futottak, az ajtókon díszes kilincsek csillogtak.

A spanyol azt hitte, álmodik. Ekkora fényt, ekkora pompát sohasem látott. Ez a fényűzés másutt
föllelkesítette volna – itt elvette a szavát, ránehezedett a lelkére, valósággal elbódította.

Don Lotario végire megindult. Óvatosan lépdelt, mintha félne a drága, bársonypuha szőnyegtől,
amely a leghalkabb neszt is felfogta.

A spanyol fölért a lépcsőn és belépett az ajtón, amelyet a lord kitárt előtte. „Csak” előszobába
jutott, de a spanyol úgy érezte, ebben egy herceg is ellakhatna. Aztán másik ajtó következett. Büszke
pompa, gyönyörű szőnyegek, díszes tapéták, falfestmények, kecses, pompás ízléssel összeválogatott
bútorok és mindezek fölött egy igazi otthon hangulata... mindez a kelleténél több volt a fiatal
spanyolnak. Bámulatában csak néhány szót tudott eldadogni, aztán szinte belerogyott egy fotelbe és
tágra meredt szemmel nézett maga elé. Jóllehet Kalifornia egyik legtehetősebb földbirtokosának,
gazdag embernek tudta magát, most, ennek a varázskastélynak a láttán úgy érezte, haciendája
szegényes viskó, mint egy kóbor indián ütött-kopott sátra. A gróf ezalatt az ablakhoz lépett. Úgy
látszott, egy kézmozdulatával valami utasítást ad intendánsának.



– Mi a baj, don Lotario? Talán rosszul érzi magát? – fordult a lord vendégéhez.

A spanyol tagadóan rázta a fejét. Karjának széles mozdulatával adta házigazdája értésére, hogy
ennek a pompának a fénye vette el a szavát. Aztán erőt vett magán és megpróbált felállni.

A lord megértette a spanyol jelbeszédét. Don Lotario úgy érezte, hogy kissé elragadtatta magát,
némán is többet mondott a kelleténél. Veleszületett büszkesége azt súgta, szégyellnie kell magát,
amiért ennyire meghódolt az idegen előtt. Igyekezett hát a csorbát minél előbb kiköszörülni.

– Carramba! – kiáltott föl és gúnyos mosolyt erőltetett az arcára. – Csinos pénzébe kerülhetett ez a
kis holmi.

– A berendezés? – kérdezte a lord közönyösen. – Nem tudom, mit neveznek „csinosnak”, vagy sok
pénznek ebben az országban. Négyszázezer dollár sok vagy kevés Kaliforniában?

– Négyszázezer dollár? A teremburáját! Már hogy volna kevés?! – kiáltott don Lotario
megrökönyödve.

– Szóval amolyan közepes összeg. Magam is így gondoltam. Nos, ennyibe került a berendezés.

A spanyolnak már a nyelvén volt a meglepetés újabb kiáltása, de sikerült uralkodnia magán. A lord
olyan egykedvűen beszélt erről a vagyonról, mintha egy új ablaktábla beillesztéséről lett volna szó.
Négyszázezer dollár! Don Lotariónak egész birtoka alig ért ekkora összeget!

– De az égre is, hogyan szállította ide mindezt? Csak New Yorkban szerezhette be, hiszen ilyen
kincsekhez még New Orleansban sem jut az ember.

– Kedves barátom – mosolygott a lord –, én nem szeretem az amerikai ízlést. Különben sem lehet
mindent, ami szép, egy helyen megtalálni. A szőnyegek a bútorokkal együtt Párizsból valók, a tapéták
Londonból, ugyanonnan a kandallók is... Azt hiszem, télen még hasznukat látjuk. Ami a képeket és a
szobrokat illeti, azok nagyrészt már régen birtokomban vannak.

– Londonból, Párizsból... – a spanyol megrázta a fejét. – Hiszen ez több, mint egy egész
hajórakomány. Hogyan tudta mindezt idehozni? No és két hét alatt így elrendezni mindent!
Hihetetlen! Mylord, én nem az ön gazdagságát csodálom. Akadhat és bizonyára akad is, aki gazdagabb
önnél. Én azon a boszorkányos ügyességen csodálkozom, amivel ön mindennek megtalálja a helyét,
azon a mesébe illő gyorsaságon, amivel mindent elrendezett.

A lord ezalatt az ablakon át ismét jelt adott az intendánsának.

– Hogy mindez egy egész hajórakomány? Az bizony – mondta azután. – Ott áll a gőzösöm.

– Gőzhajó? – pattant föl a spanyol. – Hol? Hol van a gőzös? Don Lotario odaállt az ablakhoz,
ahonnan tekintete szabadon szállhatott messze nyugatnak. Onnan elláthatott a sziklás csúcsok fölött,
amelyek egészen a tengerig, láncban sorakoztak. Egy-egy nyílásukon át a tenger is felkéklett. Az
Óhajok Hegyének lábától mintegy ezer lépésnyire keskeny öböl húzódott. Alig volt szélesebb egy
folyónál és úgy nyúlt el a sziklarengetegben, mint a fjordok a norvég partokon. Az öbölben karcsú,
könnyű vitorlás horgonyzott, az, amely már korábban is felkeltette a spanyol érdeklődését. Ám a jacht
mellett most egy közepes nagyságú gőzhajó feküdt a habokon.



– Az ott a gőzös? – kérdezte a spanyol. – És ez az ön hajója?

– Az enyém – felelte a lord megingathatatlan nyugalommal, észre sem véve a fiatalember
izgatottságát. – Mi van ebben csodálatos? Hát nincsenek New Yorkban olyan emberek, akiknek öt-hat,
esetleg több efféle jószáguk szeli a tengert?

– Hiszen igaz, igaz – dadogta a spanyol, aki még mindig nem tudott úrrá lenni csodálkozásán. –
Csakhogy azok kereskedők, hajóik munkaeszközeik. Hanem annak, aki effélét szórakozásai céljára
építtethet magának, gazdagnak, nagyon gazdagnak kell lennie.

– Lehet – vetette oda a lord könnyedén. – Valóban nem emlékszem már, hogy ez a gőzös mennyibe
került. De ügyes találmány, nemdebár. Az embert nem akadályozhatják többé kedvező vagy
kedvezőtlen szelek.

– Bizony, nagyon ügyes találmány – mondta a spanyol, de inkább magának, mint a lordnak.

Aztán elhallgatott és jó darabig mintha töprengett volna valamin. Hirtelen felvillant a szeme, mint
akinek most gyulladt világosság az elméjében.

– Min gondolkodott el úgy? – kérdezte a lord, akinek figyelmét – bár fél szemmel az udvaron folyó
munkát ellenőrizte – nem kerülte el a spanyol szórakozottsága.

– Fenség, engedje meg, hogy legmélyebb hódolatomat tolmácsoljam! – válaszolt don Lotario és
mélyen meghajolt.

– Fenség? Hogy értsem ezt? – mosolygott meglepetten a lord. – Csak nem hiszi talán, hogy bennem
valami idegen fejedelmet sikerült lelepleznie?

– De igen, azt hiszem – mondta a spanyol változatlan hódolattal. – Most már nem kételkedem, hogy
valamely dicső uralkodóház egyik fenséges tagját tisztelhetem Önben. Egy olyan herceget, aki
Amerikába jött, hogy új államot alapítson, miután a balsors megakadályozta, hogy elfoglalhassa atyái
ősi trónját.

– Ha jól értem, ön engem valamiféle trónkövetelő Don Carlosnak tart, aki azért jött ide, hogy
visszahódítsa Mexikót. Hiszen ez a föld is valaha Don Carlos őseinek birtoka volt... – mondta a lord
enyhe gúnnyal.

– Carramba, én bizony ezt egy csöppet sem tartom lehetetlennek! – erősködött a spanyol és félig
ijedten, félig gyanakodva méregette a lordot.

– Kedvesem, önnek talán láza van! – intette le a lord olyan hidegen, hogy don Lotario valósággal
meghökkent. – Nekem a sors nem juttatta osztályrészemül azt a szerencsét (vagy talán
szerencsétlenséget), hogy trónokra tarthassak igényt. Az vagyok, aki vagyok és ami vagyok, semmi
több. Ön tudja a nevemet, elégedjék meg ennyivel. Hanem, kérem, bocsásson meg egy pillanatra.

A lord kiment a szobából. A fiatal spanyol magára maradt bosszúságával és zavarával.

– Kárhozzam el, ha ez a fickó nem érti mesterien, hogyan tartsa magától három lépésnyire az
embert – dörmögte. – De úgy kell nekem. Én voltam a bolond, hogy egy kis gazdagságtól, némi



cicomától ennyire megszédültem. Utóvégre ki ez az ember?! Egy lord. Egy egészen közönséges lord,
semmi több. Az én őseim azonban Spanyolország grandjai voltak. Egy don Lotario de Toledo
bármikor megállja a sarat az efféle lordocskákkal szemben. No de utoljára történt, hogy ennyire
gyöngének látott. Megmutatom én neki, hogy a gazdagságát csodálom talán, de ez minden.

Vonásai azonban korántsem voltak olyan határozottak, mint a szavai, s amikor visszatérő
házigazdája márványszoborhoz hasonló, hideg, előkelő arcába nézett, egykettőre lesütötte titkon
kutató szemét.

– Bocsásson meg – mondta a lord. – Parancsol villásreggelit, don Lotario? Milyen borral
szolgálhatok? Xeresivel, malagával, portóival, vagy alicantéval?

– Ha már választanom szabad, xeresit kérek – felelte don Lotario. – Bámulatos, hogy ön a
legjelentéktelenebb dolgokból is ilyen bőséges készlettel rendelkezik. Mylord, én ma délután azzal a
határozott szándékkal jöttem ide, hogy megkérjem önt, tiszteljen meg látogatásával a haciendámon.
De a bátorságom elpárolgott. Ugyan mit nyújthat önnek az én szerény kunyhóm?!

– Ne beszéljen így, hátha tanulhatok valami újat – mondta a lord nyugodtan. – Most azonban még
sok az elfoglaltságom, hogysem meghívását elfogadhatnám. Hanem tessék, ne kínáltassa magát –
mutatott arra a válogatott ételekkel és italokkal megrakott asztalra, amelyet egy néger zajtalanul
lépdelve épp akkor hozott be a szobába. A fekete szolga láttán don Lotariónak tágra nyílt a szeme.

– Micsoda? Ön rabszolgákat tart? Nem tudja, hogy ezt tiltják országunk törvényei?

– Nem rabszolgám, csak szolgál engem.

Don Lotario megint az ablak felé fordult, ismét az öblöt csodálta.

– Ha jól látom, még mindig azt a hajót nézegeti – mosolygott a lord.

– Valóban. De furcsa, nem angol színeket látok a lobogóján. Zöld, fehér, piros...

– Igen, az olasz színek. Jobban szeretem, mint az angolokat. És joggal viselem őket, mert
Olaszországban is vannak birtokaim, toszkánai polgár is vagyok. Különben teljesen mindegy, milyen
színeket visel az ember. A fontos, hogy ne legyenek hamisak.

A lord olyan komoly méltósággal beszélt, hogy a spanyol akaratán kívül is tisztelettel hajtott fejet.

– És nem félti azt a két gyönyörű hajót, hogy odalent hagyja őket szabadon?

– Féltem? Ugyan mitől?

– Ó, ön még nem ismeri ezt az országot – lelkendezett a spanyol és láthatóan örült, hogy most ő
adhat tanácsot vendéglátójának. – Itt bizony többé-kevésbé törvények nélkül élünk. Idáig nem ér el a
mexikói kormány (valljuk be) meglehetősen gyönge karja.

– Tudom, éppen ezért költöztem ide – mosolygott nyugodtan a lord.

– Csakhogy bármennyire kellemes is ez az állapot egynémely esetben, máskor kellemetlenné



válhatik – erősködött don Lotario. – A mi spanyoljaink, de még inkább az észak-amerikaiak bizony
nem vonakodnának megkaparintani gyönyörű hajóit. És attól tartok, egy reggel arra ébred, hogy üres a
kikötője. A távolság elég nagy az öböl és a hegy között. A rablók adott esetben még a tengert is
elérhetik, mire felfedezi a rablást.

– Meglehet, de erről is gondoskodtam – felelte a lord csöndes mosollyal.

– Bizonyára erős legénységet tart.

– Nem éppen. A hajón csak hat ember tartózkodik. És vész esetén elég is ennyi. Ha meg valaki
csakugyan arra vetemedne, hogy elvegye, ami az enyém, akad még néhány eszközöm a védelemre.
Hallott már a villamos távíróról?

– Azt hiszem, hallottam – a spanyol hangja kissé bizonytalanul csengett. – Valami egészen új
találmány, ha nem tévedek.

– Egészen új – bólintott könnyedén a lord. – Magam végeztem itt az első kísérletet, sikerrel. Ha
idegen lép a hajómra én abban a pillanatban értesülök róla. Sőt, ez a szerkezet arra is módot nyújt
nekem, hogy ha a helyzet úgy kívánja, levegőbe röpítsem a hajót.

– Ön igazán mindenre gondol – csodálkozott leforrázva a spanyol. – Hanem, mylord, valamire
mégis fel kell hívnom a figyelmét! – folytatta, miután leöblítette torkát egy pohár xeresi borral. –
Ugyebár, ön pótlást vár keletről.

– Pótlást? Mit akar ezzel mondani?

– Ugyan, hát embereket, akiket azért toborzott, hogy segítségére legyenek óriási tervei
végrehajtásában. Bizonyára nagyon várja már ezeket az embereket.

– Nem várok senkit. Éppen elegendő emberem van, terveim pedig korántsem óriásiak.

– Csakugyan így volna? – kérdezte don Lotario még mindig kételkedve. – Valóban nem vár
utánpótlást? Nem vár ide embereket?

– Nem! – felelte a lord szinte bántóan hideg mosollyal. – Megmondtam, hogy nem!

– Akkor igazán nem tudom, miféle idegenek lehetnek azok, akikről az indiánok beszéltek! – rázta a
fejét értetlenül don Lotario. – Egyébként ajánlom, óvakodjék ettől a csürhétől, mylord. Önben az
ellenségüket, a zsarnokukat sejtik. Meggyőződésem, hogy támadásra készülnek.

– Csak jöjjenek, készen várom őket. Különben is szeretném tanulmányozni ezt az emberfajtát.

– Ne vegye félvállról a dolgot, mylord! – intette aggódóan don Lotario. – Igaz, hogy ön olyan erős
várat épített itt, hogy akár egy évig is nevetheti az indiánok rendszeres ostromát, de még ez az
erődítmény sem védi meg, ha váratlanul, rajtaütésszerűen támadnak. És nekem éppen ez a sejtelmem.

– Nekem pedig, hogy ennek a vidéknek a vöröseitől nincs mit tartanom. Főleg, mióta véletlenül
alkalmam nyílt nagy szolgálatot tennem az egyik legtekintélyesebb főnöknek.



– Én az ön helyében erre nem sokat adnék – ellenkezett don Lotario. – Alattomos fickók.

– Köszönöm szíves aggódását, don Lotario – udvariaskodott a lord, de olyan kimért és hideg
hangon, hogy a fiatal spanyol bosszúsan az ajkába harapott.

– Ön nem iszik ebből a borból? – kérdezte aztán a házigazdáját.

– Nem, a xeresit nem nagyon kedvelem. Különben is kevés bort iszom. De ez önt ne zavarja. Úgy
hiszem, ez a bor jó. Az intendánsom nagy borász. És értenie kell a borokhoz, mert többet iszik belőle,
mint jómagam. Hogy ízlik önnek?

– Pompás! – csettintett don Lotario, akinek arcszíne élénkülni kezdett, és akit szinte boldoggá tett,
hogy a beszélgetés olyan tárgyra terelődött, ahol szabadabban mozoghatott. – Szóval, mylord,
számíthatok arra, hogy látogatásomat hamarosan viszonozni fogja?

– Úgy vélem, erről az imént már beszéltünk – jegyezte meg a lord és kissé meghajolt.

– Csakugyan – mondta don Lotario leforrázva. – De bocsássa meg, mylord, a tapintatlanságomat...
Ha körülnézek ezekben a szobákban, szinte lehetetlennek érzem, hogy mindezt ilyen ízléssel férfikéz
egyedül rendezte el.

– Úgy érti, hogy erre női segítségre is szükség volt? – kérdezte a lord egykedvűen.

– Úgy, úgy – bólintott a fiatalember. – És eddig még egyetlen...

– Az intendánsom nős ember – szakította félbe a lord. – Kívánja megtekinteni a többi szobát is?

– A legnagyobb örömmel – fogadta el a meghívást don Lotario, akinek kénytelen-kelletlen ezt a
témát is abba kellett hagynia.

A lord ment elöl, a spanyol a nyomában, szobák hosszú során át. És don Lotariót minden szobában
újra és újra elvakította a berendezés pompája, a tárgyak ízléses elrendezése.

Itt egy ebédlőterem nyűgözte le, amott a lakó és vendégszobák sora mosolygott olyan
vendégmarasztalóan, hívogatóan, hogy az ember legszívesebben örökre ott maradt volna. Aztán a
könyvtárszoba csodaszép rézveretű és faragott szekrényei kötötték le a figyelmét. Ám ámulata mellett
csak nem hagyta nyugodni, hogy semmi nyomát nem látta, hogy nő is lakna ebben a csodapalotában.

A spanyol egyébként hamarosan megint megfeledkezett arról, hogy mindent rezzenéstelen arccal
fogad. Zavart volt és kábult. Lelke mélyén érezte, hogy ennek a töménytelen kincsnek urához, ahhoz a
szellemhez, aki mindezt létrehozta, nem mérheti magát. Homályosan derengett fel benne a
megismerés: ehhez az emberhez ő csak őszinte és önzetlen hódolattal közeledhet.

Éppen egy vasból öntött, művészi kidolgozású csigalépcső alatt álltak.

– Megnézi a csillagvizsgálómat? – kérdezte a lord. – Még nincsen ugyan minden rendben odafönt; a
műszereket csak tegnap hordták föl.

– Csillagvizsgáló?! Még sohasem láttam olyat. Nagyszerű! Pompás!



A lord ment elöl a lépcsőn, don Lotario mögötte. A kőépületet négyszögletű, ízléssel épült torony
koronázta, széles ablakait mór stílusban rakták. Ezt a tornyot rendezték be csillagvizsgálónak. A
csillogó, fényes műszerek láttán a spanyol, aki a csillagászathoz mit sem értett, hangosan felkiáltott
bámulatában. Don Lotario tanulni vágyó ember volt, és mivel a lordnak kedve támadt, hogy rövid
oktatásba kezdjen a műszerek céljáról, egy fél óra mint pillanat szállt el.

A lord rövid mondatokkal, de minden részletre kiterjedően magyarázott.

– Hagyja abba, kérem! – könyörgött végül don Lotario. – Máris szédül a fejem! Istenem,
borzasztóan buta vagyok. Az ön ismeretanyaga csodálatos. Pedig legalább tízszer olyan gazdag, mint
én.

– Ön tehát azt hiszi, a műveltség nem fér össze a gazdagsággal? – kérdezte a lord.

– Azt nem – tiltakozott don Lotario. – Csakhogy nekünk, sajnos, rendesen azt hajtogatják, hogy
fölösleges túl sokat tanulnunk.

– Csak ostobák mondhatnak ilyesmit – vágott vissza a lord, és hangja most sokkal melegebben
csengett, mint egyébként. – Hol végezte a tanulmányait?

– Én? – don Lotario keserűen legyintett. – Odahaza volt egy tanítóm, két évet töltöttem Mexikóban,
majd fél esztendőt New Orleansban. Ez minden.

– Néhány évre Londonba meg Párizsba kellene utaznia – tanácsolta a lord.

– Igen, ezt kellett volna tennem – sóhajtott don Lotario.

– Hanem most már késő.

– Késő? Hány éves?

– Huszonegy.

– És azt mondja, hogy már késő? – mondta rosszallóan a lord. – Kedves barátom, amikor én
huszonegy éves voltam, sokkal tudatlanabb voltam, mint ön. De beláttam, hogy előttem az élet és
tanulni kezdtem.

Ez kemény lecke volt. Don Lotario csüggedten hajtotta le a fejét. De be kellett látnia, hogy a
lordnak igaza van és hogy ilyen embertől bátran elfogadhat némi kioktatást.

– Önnek igaza van, mylord, mégsem követhetem a tanácsát – sóhajtott a spanyol.

– Miért nem? Oda van talán láncolva a haciendájához? Vagy nélkülözhetetlen talán?

– Egyik sem... Hanem szerelmes vagyok és nemsokára megházasodom – pirult el don Lotario.

Talán ez a zavart pirulás késztette a különben hűvös és egykedvű természetű lordot, hogy melegebb
tekintettel pillantott rá. Mindenesetre figyelmesebben vette szemügyre a fiatal spanyolt.



– Még csak huszonegy éves? És máris meg mer próbálkozni a házassággal? Igaz ugyan, hogy ezen a
környéken fiatalon házasodnak.

– Bizony... és... Mylord, bocsásson meg azért, amit most mondani fogok – kérte don Lotario
szerényen.

– Beszéljen, kérem! – biztatta a lord, most már sokkal szívélyesebben.

– Mylord, bennem nagy bizalom támadt ön iránt. Annyira erős bennem a meggyőződés, hogy ön jól
ismeri az életet, a világot, hogy szeretnék önnel a házasságomról beszélni. Szeretném a tanácsát kérni.
Különös ügy ez, és magam sem vagyok tisztában önmagammal. Azt is tudom, hogy még nagyon fiatal
vagyok, és amióta önt megismertem, úgy érzem, mintha iskolás gyerek volnék... Amilyen okosnak
hittem magam eddig, olyan ostobának most. Beszélhetek erről, mylord?

– Hogyne barátom, de ne most. Vegye még egyszer fontolóra a dolgot, és majd akkor beszélgessünk
erről, amikor meglátogatom.

– Hát igazán megtisztel? – kiáltott fel don Lotario örömében.

– Kedves barátom – kérdezte a lord komolyan –, az is ennek az országnak szokásai közé tartozik,
hogy kételkednek a kimondott szóban?

– Nem, nem, dehogy. De szinte el sem merem hinni, hogy csakugyan megszerzi nekem ezt az
örömet.

– Nos, hagyjuk ezt. Amikor én huszonegy éves voltam, magam is házasodni készültem. És
kimondhatatlanul boldogtalan voltam, amikor vágyaim nem válhattak valóra. És mégis. Ha akkor a
pap engem és azt, akit szerettem megáldott volna, most nem volnék az, aki vagyok.

– És most elégedett? Nem bánja, hogy akkor nem jutott révbe? – kérdezte don Lotario
elgondolkozva.

– Azt nem tudom – felelte a lord röviden és arcának hirtelen változása elárulta, hogy másról
szeretne beszélni. – Innen gyönyörű kilátás nyílik és ön még egyetlen pillantásra sem méltatta –
mondta rövid hallgatás után.

– Valóban gyönyörű. Az ember messzire ellát a sziklák fölött, egészen a tengerig. Az egész völgy
kitárul a tekintet előtt. Csodálatos völgy ez, ugye, mylord?! – ömlött a szó a lelkesedő fiatal spanyol
ajkáról, amint kitekintett a széles ablakon. – És milyen derekasan folyik önnél a munka! Valóságos
öröm nézni. Ott például azok a táblákba vágott földek!... Az ott valószínűleg rizs, az meg búza...! És
mit látok! Odaát még szőlőt is ültettek! Kitűnő ötlet! Nos, egészen bizonyos, hogy két év alatt az
egész völgy felvirágzik. Ön többet tett, amennyit más tíz év alatt sem lett volna képes. De mi az ott?

– Arra az állványra gondol? – mosolygott a lord. – Nos, találgasson.

– Csak nem bányát akar nyitni?

– Sejtettem, hogy erre fog gondolni – jegyezte meg a lord. – De nem az.



– Akkor csak kút lehet. De hiszen itt bőven van víz. Ott túl a folyó, itt meg, nem messze a
legtisztább vizű patak.

– És ha én meleg vizet akarnék nyerni?

– Az más, az egészen más – kiáltott föl meglepetten a spanyol. – Reméli, hogy meleg forrásra
bukkan?

– Azt hiszem, igen – bólintott a lord. – Meglehet, hogy tévedtem. Már mélyen jár a fúró, de eddig
nem váltotta be reményeimet. Csak bizonyos jelek utalnak arra, hogy mégis meleg forrásra lelünk.
Ezen a tájon sok ilyen van.

– Miért fontos önnek, hogy meleg vizet találjon? – kíváncsiskodott a spanyol.

– Ó, nekem személyesen nem nagy érdekem – legyintett a lord. – Hanem ha mégis sikerrel járnának
kutatásaim, az nagy áldás volna a szenvedő emberiségre. A kút a betegeké lenne.

– Bravó! – lelkesedett a spanyol. – De honnan hozatta ide azt a fát, amiből az állványt ácsolták?
Negyven mérföldes körzetben nincs öt akkora fa, amekkora ilyen erős gerendákhoz kellett. Ez is az ön
egyik csodája, és mondhatom, nem a legkisebb.

– Fején találta a szöget – nevetett fel a lord. – Igazán kellemetlen sajátossága ennek a vidéknek,
hogy errefelé nem nő megfelelő fa. De hát ezt a hibát könnyen kiküszöbölhettem. Alig érkezett meg
ide a hajó, máris fölküldtem az Oregon River egyik állomására, ahol már két tutaj fám várta készen.
Csak le kellett vontatni ide, a part mentén. Igaz, nem volt méltó munka ehhez a szép hajóhoz, de hát
mit tehettem?! A szükség törvényt bont, és ön tudja a legjobban, hogy ezen a vidéken sokszor még a
hidalgónak is meg kell fognia a munka végét. A fontos, hogy van fám. Látja, ott hátrébb az öbölben,
ott hever a másik tutaj. Annak a rakományához még nem nyúltam, de később arra is sor kerül.

– Ön vagy varázsló, vagy szolgálatkész szellemekkel áll szövetségben.

– Úgy van – hagyta rá a lord. – Az én jószellemeim azonban a gyors áttekintés, az erő és a
szorgalom. De erről majd más alkalommal beszélgetünk. Szabad remélnem, hogy vendégül láthatom
ebédre?

– Ó, köszönöm! – bókolt a spanyol örömmel. – De mikor szokott ön ebédelni?

– Amikor parancsolja – adta vissza a bókot udvariasan a lord. – Hosszú az útja hazáig, ugyebár?

– Jó két óra, ha a hegyen át lovagolok. De erre csak nappal merek vállalkozni. Éjjel bizony csaknem
négy órára van szükségem, és mondhatom, nagyon unalmas út. De szabad megnéznem az ebédig a
kutat vagy a gőzhajót?

A spanyol abba az irányba tekintett, amerre a lord mutatott és az, amit látott, nemcsak meglepte,
meg is döbbentette.

– Kérem, tessék – mondta a lord és már indult is a lépcső felé. – De, bocsásson meg, don Lotario,
nem indiánok azok ott?



Don Lotario hangja elcsuklott:

– Mylord, azok nemcsak hogy indiánok, de olyan rézbőrűek, akik hadi ösvényre léptek. Önt akarják
megtámadni, semmi kétség. Három perc alatt ideérnek a hegy lábához.

– Komolyan úgy véli? – a lord hideg nyugalommal az ablakot védő vasrácshoz támaszkodott és
figyelmesen nézte a közeledő indiánokat. – Gondolja, hogy ennyire vakmerőek?

– De mennyire! – kiáltotta don Lotario.

Sietve elmesélte a lordnak találkozását az indiánokkal, nem hagyva ki, miről faggatták a rézbőrűek.

A lord láthatóan csak félfüllel hallgatta. Mulattathatták azok a bohókás ugrások, amelyekkel az
indiánok – lehettek vagy kétszázan – egyik szikláról a másikra vetették magukat. Csöndesen
mosolygott.

Az indiánhorda feltartóztathatatlanul közeledett. Nagyobb részüknek csak lándzsa, íj és nyíl volt a
fegyvere, sokuk kezében az északi indiánok tomahawkjához hasonló harci bárd villogott. Puskával
csak kevesük rendelkezett.

Don Lotario jól számított, amikor úgy becsülte, három perc alatt elérik a hegy lábát. Ott
összesereglettek. Valószínűleg a támadás folytatásáról tanácskoztak.

– Ön tehát komolyan hiszi, hogy ezek nem baráti látogatásra készülnek? – kérdezte a lord
közönyösen.

– Az égre kérem, mylord, tegye meg a kellő intézkedéseket! – sürgette izgatottan a fiatal spanyol. –
Jól ismerem az indiánokat. Nem telik bele öt perc és fönt lesznek. Úgy kapaszkodnak ezek a
sziklákon, mint a macskák... És legalább tízszeres túlerőben vannak.

A lord futó pillantást vetett az udvarra. Látszott, hogy a lent dolgozók is megneszelték már a
vörösek közeledését, mert néhányan már a fal lőréseinél álltak és kíváncsian bámulták az ellenséget.

– Adjon parancsot, hogy fegyverkezzenek! – türelmetlenkedett a spanyol. – Ne vegye félvállról a
dolgot, mylord!

– Nem veszem – hangzott a csendes felelet. – Azon tűnődöm, milyen pompás alkalom kínálkozik,
hogy kipróbáljak egy új találmányt. Intendáns úr! – kiáltott ki az ablakon. – Legyen szíves – szólt
aztán a belépő Hakeyhez –, hozza ide azt a bádogszekrényt, amelyet az íróasztalom mellett talál. Az
emberek húzódjanak vissza a belső udvarra!

– Fegyvertelenül? – kiáltott fel don Lotario ijedten.

– Úgy van, fegyvertelenül. Arra, hogy fegyvert ragadjunk, még végső esetben is elég időnk marad,
mielőtt Kalifornia kedves gyermekei a falakra próbálnának felkapaszkodni. Egyelőre a találmányomat
akarom kipróbálni. Alig hiszem, hogy a közeljövőben még egy ilyen kedvező alkalom nyíljék
számomra. No, itt a doboz.

Maga az intendáns cipelte oda és kérdőn bámult urára.



– Jól van – mondta Hope és távozást intett Hakeynek.

– A vörösekkel elbánok magam.

Az intendáns kiment. A lord felnyitotta a bádogláda tetejét. Don Lotario, aki már alig tudta
türtőztetni nyugtalanságát, meghökkenve nézte a láda tartalmát, barnás színű golyókat. Egy-egy alig
volt nagyobb, mint egy kézigránát.

– Ó! – kiáltott megértően. – Gránátok! Az más, így már értem!

– Téved – mondta halkan a lord. – Nem kézigránátok, de valami affélék. Mindjárt meglátja.

– Mylord, igazán itt az ideje! – sürgette a spanyol. – Már itt vannak a kutyák!

Valóban, az indiánok zergefürgeséggel szökelltek szikláról sziklára, fölfelé. A széles műutat
óvatosan elkerülték, valószínűleg úgy hitték, ott nem találnak védelmet a golyók ellen. Minden
kiugrót, minden kis mélyedést gondosan fedezékül használva hamarosan olyan közel férkőztek a
várhoz, hogy már csupán alig nyolcvan lépés választotta el őket a külső falkoszorútól. Több csoportra
szakadtak, egy-egy csapat létszáma ötven fő körül lehetett.

A lord tíz golyót vett ki a dobozból, aztán kezébe vette az egyiket, s egy üvegből – amely szintén a
dobozban volt – kevés sárgásbarna folyadékot csöppentett rá, majd nagy erővel, ügyesen az indiánok
közé hajította. Don Lotario felfigyelt rá, hogy a golyó meglehetősen puha anyagból készült, tehát vagy
szét kellett mállania, vagy meg kellett tapadnia azon a sziklán, amelyre esett: nem pattanhatott, vagy
gördülhetett le a hegyoldalon. A lord ezután másik golyót vett a kezébe. Arra is ráfolyatott egy
keveset az üvegből és az indiánok másik csoportja felé dobta, így tett még vagy öt golyóval, mégpedig
olyan ügyesen, hogy azok körülbelül egyenlő távolságban hullottak a sziklák közé.

Az indiánok észrevették a golyókat és gyanakodva kerülték ki azokat. Alkalmasint ők is abban a
hitben éltek, amiben don Lotario, tudniillik, hogy a golyók szét fognak robbanni, halált szórva maguk
körül. Maga a spanyol is izgatottan figyelte az eredményt, a lord azonban szokott, nyugodt arccal,
szinte mosolyogva nézte az indiánokat. A vörösbőrűek megtorpantak, tanácstalanul álltak.

Don Lotario csakhamar különös jelenség tanúja lett. Azokról a helyekről, ahová a golyók hullottak,
könnyű, sárgás gőz kezdett felszállni. A gőz egykettőre vastag köddé sűrűsödött és ellepte azt a
területet, amelyen az indiánok tartózkodtak. A spanyol csodálkozása tovább nőtt, amikor azt látta,
hogy a rézbőrűek eltorzult arccal, kétségbeesetten hadonászva görcsös, fuldokló hangon üvöltözni
kezdtek, mint a szűkölő állatok.

Egyik indián a másik után tűnt el a spanyol szemei előtt. De nem hosszú időre. Friss szellő lebbent
végig a hegyoldalon és szétszórta a sűrű, sárga ködfelhőt.

Valamennyi indián mozdulatlanul hevert a földön.

– Tartsa a zsebkendőjét a szája és az orra elé – kiáltott a lord don Lotarióra. – A szél felénk hozza a
gázt.

Don Lotario olyan sebesen engedelmeskedett a lord intésének, amilyen gyorsan csak tudott, mégis
elkésett. Már belélegzett egy keveset a különös anyagból és fuldokolva, szárazon köhögni kezdett.



Nagyon erős köhögési roham volt, de éppolyan gyorsan elmúlt, ahogyan támadt. Maga a lord is
köhögött kicsit, ám az arca elégedettséget tükrözött.

– Bravó! – mondta vidáman. – A tudomány hát mégsem hagyott cserben. Nos, mit szól ehhez?

– Meghaltak? Valamennyinek vége? – borzadt meg don Lotario. – Carramba! Ez rettenetes fegyver!

– És ha meghaltak?! – vont vállat a lord közönyösen. – Ők talán nem az életemre törtek?... Hanem
mindjárt meglátjuk, csakugyan meghaltak-e. Szóval hét golyó elég volt!...

A három megmaradt golyót visszatette a dobozba és gondosan lezárta a bádogláda fedelét.

Don Lotario nem tudott szabadulni az irtózattól. Hiszen igaz, maga is megijedt kissé, amikor a
támadó indiánok seregét látta, de magában elkeseredett csatára készült. (Ez a harci kedv csak
becsületére vált a fiatal spanyolnak!) És íme, azt kellett látnia, hogy egy egyszerű, szinte nevetséges
eszköz az indiánok egész seregét egyetlen csapásra kiirtotta. Csöndesen, harci lárma, fegyverdörgés,
késpengék és bárdok csattogása nélkül, szinte némán hullottak rakásra, mintha valami földöntúli
hatalom karja döntötte volna le őket a lábukról, mintha a Halál Angyalának legyintése, vagy magának
a Halálnak gyilkos lehelete söpörte volna el őket. És a lord! Ez a különös ember, aki karjának hét
mozdulatával, hét ügyesen célzott dobással vitte véghez ezt a szörnyű csodát, milyen nyugodtan áll!
Figyelő arcának egyetlen vonása sem változott meg, ajkán még mindig ott lebegett az előbbi mosoly.
A Halál Angyala mosolyoghat így!

Don Lotario úgy érezte, jéggé fagy ereiben a vér. Hideg borzongás futott végig a gerincén. Hús-vér
ember ez a lord, vagy valami olyan földöntúli lény, amelyek létezésében a délvidéki emberek –
legyenek mégoly felvilágosodottak is – titkon még mindig hisznek?...

A lord előhúzta zsebóráját, rápillantott, azután megint az indiánok felé fordult a figyelme.

– Hat perc – mondta nyugodtan. – Most figyeljen, don Lotario, csodát fog látni!

Csakugyan! Az egyik indián felemelte a fejét. Ámuló, a rémülettől tágra nyílt szemmel nézett
körül, aztán felállt. Szegény vörös fickónak szinte égnek meredt a haja, amikor szanaszét heverő
társainak mozdulatlan testét megpillantotta. Panaszos, velőkig ható üvöltést hallatott, rémülettől
dermedt pillantást vetett a kis erődítmény felé, majd mintha láthatatlan szellemek űzték volna, a
fejéhez kapott és eszeveszetten rohanni kezdett lefelé a hegyoldalon. Olyan ugrásokat kockáztatott a
sziklák között, amelyek egy hegyi állatnak is becsületére váltak volna.

– Carramba! Hát nem halt meg? – bámult don Lotario. – De ott, nézze, ott megint mozdul egy!

Valóban, most egy másik indián emelte fel a fejét, akárcsak az első. Tíz lépéssel odébb egy
harmadik, amott egy negyedik. Mintha egymást utánozták volna, ugyanúgy viselkedtek: valamennyi
rémülten bámulta imént halottnak vélt társait, megrettent pillantást vetettek a lord váracskája felé,
majd kétségbeesett rémülettel, üvöltve, vad ugrásokkal, hanyatt-homlok menekültek.

Csakhamar az egész hegyoldal megelevenedett. Mindenütt feltűntek az indiánok viharvert, marcona
arcai – minden irányból ugyanaz a meredt, irtózatot sugárzó pillantás villogott a vár felé. Mintha a
sziklák szülnék őket, előbb lassan, majd hirtelen egymásutánban egyenesedtek föl. Különös színjáték



volt. Rettenetükön, rémületükön, a borzadálytól megüvegesedett szemükön és fejvesztett, menekülő
ugrásaikon maga a lord is nevetett. Don Lotario hangosan kacagott.

Öt perc sem telt bele, üres volt a sziklás hegyoldal. Szerte porzott a föld a rohanó indiánok lába
nyomán. Sok még a fegyverét is elhajította. Panaszos üvöltés töltötte be a levegőt. Még lent, a
völgyben sem jutott eszükbe, hogy összeszedjék holmijaikat, mindegyik az élete megmentésére
gondolt: ki sziklák, ki bokrok mögött keresett menedéket. A meredeken sokan felbuckáztak és ordítva
gurultak lefelé. A menekülők mögött harsányan zengett a lord, don Lotario és a munkások kacagása. A
furcsa komédiát a lord emberei is végignézték a lőrésekből. Micsoda pokoli, micsoda démoni
hahotaként csaphatott ez a nevetés a szegény, holtra rémült indiánok fülébe!

– De hát, mylord, a teremtésit! Mi volt ez? – nyögte don Lotario a kacagásba belefájdult oldalát
tapogatva. – Komolyan azt hittem, végzett ezzel a csordával!

– Ejnye, hát ennyire vérszomjasnak tart? – kérdezte a lord mosolyogva. – Kedves barátom –
folytatta azután és könnyeden, bizalmaskodva tette kezét a fiatal spanyol vállára –, az, amit most itt
látott, az értelem diadala volt a nyers erő fölött, a szellem győzelme a durva anyagon... Amikor
elhatároztam, hogy megveszem ezt a darab földet, házat építek itt, nagyon jól tudtam, hogy az
indiánokkal előbb-utóbb találkoznom kell. Sőt, azt is sejtettem, hogy ez a találkozás nem lesz
barátságos. Akkor jutott fülembe egy találmány híre. Megszereztem, megtanultam, sőt,
tökéletesítettem, hogy alkalomadtán hasznát vehessem. Nos, ön is látta, olyan alkalom kínálkozott,
amelynél jobbat nem is kívánhattam. De ne higgye, hogy azért tettem, mintha nyíltan, ember ember
ellen nem mertem volna felvenni a harcot. Dehogy! Tessék, ott vannak az ágyúim, szájig töltve
kartáccsal. No és az embereim! Valamennyi markos legény, mind pompásan ért a puskához,
pisztolyhoz, a kardforgatáshoz. Olyan fegyvereik vannak, hogy bármelyik egyetlen perc alatt akár tíz
indiánt is ártalmatlanná tudna tenni. Hihet a szavamnak: ha harcra került volna sor, öt perc alatt
legalább százötven indián holtteste bontotta volna ezeket a sziklákat. Dehát mi hasznom lett volna
belőle? Nem szomjazom ezeknek az embereknek a vérére, hiszen szegényeknek talán igazuk van,
amikor bennem betolakodót, hódítót vélnek látni és végezni akarnak velem. Ha ma százötvenet
megölök közülük, egy hét múlva ezren térnek vissza és a mészárlás talán még dühödtebben kezdődik
újra. Akkor éppen olyan gyilkos, mészáros lennék, mint az ön dicső emlékű ősei, a Cortezek meg a
Pizzarók. Ágyúgolyók helyett kémiai keverékkel töltött puha golyókat szórtam közéjük, amelyekből,
ha szétpattannak, olyan gáz árad, amely megfosztja a tüdőt légzőképességétől és hat-hét percre az
egész testet halálhoz hasonló dermedt állapotba hozza, mint az imént saját szemével láthatta. Ezzel az
ártatlan fogással kettős célt értem el: a támadást vérontás nélkül visszavertem és nem terheli lelkemet
ezeknek a szegény fickóknak a halála. Sőt, mi több, nem mernek visszajönni. Bármiben fogadni
mernék, hogy egy órajárásnyi körzetben csak remegő és félelmében reszkető indiánt talál. Az ő
szemükben olyan természetfölötti lénnyé váltam, akinek a terveit és szándékait ember nem
akaszthatja meg. Ezeknek a ravasz, de műveletlen embereknek most már démon, isten, élet és halál
ura vagyok. Ha kedvem tartaná, imádtathatnám magam velük. Most már vakon, gondolkodás nélkül
engedelmeskednek majd parancsomnak és nincs az a hatalom, amely arra bírhatná őket, hogy még
egyszer ellenem támadjanak. Véleményem szerint ez meglehetősen értékes eredmény, don Lotario,
különösen, ha azt is figyelembe vesszük, hogy mindössze némi kénnel, klórral, meg még néhány
vegyszer egyszerű keverékével értem el.

– Bámulom önt, mylord! – kiáltott föl a spanyol, aki hódolattól sugárzó arccal hallgatta lord Hope
szavait. – Most már látom, hogy ön nem nyúl természetfölötti eszközökhöz, de ez csak fokozza



csodálatomat és tiszteletemet ön iránt. Ön minden tekintetben korunk fejlődésének a csúcsán áll. Adná
Isten, hogy lényének legalább kis részét megérthetném, s ne kellene csak néma bámulattal néznem fel
önre. Bár az ön tanítványa lehetnék!

– Kedves barátom – komorult el a lord –, kedves fiatal barátom, vannak dolgok, amikhez az ember
csak a szenvedések iskolájában juthat. És ön eldobná magától szívének paradicsomi békéjét csak
azért, hogy cserébe megszerezze a megismerést?... Ezt alig hiszem!... Hanem nem volna kedve
megnézni a gőzhajót?

Don Lotario már eléggé megismerte különös barátját ahhoz, hogy tudja, erről a témáról több szót
már nem fog ejteni. Készségesen követte a lordot, aki lelépdelt a kis toronyból, amelyben
csillagvizsgálóját akarta felállítani.

Az udvaron már ugyanúgy égett a munka a munkások keze alatt, mint korábban. Amint lord Hope
végighaladt közöttük, mindenfelől a rajongás, a tisztelet, a bámulat halk mormolása lebbent felé. Még
ezek a józan, nyugodt emberek sem tudtak szabadulni titokzatos gazdájuk varázsától, holott ott éltek
körülötte. Arra persze nem volt merszük, hogy akárcsak egyetlen hangos szót ejtsenek, a lord pedig
úgy tett, mintha nem látná a felé ragyogó, hódoló pillantásokat. Nyugodt, kimért léptekkel ment el
emberei mellett. Egy kis oldalkapu felé tartott, amely a nagy kőház közelében törte át a falat. Hogy az
ember odajusson, el kellett haladnia a ház hosszú fala mentén.

Don Lotario menet közben futólag szemügyre vette a szép, arányos beosztással épült házat. De
hirtelen megállt és szeme az egyik ablakra tapadt.

A lord, aki előtte lépdelt, szintén visszafordult és ő is fölnézett az ablakra.

– Ki az ott? – kérdezte don Lotario megremegve a borzalomtól. – Emberi arc volt az?!

Okkal kérdezhette. Azon az arcon, ott, az ablak rácsai mögött alig volt emberi vonás. Nem sápadt
volt, hanem fakó: földszínű. A két szem mélyen bújt meg üregében, a haj borzasan ágaskodott. De
mindennél rettenetesebb volt ennek az arcnak a meredt, kísérteties kifejezése: az emberi érzéseket
mintha letörölték volna róla. Mintha egy hullának, visszajáró szellemnek lett volna az arca...

– Egy őrült – mondta a gróf és könnyű borzongás futott végig tagjain.

– Őrült? – riadt föl a spanyol. Észrevette a lord irtózatát, hogy a látvány még ezt a hideg
márványembert is megrendítette.

– Istenem – szólt aztán halkan –, csak nem valami rokona? Csak nem az édesapja talán?

– Nem! – tiltakozott a lord és ismét megborzongott. – Hanem talán az apám gyilkosa.

– Gyilkos! És ön az apja gyilkosát itt tartja a házában?

A lord nem felelt. Reszkető pillantása lassan elsiklott az ablakról és tétován a földet kereste. Aztán
lehorgasztott fejjel lassan továbbment a kapuhoz és kinyitotta. A küszöbtől kanyargó ösvény vezetett a
sziklák között, le a tengeröbölhöz.

Amikor a két férfi másfél óra múlva ugyanezen az úton visszatért, a spanyol félénken ismét



felpillantott az ablakra. De az arc már eltűnt onnan. Don Lotario nem vette észre, vajon a lord is
felnézett-e, mindenesetre közömbös dolgokról beszélt.

Az ebéd már várta őket. Csak kettejük részére tálaltak, de a fiatal spanyol még sosem telepedett
ilyen dúsan terített asztalhoz. Az előtte párolgó ínycsiklandozó ételek közül alig ismert egyet-kettőt.
A lord keveset evett és csak néhány csöpp bort öntött a pohár vízbe, amelyet a szolga nyújtott neki.
Vele ellentétben don Lotario alaposan megrakta tányérját. Csupa olyan témáról társalogtak, amelybe a
spanyol is közbe-közbevethetett egy-egy szót. A lord ugyanis a kaliforniai viszonyok után érdeklődött.
Don Lotario persze észrevette, hogy a lord mindenről alaposan tájékozódott, s ha csak kissé élesebb a
szeme, az sem kerüli el figyelmét, hogy lord Hope gyakran csak azért engedi beszélni, hogy ne mindig
neki magának kelljen vinnie a szót. Kellemesen telt az idő. Don Lotario végül felállt, hogy
elbúcsúzzék. Kissé mámoros volt a tüzes boroktól, no meg attól a hatástól, amelyet különös
házigazdája tett rá.

– Ha kérhetem, ne halogassa sokáig látogatását, mylord, hiszen most már tudja, hogy nagyon fontos
ügyről, a szívem ügyéről van szó.

– Úgy hiszem, még egy hét elmúlik addig – mondta a lord.

– Kérem, ne feledje, hogy enyém az elsőség! – biztosította jogát don Lotario.

– Hogy érti ezt? – csodálkozott a lord. – Az egész országban önön kívül senkit sem ismerek.

– Ó, két hét alatt se szeri, se száma nem lesz az ismerőseinek – mondta don Lotario. – Nemcsak
Kaliforniából, egész Mexikóból tódulni fognak a látogatók, hogy megbámulhassák a házát meg a
berendezését.

– Őszintén szólva ez nem lenne túlságosan a kedvemre – felelte a lord kelletlenül. – Természetesen
senkit sem gátolhatok meg abban, hogy tiszteletét tegye, de nem hinném, hogy bárkinek bármikor a
rendelkezésére tudok állni. Annál sokkal drágább az időm. Ön, don Lotario, persze kivétel. Szeretem a
fiatalságot és önről tudom, hogy nem önző, alantas cél hozza hozzám. Ezért megkérem, ha szívességet
akar nekem tenni, ne keltse föl ismerősei érdeklődését és kíváncsiságát velem kapcsolatban. Ha meg
akar látogatni, mindig nagyon szívesen látom, jöjjön, amikor kedve tartja. De ismételten kérem:
egyedül jöjjön.

– Különös ember ön – mondta a fiatal spanyol –, ám legyen kívánsága szerint.

Kezét nyújtotta a lordnak, de az alig érintette. Don Lotario azután fellendült paripájára.

– Huszonegy éves – suttogta magában a lord, amikor a spanyol vígan elügetett. – Én is éppen ilyen
nyílt, ilyen boldog, ilyen vidám voltam. És én is azt hittem, hogy a boldogság küszöbén állok...

Sokáig merengőn nézett a kékellő messzeségbe, aztán munkásai felé fordult. Egy-két rövid
parancsot adott, majd utasította intendánsát, hogy nyergeljen fel egy lovat: néhány percen belül
sétalovaglásra indul. Azután bement a házba. Amikor visszatért, szalmakalapot viselt, kezében botot
tartott. A bot fogója helyén kis acélkalapács szürkéllett.

A lord arabs telivérjét már kantárszáron, készen tartotta egy szolga. Alig tárult ki a kapu, olyan



száguldással robogott ki azon a paripa, hogy az intendáns csak nehezen tudott a nyomában maradni.
Bár a telivér teljes vágtában robogott alá az úton, a lord biztosan ült a nyeregben, mintha csak
iskolában lovagolna. A patak felé irányította az állatot, a part mentén vágtázott végig.

Aztán megfordult és az intendánssal együtt visszaindult az Óhajok Hegye felé. Ott ahhoz az
állványhoz rúgtatott, amelyről a spanyolnak azt mondta, meleg forrás után kutat.

Hatalmas alkotmány volt ez, izmos gerendákból ácsolt bordák tartották a fúrógépet, amely – mint
mindig – most is dolgozott, négy embernek adva munkát. A már jókora mélységben tátongó
aknatorkot deszkák bélelték.

A munkavezető kissé zavartan köszöntötte urát.

– Nos – kérdezte a lord, amikor odaért –, még mindig nem találtatok semmit?

– Még semmit, mylord és valószínűleg nem is fogunk – hangzott a nem túl biztató felelet.

– Akkor bizony – alaposan tévedtem – csóválta fejét a lord. – Milyen mélyen jártok?

– Számításom szerint száznyolcvanhárom lábnyira lehetünk – vélte a felügyelő.

– Már ilyen mélyen?! Akkor persze kevés reményünk lehet – vonta meg a vállát a lord. – Majd
másutt újra próbálkozunk. Errefelé feltétlenül kell meleg forrásnak lennie. Használhatjuk valamire ezt
a lyukat?

– Bizony nem tudom – tűnődött a felügyelő. – De talán jó lesz víztartónak a szárazság idejére.

– Jó, akkor maradjon az akna – döntött a lord. – Mára elég lesz. Menjetek föl az erődítménybe.

Kétszer sem kellett mondani a munkásoknak. Vették kabátjukat és megindultak föl a hegyre.

– Még egyszer megvizsgálom a talajalakulást – mondta a lord inkább magának, mint az
intendánsnak. – Fogd a kantárt, Hakey, leszállok az aknába.

Lepattant a lóról és botjával a kezében, az állvány gerendáiba kapaszkodva leereszkedett az aknába.
Jó negyedórát töltött odalent anélkül, hogy az intendáns látta vagy hallotta volna, mit csinál odalent.
Amikor újra előkerült, mintha kissé kipirult volna az arca. Valószínűleg a megerőltetéstől.

Aztán mindketten hazafelé indultak a széles műúton. A kapuban a lord visszafordult, s még egy
utolsó pillantást vetett a völgyre, amelyre már kezdte ráteríteni kékes árnyékfátyolát az alkonyat.

– Mi az ott? – kérdezte halkan és figyelmesen nézett a távolba. – Te is látod azt a csapatot, Hakey?

– Látom, gróf úr...

– Már elfelejtetted, hogy itt nem vagyok gróf, „mylord” a címem?! – csattant fel a gróf olyan
szigorú és kemény hangon, hogy az intendáns ijedten hőkölt hátra. – Nos, látod a csapatot?

– Látom, mylord, lehetnek vagy háromszázan. De nem indiánok.



– Magam is úgy vélem. Legyetek éberek, intendáns úr! Errefelé a fehérek veszedelmesebbek
lehetnek az indiánoknál. Kettős őrséget éjszakára!

Belülről kitárták a kaput, a lord berobogott és néhány perc múlva már a házban volt. A
csillagvizsgáló tornyából figyelte távcsövén a vonuló csapatot.

Az intendáns megállapítása helyesnek bizonyult, valóban mintegy háromszázan lehettek. A lord
tisztán látta őket, s amit az optika oly' közel hozott hozzá, meglehetősen felkeltette érdeklődését.
Hosszan húzódó karaván tárult a szeme elé, férfiak, nők, vegyesen. Egyesek gyalog bandukoltak,
mások lovon poroszkáltak, ismét mások a ló fogatú vagy ökrös szekereken ültek, hevertek.
Valamennyi férfi fel volt fegyverezve, ahogyan a lord vélte, túlságosan is. A csapat éppen a hídon
vonult át, a hegy felé tartott. A lord látta, amint megállnak, sátrakat szednek le a szekerekről, s ezzel
megkezdődött a kivándorlósereg nyüzsgő munkája. Éjszakai tábort vertek. A szekereket a sátrak köré
vontatták, védősáncul egy esetleges éjszakai rajtaütés ellen. Tábortüzek lobbantak fel és az emberek
serényen hordták a vizet a folyóból. Alig ezer lépésnyire lehettek a hegy lábától.

– Mylord! – kiáltott valaki lentről. – Három idegen férfi óhajt beszélni önnel.

– Láttam, amint jöttek! – szólt vissza a lord. – Vezessétek őket a csarnokba és gyújtsátok meg a
lámpákat!

Azzal összetolta a messzelátót, majd lassú léptekkel lement a szobájába. Néhány percig odabent
maradt, mint a nagy urak teszik, akik szándékosan megvárakoztatják a hozzájuk kihallgatásra
járulókat. Ezt gondolhatta volna bárki, aki nem tudta, hogy a lord egy kis titkos nyíláson át a három
idegent figyeli, kihallgatva halk beszélgetésüket. Hanem erről senki sem tudott...

A három férfi külseje feltűnően elütött egymástól. Az egyik kicsiny öregember volt, csaknem
aggastyán már. A haja ősz, és rövidre nyírt szürke szakálla is magas korról tanúskodott. Olyan
embernek látszott, aki ráncait nem a szabadban, hanem könyvek, tanulmányok között szerezte.
Hosszú, piszkos kabát lógott a vállán, fejét alacsony kvékerkalap födte. Okos szemében ravaszság
csillogott, keskeny szája köré mély ráncokat vont beesett orcája. Kezében hosszú botot tartott.
Külsejéből nehezen lehetett volna megállapítani, miféle szerzet. Azt azonban első pillantásra
megállapíthatta bárki, hogy városi ember, aki élete legnagyobb részét szobában töltötte: nem tűnt
pusztázó, erdőjáró legénynek.

A másik araszos vállával valóságos Herkulesnek látszott. Gyűrött, foszlott szalmakalapja meg
kócos pofaszakálla az amerikai prérik zabolátlan fiának mutatták. Rövid zekét, magas, csizmaszárba
vesző bőrnadrágot viselt, övéből kés meredezett. Arca dacosságot, ugyanakkor jóindulatot tükrözött.
Rendes szokása volt, hogy két hatalmas kezét övébe dugta, ilyenkor két oszlopszerű lábán úgy állott,
mint valami kolosszus, amely csak arra vár, hogy valaki megkísérelje feldönteni.

A harmadik egészen másféle ember volt. Magassága elérte előző társáét, de alakja karcsúbb volt,
arányosabban faragott. Ruhája hajdan elegáns lehetett (már amennyire egy kivándorló öltözéke
elegánsnak mondható), ám a vihar, zivatar már alaposan kikezdte. Szalmakalapját fekete szalag
övezte, széles inggallérjából lazán megkötött nyakkendő omlott elő, divatos kabátját, mellényét
ugyanabból az erős szürke szövetből szabták. Neki is kés volt az övében. Nemes metszésű, finom
vonásait, sárgás arcbőrét barnára égette a nap. Sötétbarna haját hosszúra növesztette, fürtjei csaknem a
vállát verdestek. A lord legtovább ezt az embert vizsgálgatta. Föltűnt neki az idegen szép, sötét szeme,



nyugodt, kissé hanyag tartása. Ez a harmadik egyébként nem elegyedett társai beszélgetésébe.

A két ember között a szó azon a yankee-angol nyelven folyt, amiből a lord keveset értett.

Bár a három férfi bizonyos kihívó nyugalommal várakozott a ház urára, mégis kissé megrebbentek,
amikor a lord megjelent a lépcső tetején.

A lord arca ugyanis talán sohasem volt ilyen márványhideg, mint most, de ilyen fenségesen büszke
sem.

A darabos fickó kissé mereven meghajolt, az aggastyán levette kalapját. Csak a legfiatalabb őrizte
meg a nyugalmát: gépiesen emelte kezét a szalmakalapjához.

A lord is kezében tartotta kalapját, amikor bejött, de most olyan mozdulattal és tekintettel tette a
fejére, mintha ezt akarta volna mondani: “Itt, ebben a házban én is számítok annyit, mint ti!”

– Beszélni óhajtottak velem, uraim – kezdte a lord angolul, miután vendégeitől néhány lépésnyire
megállt. – A nevem Hope. Mit kívánnak tőlem?

– Ön tehát lord Hope – szólalt meg az aggastyán és ravasz pillantása vizslatón siklott végig a
lordon. – Melyikünk beszéljen? – fordult társaihoz. – Szólj talán te, Hillow!

– Nekem nem mesterségem, nem értek én a szóhoz, damn! – húzódozott a Hillow-nak nevezett
óriás.

– Beszélj csak te, Wipky! – biztatta a legfiatalabb az öreget. – Hiszen ez a mesterséged.

– Igen, a testvérek előtt – hárította el az öreg és mialatt ismét ravasz oldalpillantást vetett a lordra,
keskeny ajkai mosolyra húzódtak. – Ilyen finom úrral te jobban tudsz szólni, Wolfram!

– No jó, nekem mindegy – vállalkozott egykedvűen Wolfram. – Nos tehát, mylord, testvéreim
nevében egy határozatunkat közlöm önnel. Arra kérjük, szállítson nekünk élelmiszereket.

– Ha szabad tudnom, kik azok a testvérek? – vetette közbe a lord könnyedén.

– Mi az utolsó napok szentjei vagyunk. Általában mormonoknak hívnak minket.

– Vagy úgy. Igen, már hallottam önökről – bólintott a lord és olyan közönyösen nézett a fiatalember
szemébe, mintha nem tudná, miről van szó.

– Hajlandó teljesíteni a kérésünket? – kérdezte a mormon, aki – úgy látszott – eltökélte, hogy nem
zavartatja magát a lord hidegségétől. – Néhány véka rizs vagy gabona, meg egy-két hordó bor, esetleg
sör, elég volna. Mennyit kíván ezért?

– Hogy mennyit kívánok? – ismételte a gróf megvetően. – Az én házam nem vendéglő.

– Kivándorlók vagyunk – folytatta a mormon kissé mogorván. – Célunk az Utah-vidék és a Sóstó
lett volna, de eltévesztettük az utat.



– Szóval segítségre szorulnak? Nélkülözik a legszükségesebb élelmiszereket? – érdeklődött a lord.

– Nem éppen – rázta a fejét komoran Wolfram. – Csak élelmiszereink pótlásáról van szó, ezt
kellene önnek szállítania. Megfizetjük az árát, többet igazán nem kívánhat.

– Hátha mégis – emelte föl a fejét a lord fölényes nyugalommal. – Nem adok el semmit. A
készleteimre magamnak is szükségem van.

– Jó! – bólintott dacosan Wolfram, annak az embernek a hangján, akinek nincs több mondandója. –
Wipky, Hillow, hallottátok!

A tagbaszakadt Hillow és a kis Wipky élénk figyelemmel kísérték a beszélgetést, az óriás kissé
döbbenten, Wipky nyugtalanul, de erre a váratlan fordulatra tágrameredt szemmel néztek Wolframra.
Nem tudták, mit feleljenek.

– Szó volt még odalent valami jó borról is a betegeink részére – dörmögte Hillow.

– Igaz is – Wolfram hanyagul ismét a lordhoz fordult. – Van néhány beteg férfi és asszony a
csapatban. A borunk pedig elfogyott. Nem adna át nekünk néhány tucat üveggel?

– Nem adnék-e át? – emelte föl a hangját a lord. Arca nyugodt maradt, de szeme lángolt. – Már
megmondtam az úrnak, hogy nem vagyok szatócs. És csak azt a tanácsot adhatom, más hangon
beszéljen velem, ha nem akarja, hogy kidobassam!

– Hohó! – pördült meg Wolfram és kihúzta magát. – Hogy érti ezt?

– Úgy értem, hogy ebben a házban én vagyok az úr! – vágott vissza a lord. – És ha valaki tőlem
kíván valamit, azt kérje tisztességes hangon, viselkedjék illedelmesen és beszéljen, ahogy civilizált
emberhez illik. Ha én most a betegeik számára bort küldök... megmondhatja majd a társainak... nem
az ön kedvéért teszem, hanem a betegek miatt. Ha valamire szüksége van és tudja, hogy tőlem
megkaphatja, miért nem kéri illendő módon?

– Ön bizonyára európai! – jegyezte meg Wolfram megvető vállrándítással. Bár a vér az arcában
lángolt, hangja bántóan, hidegen csengett.

– Eltalálta.

– Mindjárt gondoltam – mondta Wolfram lekicsinylő mosollyal. – Sőt, bizonyára igen-igen új
ember ezen a vidéken. Látszik a házon is, még minden vadonatúj, így hát valószínűleg nem tudja,
hogy itt, Amerikában az ember egyszerűen elveszi azt, amit szép szóra nem kap meg. Azt pedig már
látom, hogy nem akarja ideadni, amit kérünk.

– Helyesen látja – mondta a lord és keményen, szúró pillantással nézett Wolfram szemébe. –
Azoknak, akik segítségre szorulnak, szívesen adok, de az ilyen szemtelen fickókat, mint ön,
egyszerűen kidobatom!

A fiatal mormon arca vörösbe borult a dühtől, de uralkodott magán. Két társa látható izgalommal
várta a szóváltás végét.



– Háromszázan vagyunk és ebből százötven fegyverforgató ember – dobta a szót gúnyosan
Wolfram. – Ugyan mi gátolhat meg bennünket abban, hogy önt erről a hegyről egyszerűen
elzavarjuk?! Szép ez a hely. Ha tetszik, elvesszük! Vagy legalábbis azt, amire szükségünk van.

– Hogy mi gátolhat meg? – lépett közelebb a lord. – Mindenekelőtt a becsületérzete, ha ugyan van.
Másodszor az a körülmény, hogy jól fölkészültem az efféle támadásokra. Ön, meg a százötven embere
csak a fejüket törnék be ezeken a sziklákon. Hanem, úgy gondolom, nincs több beszélnivalónk,
fiatalember. Távozzék, ha nem akarja, hogy ön miatt társait is szenvedni hagyjam, hogy ön miatt
valamennyiüknek megtiltsam, hogy a birtokomon táborozzanak.

Wolfram gúnyosan felnevetett:

– Megtiltani könnyű, de hogyan szerezne érvényt a tilalmának, ez itt a kérdés.

A lord elfordult a hetvenkedőktől és kikiáltott:

– John! Jack!

Szinte szempillantás alatt két tagbaszakadt férfi termett a lord mellett, mintha csak a földből
pattantak volna elő.

– Dobjátok ki ezt az embert a házból és tegyétek a kapu elé – hangzott a lord parancsa és Wolframra
mutatott.

Pillanat műve volt. Mielőtt Wolfram akárcsak gondolhatott volna a védekezésre, megragadták és
egyszeriben kiteremtették az előcsarnokból. Csupán a káromkodása hallatszott be, ez volt az egész.

Hillow-t és Wipkyt annyira megdöbbentette társuk sorsa, hogy nem mertek a segítségére sietni, ami
amúgy is hiábavaló lett volna. Csak Hillow keze rándult gépiesen az övéhez, a kése felé. Talán arra
gondolt, hogy most rajta a sor.

– Uraim – szólalt meg a lord, szinte udvariasan –, látták, miképpen bánok azokkal, akik szemtelenül
viselkednek a házamban. Ha az a szándékuk, hogy ugyanolyan hangot üssenek meg, mint a társuk,
önökre is éppilyen sors vár. Amennyiben azonban értelmesen szólnak, készséggel hallgatom önöket.

– Wolfram kicsit goromba volt, az igaz – jegyezte meg Hillow mogorván. – Ám ön is szelídebb
lehetett volna, mylord!

– Talán leckét akar nekem adni, hogyan viselkedjem a saját házamban?

A lord nyugodtan, szinte halkan beszélt, de szavaitól az óriás termetű mormon lesütötte a szemét és
zavartan lépegetni kezdte zekéje ujját.

– Mylord – vette át a szót a simulékony Wipky –, kérem, ne űzzön el a földjéről bennünket és
testvéreinket azért, amit ez a fiatalember elkövetett. Mi bizony valóban bajba jutottunk és az
élelmiszerekre sokkal égetőbb szükségünk van, mint azt Wolfram be akarta vallani. Tizenkét éve
vagyunk már vándorúton, erdőkön, hegyeken keresztül. Egyszer az indiánokkal gyűlt meg a bajunk,
felszerelésünk jó része akkor veszett oda. Az iránytűnk is. Ezért tévedtünk messzire a helyes úttól.
Most még jó háromhetes út áll előttünk. Ha tehát lordságod kegyes volna készleteinek egy részét



átengedni nekünk – mindegy, milyen feltételek mellett – nagy jót cselekedne velünk. Mylord, mi
erősek vagyunk és talán nem megvetendő dolog az, ha valakit jó barátunknak tudunk.

– Jól van! – bólintott a lord, akit nem nagyon hatott meg az utóbbi kegyes ígéret. – Megkapják, amit
kívánnak. Ön talán a mormonok vezetője?

– Nem én vagyok, mylord. A vezetőnk, Fortery beteg, nincs jártányi ereje. Az egyik sátorban
fekszik. Én csak a számvivőjük vagyok. A nevem Wipky, doktor Wipky.

És meghajolt. De a lordnak eszébe se jutott, hogy viszonozza.

– Mire leérnek, a készletek is ott lesznek – ígérte a lord. – Isten önökkel, uraim.

Megfordult és lassan megindult fölfelé a lépcsőn. A búcsúzás részéről csak egy alig észrevehető
biccentés volt.

– Fene kurtán elbánt velünk! – morgott a robosztus Hillow, amint kifelé igyekeztek.

– De úgy látszik, nagyon előkelő úr – vélekedett Wipky.

– Nem bánom, hogy Wolfram megkapta a magáét. Azt hiszi, mindenki úgy táncol, ahogyan ő
fütyül. Hanem itt emberére akadt.

– Nono! – jegyezte meg Hillow. – Wolfram derék fickó, megfizet még ezért a lordnak.

A kapun kilépve Wolframot pillantották meg. Egy kövön ült. Két társa láttán fölállt, fejét dacosan
felszegte és lassan megindult.

– Megkaptátok? – fordult vissza hirtelen.

– Meg.

– Mindjárt gondoltam – gúnyolódott Wolfram. – Hanem, Hillow, nem felejtem el, hogy
cserbenhagytál.

– Nem tehettem ellene semmit! – tiltakozott a mormon. – Nagyon is gyorsan történt.

Ezután némán mentek le a hegyről a tüzek felé, melyek fényei az éjszaka homályát áttörve
vöröslöttek feléjük. Talán öt perce érkezhettek oda, amikor az őrök három ember érkezését jelentették.
Nagy taligát hoztak, élelmiszerekkel telve. A lord munkásai voltak. A kordén néhány zsák liszt
fehérlett. Volt azon még kenyér, bor, s friss gyümölcs jócskán. Az emberek lerakták a taliga terhét,
aztán távoztak, éppolyan gyorsan, ahogyan jöttek.

Fél óra múlva magányos ember jelentkezett az őrségnél. Széles karimájú, sötét kalapot és hosszú
köpenyt viselt. Az őr megkérdezte, mit akar.

– Vezessetek a vezérhez – felelte az idegen.

– Beteg.



– Tudom, de én mégis beszélni akarok vele. Lord Hope vagyok.

– Az, aki az élelmiszereket küldte?

– Az.

– Akkor parancsoljon, mylord. Az a sátor ott, amelyen a zászló leng, az a vezetőnk sátra.

A lord lassú léptekkel haladt végig a táboron. Mozgalmas, tarka kép tárult a szeme elé. Majd'
mindenki a vacsoráját készítette, vagy már épp fogyasztotta. Mindenfelé hatalmas tábortüzek
lobogtak. A lángok fölött, szolgafán, nagy kondérok lógtak, a férfiak és nők azok körül szorgoskodtak.
Előbbiek mind jól megtermett alakok voltak, legtöbbjük fiatal. A nők már kevésbé. Egyszerűen
öltöztek és csak kevés akadt közöttük, aki még nem viselte legalább harminc tavasz terhét. Feltűnően
sok volt azonban a gyermek. Összességében a tábor képe nem volt valami épületes látvány, de
komorságát kissé enyhítette élénksége, mozgalmassága. Néhányan énekeltek, mások fecsegtek,
nevetgéltek. A lordnak több ízben is megütötte fülét néhány nyers, amerikai tájszólásban elhangzó
szó. Ám így is érzett, hogy ezek között az emberek között a fegyelem, a rend az úr.

A lord akadály nélkül jutott el a nagy, zászlós sátorhoz. Épp amint belépett volna, Wipky jelent meg
a nyílásban és elállta az útját.

– Ön az, mylord? – csodálkozott az öreg. – Minek köszönhetjük ezt a megtiszteltetést?

– A vezetőjükkel szeretnék beszélni.

– Ó, bizonyára örülni fog. Rendkívül ízlik neki az ön bora. De hiszen, amint látom, ön egyedül jött.

– Egyedül.

– És nem fél?

– Mitől?

– Nos, például Wolframtól.

– Ki az a Wolfram?

– Az a fiatalember, akit ön kidobatott.

– Vagy úgy. Nem, nem félek senkitől – mondta a lord. – Szabad bemennem?

Wipky előrement, a lord a nyomában. A sátor berendezése a körülményekhez képest elég jónak volt
mondható. Egy tábori ágyon sápadt, középkorú férfi feküdt. Élénk szeme nyugtalanul csillogott, előtte
borosüveg állt, egy a lord ajándékából. Valamivel odébb láda hevert, asztalul szolgálva három varró
nőnek. A legfiatalabb huszonöt, a legidősebb negyvenéves lehetett. Egyik sem volt csinos.

Wipky bemutatta a lordot, akinek érkezése láthatóan kellemes meglepetést szerzett Forterynak, a
mormon vezérnek. Ha Wipky doktor úgy gondolta, a két férfi az ő jelenlétében fog beszélgetni,
csalódnia kellett, bár igencsak feszítette a kíváncsiság. A mormon vezető valami megbízatást adott



neki, ami átlátszó dolog volt: kettesben akart maradni a lorddal. Az asszonyoknak is távozniok kellett.

A lord majdnem egy teljes óráig Forterynál maradt. Hogy miről tárgyaltak, azt akkor még senki
sem tudta. Hanem az egyik asszony annyit mégis elárult Wipky doktornak, hogy – bár a
beszélgetésből mit sem értett – látta, amint a lord egy csomó bankjegyet nyújt át a vezetőnek. Ez igaz
is volt. A lord százezer dollárt adott Forterynak, amiről elismervényt kapott. A vezér erről mit sem
szólt. Mindössze annyit említett, hogy ezer dollárt kért kölcsön a lordtól.

Mikor a gróf kilépett a sátor ajtóul szolgáló nyílásán, Wipky állt előtte, aki arcvonásaiból próbált
kiolvasni valamit. Hiába erőlködött. Lord Hope tökéletesen ura volt érzelmeinek.

– Ha önnek érdekében áll... hmm... hogy vezetőjük életben maradjon... mert derék embernek
látszik... akkor ne engedje, hogy az utazás alatt sok vizet igyék – mondta a lord Wipkynek, amint a
táboron át lépdeltek. – A szervezetének árt a víz. Néha-néha adjon neki kinint.

Wipky figyelmesen hallgatta.

– Ön félig-meddig orvos? – kérdezte azután. – Magam csak a hittudományok doktora vagyok.

– Azt hiszem, többet tudok, mint egynémely orvos. Szóval értette, kérem: kevés víz és néha kinin.
Rebarbarát azonban semmiképpen sem szabad szednie.

– Pedig eddig mindig azt szedett – felelte Wipky nagy figyelmesen.

– Abba kell hagynia. Az négy hét alatt a halálát okozhatja.

Futó pillantást vetett Wipkyre, aki különös arckifejezéssel meredt maga elé. Olvasott a lord ennek
az embernek a lelkében? Nagyon valószínű, különben nem adott volna efféle tanácsokat. A beteg
vezetőnek, hogy meggyógyulhasson, éppen ellenkezőleg, sok vízre és sok rebarbarára volt szüksége.
Úgy látszik, a lord tudta, hogy Wipky mindkettőt túladagolja majd, „követve” az ő javallatát.

Az egyik nagyobb tábortűz közelébe értek. A tűz körül több férfi és nő vert tanyát. Egyszerre valaki
a lord elé lépett:

– Ha nem tévedek, ön lord Hope.

– Az vagyok. – felelte a lord nyugodtan.

A fiatal Wolfram állt előtte.

– Mylord – kezdte a mormon fojtott, halk hangon –, ön engem halálosan megsértett. Ez a sértés vért
kíván. Még ma éjjel, vagy holnap hajnalban megverekszünk.

– Nem verekszünk meg.

– Nem? – csattant fel fenyegetően Wolfram. – Ha így van, ön gyáva! Csak a szolgáira bízza magát!

– Kedves barátom – szólt a lord gyilkos hidegséggel –, ha megkísérelné próbára tenni
képességeimet, minden bizonnyal ön maradna ott a porondon. De igazán semmi kedvem, hogy



megöljem. A kihívást elutasítom. Egyszerűen nem fogadom el. Megsértett a saját házamban, én meg
kidobattam önt, ennyi az egész.

Mialatt beszélt, tekintete végigpásztázott a tűz körül ülőkön. Egy női alak megállította pillantását.
Egész testét úgy beburkolta, hogy csak a szeme látszott: mintha török lett volna. Hanem a szeme
gyönyörű volt. Ám ez a szem – legalábbis a lord úgy érezte – csupa bánatot és fájdalmat sugárzott.

Lord Hope röviden hátat fordított Wolframnak és nyugodtan megindult. A fiatal mormon
halálsápadtan, dermedten állt.

A lord – mintha látta, vagy kiszámította volna, mi történik a háta mögött – hat lépés után oldalt
ugrott. Ugyanabban a pillanatban pisztoly dörrent. A golyó a lord és Wipky között süvített el – egy
sátorkaróba fúródott. Biztos lövés volt. Ha a lord nem vetődik el az útjából, már halott lett volna.

Lord Hope nyugodt arccal visszafordult. Látta, hogy a bebugyolált nőalak fölugrott és Wolfram
karjaiba vetette magát, ám a mormon őrjöngve lökte el magától. Elhajította pisztolyát, kirántotta kését
az övéből és tigrisként rontott a lordnak.

Az hidegvérűen bevárta, míg a fiatal mormon a közelébe ért, akkor ismét félreugrott, ugyanakkor
öklével villámgyors ütést mért támadója bal halántékára. Rettentő erejű csapás volt ez, Wolfram
hangtalanul összerogyott. Wipky és néhány mormon védelmezően vetették magukat alélt társukra,
csupán a beburkolt nőalak maradt mozdulatlan.

Mire a mormonok észbekaptak, a lord már eltűnt a sötétben.





HARMADIK FEJEZET

Edmond Dantčs, Monte Cristo grófja

Két órával később a lord abban a szobában állt, amelyet maga rendezett be, s ahová rajta kívül senki
be nem léphetett. A szoba funkciója egyértelmű volt: laboratóriumnak készült. Volt itt
olvasztókemence, tégelyek, lombikok, retorták, fiolák, lámpák és száz meg száz tartó, tele sokszínű
anyagokkal. Semmi sem hiányzott.

A vörösen izzó tűzhelyen tégely állt, benne valami sárgás anyag fortyogott. A felszínén időnként
piszkossárga salak képződött, amelyet a lord le-lefölözött és külön edénybe töltött. A tűzhelyen még
szanaszét néhány hasonló sárga rög hevert. Egyikén-másikán még barnállott a rászáradt föld, de fel-
felcsillant közöttük olyan, amely nemes fémet sejtetett.

Lord Hope, akinek arcára halovány pírt lehelt a parázs világa, végre levette a tégelyt a tűzről és
tartalmát hosszúkás formába öntötte. Felszította a tüzet, majd másik rögöt rakott a tégelybe és
visszahelyezte fölé.

Mikor a forma kihűlt, kiborította és megvizsgálta a tartalmát.

Sárga fénnyel csillogó anyag villogott előtte.

Speciális, finom fűrésszel több apró darabbá vágta a hosszúkás fémcsíkot, aztán az asztalon
sorakozó, gondosan bedugaszolt üvegcsék mindegyikébe beledobott egy-egy szeletkét. Az üvegek
különböző színű folyadékot tartalmaztak. Miután végzett, valamennyit ismét lezárta. Ezután a tégely
felé fordította figyelmét.

A tégelyben azóta folyékonnyá olvadt a beletett rög. A lord ezzel is végigcsinálta mindazt, amit az
első darabbal tett: lefölözte róla a salakot – ami most jóval kevesebb volt –, majd a megolvadt fémet
formába öntötte. Amikor az öntvény kihűlt és megszilárdult, földarabolta, s az így nyert részeket más
folyadékkal telt, másik sor üvegbe dobta.

Háromszor végezte el ugyanezt a műveletet. Végül harminc fémdarabja ázott harmincféle
folyadékban.

Ekkor sorra megvizsgálta az üvegek tartalmát. Fogóval egyenként kiemelte a fémdarabokat az
üvegekből, s erős nagyítón át valamennyit alaposan szemügyre vette. Némelyik elszíneződött, ezek
vöröses vagy zöldes árnyalatúvá váltak. Legtöbbjük azonban megtartotta eredeti sárga színét.

A lord türelmesen haladt üvegről üvegre, míg csak az utolsóhoz nem ért. Mindenütt ugyanazt az
eredményt találta.

– Itt nem lehet tévedés – beszélt magában. – Arany! Színarany!



Azután mintha a fáradtság verte volna le lábáról, vagy mintha felfedezésének súlya taglózta volna
le, egy székbe rogyott és elgondolkodva nézte az előtte heverő tiszta, sárga színű fémdarabkákat.

– Igazán színarany, Edmond? – kellemes, lágy hang szólalt meg mögötte és puha kéz simult a
vállára.

– Te vagy az, Haydée? – a lord megfordult, de nem lepődött meg.

– Nem haragszol, hogy utánad jöttem? Amikor ebbe a házba költöztünk, azt mondtad, minden ajtó
nyitva áll előttem, hogy bármikor szólhatok hozzád.

– Igen, Haydée, ezt mondtam – bólintott a lord és arcát olyan szelíd mosoly derítette föl, amilyet
talán még senki sem láthatott. – És most is azt mondom.

– Nos tehát, Edmond – folytatta Haydée –, mert ma reggel óta nem mutatkoztál nálam...

– Igaz! – kapta fel a fejét a lord meglepetten. – Ma nem jártam nálad.

– ...így szóltam magamban: meg kell tudnod, mi foglalkoztatja, mit csinál, így most én jöttem
hozzád.

– Köszönöm – mondta a lord szívből jövő örömmel és megcsókolta Haydée kezét. – Hidd el,
szívesen mentem volna, de az a fiatal spanyol ma minden időmet lefoglalta.

– És te szívesen áldoztad neki?

– Szívesen, mert nem hiszem, hogy csalódtam volna benne – felelte a lord. – Fiatal, tüzes,
vállalkozó kedvű ember, és ami a legfontosabb, derék fiú. Szíve nemes, szép dolgokért dobog.

– Mi a terved vele?

– Még magam sem tudom – a lord hangja most éppoly lágyan, szelíden csengett, amilyen
parancsolón és ridegen vágott egész nap. – Hamarosan meglátogatom. Majd döntök, ha az otthonát is
láttam. Hanem most, Haydée, valami másról kell beszélnünk. Látod ezt az aranyat?

– Látom, én uram, szerelmem! – mosolygott a nő. – Csak nem adtad alkimizmusra a fejed?

– Nem, ezt az aranyat nem én készítettem. Föl sem fedeztem. Én csupán napvilágra hoztam. És van
ott még több is!

– Az arany forrásához az a kút vezet, amelyet ásattál?

– Azt csak félrevezetésül fúrattam. De hadd meséljem el. Emlékszel még arra a napra, amikor New
Orleansból jövet a sziklás sivatagban azt az embert megtaláltuk? Inkább halott volt már, mint élő. A
nap égetőn tűzött a meszes sziklákra, sehol egy fűszál, sehol csöppnyi forrás, sehol menedéket, árnyat
adó bokor! Féltettelek téged, hiszen ott még az én vérem is mintha felforrott volna. Hirtelen az egyik
szikla felől nyöszörgés ütötte meg a fülünket. Leugrottam a kocsiról és a hang irányába indultam. Egy
emberre bukkantam. Valóságos csontváz volt már. Beesett szeme komoran égett, teste összeaszott,
akár a múmiáké. Hegyes csontjai áttetszettek vékony, sárga bőrén.



– Ó, uram – nyögte és megpróbált fölemelkedni. – Te az ég küldötte vagy! Adj egy korty vizet!

– Vizet?! – feleltem én. – Ebben a sivatagban? Talán nem tudod, hogy itt a víz többet ér az
aranynál?!

– Tudom – mondta a szerencsétlen és arcán leírhatatlan kifejezéssel meredt rám. – Minden korty
vízért egy vödör folyékony aranyat adok!

Adtam neki egy pohár vizet, kevés bort is öntöttem bele. Úgy kapott utána, mint a fuldokló a
szalmaszál után. Mohón kiitta.

– Ó, Istenem – szakadt fel melléből a megkönnyebbült sóhaj. – Hát mégis élnem engedsz, engem,
aki a világon a legszerencsésebb és egyben a legszerencsétlenebb ember vagyok!

Szavai, de különösen a hang, amelyen mondta, felkeltették a kíváncsiságomat. A kocsihoz vittem
tehát, adtam neki az egyik szeremből. Reméltem, hogy még megmenthetem. De fél óra múlva
magához intett.

– Meghalok – tört ki belőle kétségbeesetten –, tudom, hogy meghalok. Te voltál az egyetlen, aki
segíteni akart rajtam, ezért megjutalmazlak. Meghálálom, amit értem tettél, gazdagabban, mint
akármelyik király tehetné. Mert én gazdagabb vagyok, mint bármelyik király ezen a földön,
gazdagabb vagyok India uralkodóinál is.

Kissé elfogott a borzalom. Azt hittem, az őrület szól belőle. De aztán eszembe jutott Faria abbé, az
az ember, akiről már beszéltem neked, Haydée... a szerencsém, a boldogságom forrása.

– Emlékszem! – Haydée bólintással jelezte, hogy figyelmesen hallgatja az elbeszélést.

– Faria is éppen így beszélt és őt is tébolyodottnak tartották. Szegény Faria! – sóhajtott a lord. –
Nos tehát elég annyi, hogy nem nevettem ki, hittem neki. Csak annyit kérdeztem tőle, hogy lehetséges
az, hogy akkora gazdagsággal ebben a sivatagban kell elpusztulnia? Fölsóhajtott.

– Ez az Isten ujja, uram – kezdte azután. – Német származású vagyok, a nevem Büchting.
Feleségem volt, gyermekem, hivatalom, biztos megélhetésem. De az ördög elvakított. Őrült
szenvedélyt gyújtott bennem a fivérem felesége iránt és én... én agyonütöttem a saját testvéremet.
Aztán átmenekültem a tengeren, ide, Amerikába. Éveken át laktam keleten, de lassanként nem bírtam
az emberekre nézni. Kín volt számomra, ha egy férfit és egy nőt boldognak láttam. Lelkem a
sivatagba, a remete életbe űzött. Átvándoroltam Kaliforniába. A partvidéken vállaltam munkát. És
akkor egyszer, véletlenül, ahogy gödröt ástam (egy zacskó pénzt akartam elrejteni), olyasmit találtam,
ami a világ urává tehetett volna, ha tovább élhetek. Aranyat találtam! Sáraranyat! Tovább ástam és
mindenütt aranyra bukkantam, színaranyra! És megint feltámadt bennem az őrjöngő vágy az élet után.
Gazdagabb lettem, mint Krőzus, mint a föld bármely hatalmassága. Az arany fénye még
lelkiismeretem kínzó szavát is elnémította. Hazatérhetek a feleségemhez, a gyermekeimhez,
valamennyiüket boldoggá tehetem. De aztán egyszerre szörnyű rémület zsibbasztott meg: hátha más is
fölfedezi a titkomat és osztoznom kell! Hat aranyrögöt vettem magamhoz. New Orleansba
igyekeztem, hogy fölszereljem magam, megvásároljam azt a darab földet, majd nyugodtan,
zavartalanul fölszedjem kincsemet. Még aznap útnak eredtem. Baj nélkül elértem ezt a pusztaságot.
Eszembe sem jutott, hogy a sivatagon épp abban az évszakban kell áthaladjak, amikor ott egyetlen



forrás, egyetlen lélek sincsen. Más utasokhoz nem mertem csatlakozni, mert ismerem magamat.
Álmomban beszélni szoktam és remegtem, hogy elárulom titkomat. Már öt nappal ezelőtt éreztem,
mint mardossa bensőmet a szomjúság és az éhség, de azért csak vonszoltam magam tovább. Végül ma
reggel annál a kőnél, ahol rám talált, leroskadtam. Megtört az erőm. És most tudom, hogy meg kell
halnom. Meg kell halnom, pedig a föld leggazdagabb embere vagyok! De ez az ég bosszúja! Tudom.
Érzem.

Visszahanyatlott. Láttam már borzalmas jeleneteket, irtózatosabbakat is ennél, most mégis
végigfutott hátamon a hideg.

– Várj! – riadt föl ismét a haldokló. – A titkomnak nem szabad velem pusztulnia. Ön volt az én
megmentőm, legalábbis a jószándék megvolt önben. Önt az ég vezette hozzám. Menjen Kaliforniába.
Van ott egy hegy. Úgy hívják, az Óhajok Hegye, mert aki csúcsáról végigtekint az alatta elterülő
völgyön, megáhítja, bírni kívánja azt. A hegy keleti végétől lépjen százat észak felé. Ott négy követ
talál. Úgy hevernek ott, mintha a természet szórta volna oda őket, ám szabályos négyszöget alkotnak.
A kövek között kezdjen el ásni és aranyat talál! Több aranyat, mint amennyi királyi kincstárban valaha
is halmozódott. Csak egyet ígérjen meg: érdeklődjék a feleségem és a gyermekeim után. Ha még
élnek, juttassa el nekik a kincs egy részét. Talál nálam írásokat, azokból megtudhatja, honnan
származom, mindent, amire szüksége lehet, hogy utolsó akaratomat teljesíthesse.

Ezután hangja érthetetlenné tompult, félrebeszélt. Zavaros káprázatok vették hatalmukba, mind a
kincs körül keringett. Negyedóra múlva halott volt. Emlékszel, ott temettük el a sivatagban. Egyszerű
kő jelöli a helyet, ahol pihen.

Eljöttem Kaliforniába, rátaláltam az Óhajok Hegyére és megleltem a négy követ is. Éjszaka ásni
kezdtem és aranyra bukkantam. Másutt is ástam és mindenütt arany került elém. Most már tudtam,
hogy az az ember igazat mondott. Ha a Gondviselés megengedte volna neki, hogy megszerezze ezt a
kincset, gazdagabb lehetett volna, mint valaha bárki ezen a földön. Hanem magam is tartottam
embereim árgus szemeitől, s hogy el ne áruljam magam, ezt a kutat fúrattam. Az akna belső
faburkolatán titkon, éjnek idején nyílást vágtam, onnan ástam tovább magam a földalatti kincsig, ami
alig hever mélyebben embermagasságnál. De még nem vizsgáltam meg a fémet, jóllehet az első
pillanattól aranynak tartottam. Csak ma hoztam föl néhány rögöt elemzésre. Arany. Színarany.
Becslésem szerint ma kétszer, talán háromszor olyan gazdag vagyok, mint eddig voltam.

– Pedig már eddig is a világ egyik leggazdagabb emberének tartottalak! – ámult Haydée.

– És okkal – felelte a lord. – Már írtam egyik németországi ismerősömnek, hogy tudakozódjék
annak az embernek a családja felől. Hamarosan híreket kell kapnom tőle. A halott, az iratai szerint,
ötvenesztendős volt, gyermekei, a fia meg a lánya már felnőttek lehetnek. Ha sikerül megtalálnom
őket, annyit kapnak ebből az aranyból, amennyit közönséges emberek elbírhatnak. De csak apránként,
különben a kincs talán szerencsétlenné tenné őket, ahelyett, hogy boldogságot adna nekik.

– És te, Edmond! Magad is megindultnak látszottál, amikor meggyőződtél róla, hogy ez az arany
tiszta és valódi.

– Bizony, megindultam – szólt komolyan a lord –, és még most is meghatott vagyok!

Megfogta Haydée kezét és a szemébe nézett. Arca szinte ünnepélyessé vált. A janinai Ali pasa lánya



karcsún, fehér ruhában, sötét hajában virágokkal, görögös metszésű, klasszikus szépségű, bájos arcán
szelíd kifejezéssel állt az ülő férfi előtt, aki egykor az életét mentette meg. A férfi komoly, sápadt
arca, magas, határozott homloka, minden vonása megingathatatlan jellemről tanúskodott, így ketten
mintha a tökéletes emberpár szobrai lettek volna. Az élet legnagyobb és legszentebb szépségének
képei. A férfi: csupa erő, határozottság, megfontoltság, a nő: csupa szelídség, odaadás és szerelem.

– Bizony, Haydée – szólt halkan a lord –, meghatódtam, nem is tagadom. Te ismered az életemet,
tudod, mennyit kellett elviselnem, hogy milyen gaztettekért kellett bosszút állnom. Nekem, a kába,
tudatlan, elveszett embernek a gondviselés lehetőséget nyújtott, hogy kitörjek a börtönből, hogy
kiemelkedjem a tudatlanság éjszakájából. A bosszúálló Nemezis vezette hozzám Faria abbét, aki a
szegény, együgyű Edmond Dantčsből a hatalmas, mindeneken uralkodó gróf Monte Cristót
megteremtette. Amivé később lettem, amit később tettem, többé-kevésbé neki köszönhetem. Akkor
csak egyetlen gondolat izzott bennem. A kincseket, amiket az abbé, mielőtt a börtönben meghalt,
rámhagyott, csak arra akartam felhasználni, hogy bosszút álljak magamért, megfizessek apám
haláláért, akit az éhség döntött sírba. Tudod, mi lett abból a Fernandból, aki eladott, mert irigyelte
tőlem szerelmesemet; abból a Fernandból, aki megrágalmazott és aki a te szegény atyádat is elárulta.
Öngyilkos lett, miután felesége és fia elfordultak tőle, magára hagyták gyalázatában. Tudod, hogyan
sújtott le bosszúm Danglarsra, aki neki az ördögi tervet sugallta, aki engem abba a gyanúba kevert,
hogy bonapartista vagyok. Párizs leggazdagabb bankárja volt – ma koldus Rómában. Felesége
elhagyta, leánya megszökött, miután kis híján egy gályarabnak nyújtotta a kezét. Az a Villefort pedig,
aki engem örökre If várának föld alatti börtönébe juttatott, hogy soha el ne árulhassam, atyja
Napóleon lelkes híve volt, nos ez a Villefort, hiszen tudod, megtébolyodott és itt van a házunkban. A
felesége, a fia halott. Csak a lánya, Valentine menekült meg, anélkül, hogy az apja tudna erről. Az
ellenségeim, akik egykor a társadalom legnagyobb polcára kapaszkodtak, ma mind a porban hevernek.
A gondviselés eszköze voltam. És diadalmaskodtam. Talán túl messzire mentem. De ha valaha
igazságtalanságot követtem el, igyekezni fogok, hogy jóvátegyem. Ez kötelességem és érzem, hogy
képes vagyok rá.

Mindezt, Haydée, azért tettem, mert megesküdtem, hogy bosszút állok a velem elkövetett
igazságtalanságokért. Vagyonom elég volt személyes bosszúm végrehajtására. Hanem az alatt a tíz év
alatt, amíg a világot bejártam és megfordultam azok között az emberek között, akik a
legokosabbaknak, legjobbaknak tartják magukat, Párizsban, az úgynevezett művelt világ
központjában, nos ott láttam és értettem meg, hogy léteznek nagyobb igazságtalanságok az én
szenvedéseimnél. Hogy ezren meg ezren olyan nyomorultak, mint én voltam. Nem, nem azért említem
ezt, mintha értük is bosszút akarnék állni, vagy mintha meg akarnám bolygatni a világ fennálló
rendjét. Ember vagyok, nem Isten! Ám nekem mégis kötelességeim vannak az emberiség felé. Tudod,
néha úgy tetszik nekem, a magam boldogtalansága kicsinység volt, hogy emiatt megfeledkeztem a
mások szerencsétlenségéről, hogy önzés volt, amikor hatalmamat csak a magam terveinek
megvalósítására használtam. Haydée! Újjá, mássá kell válnia a világnak! Friss vér kell ezekbe az
elaggott, összeszáradt erekbe, új, fiatal élet ezekbe a megfonnyadt testekbe! Már akkor tudtam ezt,
amikor elhagytam Európát. És nehéz volt a szívem, mert azt hittem, nincs elég erőm, hogy
megvalósítsam a célt, ami akkor előttem lebegett... Nem a véletlen vezetett akkor a haldoklóhoz,
hanem a gondviselés, amely mintha ismerte volna ébredező gondolataimat. És most már hiszem, hogy
meg tudom valósítani azt, amit valaha túl nehéznek hittem és aminek véghezviteléhez akkor nem lett
volna módom. Hogy miként teszek eleget kötelességemnek, hogyan fizetem meg az adósságot,
amellyel az emberiségnek tartozom és amely minden hatalmasságnak az adóssága... még nem tudom.
Még csak homályosan, zavarosan kavarog előttem. De ezek a gondolatok egyszer majd



kikristályosodnak, határozott alakot öltenek. Haydée, mint Monte Cristo grófja megfizettem azért,
amit velem és atyámmal elkövettek, de mint Lord Hope: a nevem jelentését akarom valósággá
változtatni. Vissza akarom adni a világnak a reményt, meg akarom örvendeztetni a szenvedőket,
megvigasztalni és meggyógyítani a betegeket, fölbátorítani a csüggedőket és erőssé tenni a gyöngéket.
Ezt akarom. Az igazságosság hiányzik a világból. Én megpróbálom újra fölépíteni azt az oltárt,
amelyet a szenvedélyek, az emberek hitványsága és önzése romboltak össze: a földi igazságosság
oltárát! Bár kegyelmes lenne hozzám az ég és támogatna nehéz vállalkozásomban!

Haydée félénken, reszketve nézett urára. A lord hangja telten, hatalmasan zengett.

– Hát ezért választottad nevedül a reményt – mondta halkan Haydée. – Ezért nevezed magad lord
Hope-nak.

– Egyrészt ezért. Csak egyetlen anyagi hatalom van ezen a világon – folytatta a lord –, és ez a pénz
hatalma. Erény, szeretet, igazság, mind eltűntek. Mindenen diadalt ül a pénz. Nos, én a kincseimmel
fegyverkezem Mammon ellen. Erőt az erővel szembe, mérget a méreg ellen! Ahogyan Valentine-t úgy
mentettem meg méregkeverő anyjától, hogy tetszhalált okozó mérget itattam vele, éppen így akarom
kincseimmel megszabadítani a világot a bálvány uralmától, amely becsületet, tisztességet,
boldogságot, mindent eltapos, összemorzsol. Igen, igen, az arany gyógyír, orvosság, de nem a mi
korunk betegségeire. Olyan erekbe akarom beoltani, amelyek vére még friss és tiszta. Hogy sikerül-e
ez nekem... azt csak az tudja odafönn, aki engem választott bosszúja eszközéül, aki lángbetűkkel írta
elém, hogy van megtorlás itt, a földön is.

A lord elhallgatott. Haydée sápadtan, remegőn borult le elé.

– Uram és parancsolom – suttogta az asszony. – Szavaid súlya alatt a földre roskadok. Hogyan is
állhatna meg egy gyönge nő olyan férfi mellett, amilyen te vagy, akinek szíve az egész emberiségért
dobog?!

– Kelj föl, Haydée – mondta a lord most már szelídebben. – Te, igen te, a „gyönge nő”, te leszel a
támaszom. Te leszel számomra a boldogság, a nyugalom tiszta forrása, az a forrás, amelyből mindig
meríthetek, valahányszor elfáradok munkám közben. Mert tudom, terveim sokszor zúzódnak majd
össze az emberek sziklaszívén. Te leszel, Haydée, az eszményképem, akire mindig feltekintek,
valahányszor megkörnyékezne a gyűlölködés, a szenvedély romboló hatalma. Te, a Teremtő legszebb,
legtökéletesebb mesterműve, te leszel számomra megtestesülése annak az embereszménynek, amelyre
vágyom. Isten nemesnek, szeplőtelennek, jónak, szépnek teremtette az embert. Olyannak, amilyen te
vagy. A te képmásodra akarom átformálni az emberiséget. A festőnek, szobrásznak is megvan a maga
modellje, s én boldog vagyok, hogy a magam modelljét tebenned találtam meg. Ha lelkedet az
emberiség lelke helyébe tudnám lehelni, több volnék, mint ember! Isten volnék, Haydée! Tudom,
hogy elérhetetlen, amire vágyom, mégis küzdenem kell! Ha csak lelked egyetlen parányi szikrája
izzana minden emberben, Haydée, a világ ismét édenkertté válna.

Átölelte a térdelő nőt és ajkát Haydée halovány homlokára forrasztotta. Sokáig maradtak így.
Tudták, mind a ketten tudták, hogy ez a pillanat elszáll és már soha nem tér vissza.

Hirtelen halk, ezüstös csilingelés csendült fel a mennyezet felől.

– Kelj föl, Haydée – mondta a lord és felemelte magához asszonyát. – Ali beszélni akar velem.



Most felejtsük el a jövő álomképeit, maradjunk a valóságnál. Látod, minden szobában van egy kis
csengő, amelyet rugó köt össze a szobámmal. Bárhol legyek is, mindenütt meghallom, ha Ali keres.

– Nagy vagy az ilyen apróságokban is – mosolygott szelíden Haydée és megtörölte könnybe lábadt
szemét.

– Ó, Edmond, te engem a világ legboldogabb asszonyává tettél. De mi vagyok én neked?

– Mindenem, mindenem vagy – mondta a lord. – És most Jöjj!

Magával vonta. Nem hevesen, mint egy ifjú szerelmes: mint az érett férfi, aki tudja, hogy a világ
legdrágább kincse pihen a szívén.





NEGYEDIK FEJEZET

A mormon menyasszony

– Engem keresel, Ali? – kérdezte a lord, amikor visszatért hálószobájába.

Ismétlődő kopogtatás felelt igennel kérdésére. Ali másként nem felelhetett. Néma volt.

A lord ajtót nyitott. Ali jelekkel kérdezte, fogadja-e ura az intendánst.

Edmond beleegyezően bólintott. Valami rendkívüli dolognak kellett történnie. A lordot csak ritkán
háborgatták éjszaka. Kaliforniában ez volt az első eset.

Az intendáns – azelőtt signor Bertuccio, most master Hakey – belépett.

– Mylord – jelentette –, odalent kopogtak a kapun. Valaki bebocsáttatást kér. Egy asszony. Azt
mondja, a mormonok táborából jön és sürgősen beszélni kíván önnel.

– Vezesd be! – utasította a lord.

Egy pillanatra átfutott az agyán a gondolat, hogy a látogató Wolfram is lehet, aki női ruhát öltött,
hogy ezzel a csellel a közelébe férkőzve álljon bosszút sérelméért, mégsem vett fegyvert magához.
Mozdulatlanul várta a bejelentett nőt.

Tetőtől-talpig elfátyolozott alak lépett a szobába. Lord Hope azonnal megismerte. Az a nő volt, akit
odalent, a mormonok táborában annál a tűznél látott, amely mellett Wolfram is üldögélt, s aki a
dühöngő mormon karjaiba vetette magát, amikor az pisztolyát a lordra sütötte.

Amint a nő megpillantotta a ház gazdáját, hátravetette fátylát és váratlan, szenvedélyes mozdulattal
a lábai elé vetette magát.

– Mylord – rebegte angolul –, bárhogyan dönt is a sorsomról, élve én ezt a kastélyt nem hagyom el!
Menedéket kell nyújtania, vagy megölöm magam!

A lord, bár természetesen meglepődött, külsőre tökéletesen megőrizte nyugalmát. Egy szót sem
szólt, csak tekintete vizsgálta élesen, kutatón az idegen nőt. Az arca szép volt, de a bánat és a rettegés
ráncaitól többnek tűnt koránál. Bőre, mint a márvány, sápadtan fehérlett, kék szeme gyönyörű, tiszta
kék, haja hullámzó arany. Szemeiben most nedves fénnyel csillogtak a könnyek, ajka görcsösen meg-
megvonaglott. Összekulcsolt kezeit könyörgőn emelte a lord felé.

A lord arca rezzenéstelen maradt, egyetlen rezdülése sem árulta el, mit olvasott ki a nő szemeiből.

– Nem kell elhagynia a házamat, ha ez önnek védelmet nyújt. Keljen föl, mylady!



A lord széket tolt mellé. A nő erre támaszkodva úgy emelkedett föl, mint aki a gyengeségtől alig áll
a lábán, aztán erejét vesztve beleroskadt.

– A kívánságát teljesítem – folytatta a lord –, bár az meglehetősen különös. Úgy hiszem,
természetesnek tartja, ha magyarázatot kérek.

A nő lehunyta szemeit. Megint előtörtek könnyei.

– Ó, mylord, meg fog vetni, ha elmondom, hogy szoros kötelék fűz ahhoz a nyomorulthoz, aki kezet
emelt önre és az életére tört.

– Nem. Láttam, hogy ön igyekezett megfékezni. De úgy hallom, ön az angolt franciás akcentussal
beszéli. Beszéljen, kérem, franciául, hiszen bizonyára az az anyanyelve.

– Észrevette? Úgy van, uram, valóban francia vagyok, egy francia tábornok lánya. Mint mondták,
atyám már nős ember volt, egy szép és jóságos asszony férje, amikor anyámmal megismerkedett.
Nagyon, nagyon nehéz erről beszélnem, de legyen ez a vezeklésem bűnömért. Hallgasson meg, kérem,
és ne titkolja ítéletét.

Anyám német nő volt, tudtommal egy német tiszt lánya. Nagyapám a császárság alatt francia
szolgálatot vállalt. Ezt azonban csupán atyám néhány elejtett szavából tudom. Anyámat sohasem
láttam. Bizonyára szegény lehetett és a nyomor kényszerítette, hogy beleegyezzék egy olyan
viszonyba, amelyet a házasság sohasem szentesíthetett. Ebből a viszonyból születtem én. Anyám, úgy
hiszem, nem sokkal ezután meghalt. Lehet, hogy atyám őszintén szerette. Vagy talán engem szeretett
szívből, nem tudom, mindenesetre olyan neveltetésben részesített, mintha törvényes gyermeke lettem
volna. Párizs mellett nevelkedtem egy kolostorban, az ország legrangosabb leányaival együtt.
Tizenhét éves lettem. Arról volt szó, hogy végre megszabadulok. Mert őszintén megvallom, börtönnek
éreztem a zárdát és barátnőim szavai, akik már többet láttak a világból, felkeltették a
kíváncsiságomat. Emésztő vágy égett bennem, hogy kiröpülhessek a nagyvilágba. Nem tagadom,
vágytam a férfiak társasága után is. Addig csak öreg embereket ismertem. A fiatalokról csak képekről
meg könyvekből volt fogalmam, s azok bizony elég csábítónak tüntették föl őket ahhoz, hogy izgassák
amúgy is élénk képzeletemet. Egy héttel azelőtt, hogy távoztunk volna a kolostorból, úgy tetszett,
mintha a főnöknő hol szomorúan, hol szánakozva felejtené rajtam a szemét. Nem tulajdonítottam
jelentőséget neki. Csak azon lepődtem meg kissé, amit búcsúzóul mondott: “Az Isten áldását kívánom
önnek, mademoiselle! Az ön útja nem lesz sima az életben!” De még ezt sem vettem baljós előjelnek.
Alig értem azonban Párizsba, keserűen kellett szembenéznem a ténnyel, hogy helyzetem aggasztóra
fordult. Atyám két héttel korábban arra kért, egy szállóban várjam meg, amíg vagy ő, vagy
megbízottja értem jön, s tovább gondoskodik rólam. Utasításának megfelelően beköltöztem az általa
megjelölt házba. A szálloda tulajdonosnője nagyot nézett, amikor meglátott.

– Különös, hogy ilyen jó a kedve, mademoiselle. És hogy világos ruhát visel...!

– Miért ne viselnék? – csodálkoztam.

Tágranyílt szemeket meresztett rám, azután, talán mert azt hitte, a magamfajta teremtés nem is
szeretheti annyira az atyját, mintha annak törvényes gyermeke volna, néhány szóban közölte a
rettenetes hírt:



– Az ön édesapja egy héttel ezelőtt megölte magát. A pairek háza becstelennek nyilvánította, mert,
mint kiderült, még régebben elárulta a janinai pasát.

Megdermedtem. Aztán elvesztettem az eszméletemet... De mi lelte önt, mylord?

A lord arca valóban a szokottnál is haloványabbá vált. Szemét akaratlanul az ég felé emelte és
tekintetében ez a fohász lebegett:

– Istenem! Igazságos vagy!

– Ismertem az ön atyját – fordult azután ismét a nőhöz. – Morcerf tábornoknak hívták. De kérem,
beszéljen tovább.

– Ön ismerte atyámat? Tudott a gyalázatáról? Ó, Istenem! – kiáltott fel a lány és eltakarta az arcát.

– Mindenesetre hallottam felőle. De kérem, folytassa.

– A többit, megpróbáltatásaimat már sejtheti – a francia nő felzokogott. – Megsemmisültem, a
porban hevertem. Semmi támaszom nem volt. Szegény atyám özvegyéhez és fiához nem
fordulhattam, hiszen ők nem tudhattak létezésemről... arról, hogy milyen kapcsolatból származom.
Atyám korábban említette, hogy elismerne lányának, örökbe fogadna, de csak ha a felesége már nem
lenne életben... így azonban egy gyalázatban meghalt ember lánya voltam. Az egész világ bezárult
előttem.

Mindezek ellenére nem estem kétségbe. Bármilyen őszinte volt is gyászom, szomorúságom, a
kolostoron kívüli világot nagyon szépnek találtam. Mindenünnen a vidámság hangja csábított. Nem
tudtam, nem akartam elhinni, hogy a boldogság kapuja örökké zárva marad előttem. Jóllehet a szálló
nem volt igazi meleg otthonom, fedelet tudhattam a fejem fölött. Ez a tudat volt akkor egyetlen
vigaszom. Minden pénzemet, értéktárgyamat a szállodásnénak adtam, így még három hónapig ott
lakhattam. Aztán megpróbáltam beszélni bátyámmal, Morcerf tábornok fiával. Abban reménykedtem,
hogy megszán, támogatni fog. Csalódtam. A tábornok felesége és fia arra a „hősi” elhatározásra
jutottak, hogy semmit sem hagynak meg az örökségből. Mindent eladtak, a pénzt a szegények között
osztották szét. Morcerfné Albert fiával Marseille-be utazott. Velük hagyott el utolsó reménységem.

De nem, mégsem az utolsó. Akkor már megismerkedtem azzal az emberrel, akivel ön is találkozott,
mylord. Wolframra gondolok. Egyazon szállóban laktunk, az asztalnál ismerkedtünk meg. Elmondta,
hogy német, s hogy technikai tanulmányait akarja tökéletesíteni. (Ebből egyébként nem sokat láttam!)
Könnyelmű embernek tartották, de hiszen ön is ismeri. Mindemellett – lordságod is tapasztalhatta –,
van benne valami lebilincselő. Engem, aki soha más fiatalembert nem láttam, könnyen levett a
lábamról.

Eltelt három hónap. Egyszer bizalmasan megvallottam, félek a jövőnktől. Figyelmesen
végighallgatott, azután megkérdezte, tudok-e titkot tartani. Ekkor árulta el, hogy hazájába nem térhet
vissza, és Párizsban sem maradhat sokáig. Még szállodaszámláját sem tudja kifizetni. Nincs más
hátra: Amerika! Azt mondta, boldoggá tenné, ha vele tartanék!

Kissé megijedtem, de aztán gyorsan határoztam. A szerelem mindent derűs megvilágításba tett
előttem. Wolfram kért, könyörgött, biztatott. Bevallotta, hogy néhány napon belül szöknie kell.



Számomra elviselhetetlen volt a gondolat, hogy talán soha többé nem láthatom. Megígértem, hogy
együtt menekülök vele, elkísérem Amerikába. Mit veszíthettem?! Nekem a világ mindenütt idegen
volt, legyen az Párizs vagy Amerika. Egyetlen kérésem volt: amíg ott össze nem házasodunk, bánjék
velem úgy, mintha a húga lennék. Wolfram beleegyezett.

Megszöktünk. Havre-ban egy New Yorkba tartó gőzösre szálltunk. Wolfram betartotta ígéretét:
valóban testvérként kezelt. Nekem csak az nem tetszett, hogy sokat kártyázott a hajón, sokat ivott és
sok ostobaságot fecsegett. Hamarosan megismertem valódi énjét. Wolfram jó és nemes – talán a
természettől –, művelt, tehetséges, sőt, mint mondják, lángeszű építész. De mintha valami mégis
hiányoznék belőle: az elégedettség, a tiszta lelkiismeret. Valami nyomja, terheli, valami nem engedi,
hogy szívből derűs, jókedvű lehessen. Valami bűn emléke, vagy a gondolat, hogy elhibázta az életét?
Nem tudom. De néha borzasztóan komor és rideg. Már akkor sokszor szinte féltem tőle, és egyre
erősödött bennem a kétség, hogy ezzel az emberrel valaha is igazán boldog lehetek.

Megérkeztünk New Yorkba. Ott hozta össze a véletlen Wolframot azzal a Wipky doktorral, aki önt
ma a táboron végigkísérte. A mormonok apostolának, követének mondta magát. És valóban boldognak
látszott, hogy olyan emberre akadt, mint Wolfram. Aranyhegyeket, jövedelmező állást ígért neki, ha
áttér a mormon hitre. Mit tudhatott Wolfram a mormonokról? Azt hiszem, igen keveset. Ha pedig
ismerte őket, ezt elhallgatta előttem. Jómagam még nevükről is alig ismertem ezt a szektát. Wipky
útiköltséget adott, azzal utaztunk Rauvooba, a mormonok akkori központjába.

Gyors távozásunk New Yorkból, no meg a türelmetlenség, amely Wolframot hajtotta, meghiúsította
esküvőnket. Hogy így történt, ma hálát adok érte az Égnek. Wolfram mindeddig csak a testvért látta
bennem, és én, bármilyen tapasztalatlan voltam is, megőriztem becsületemet. Mylord, ne gondoljon
rólam rosszat, esküszöm, hogy bárki szemébe bátran, tisztán tekinthetek.

Esküre emelte kezét.

– Elhiszem. Tudom – mondta a lord nyugodtan. – Folytassa. Már sejtem a történet végét.

– Mikor Illinois államba, Rauvooba értünk, eldőlt a sorsom – beszélt tovább komoran a francia
lány. – A mormon telep már közel állt a felbomláshoz. Az „utolsó napok szentjei” türelmetlenségük
miatt ellenséges viszonyba kerültek a gyorsan felvirágzott város lakóival. Annyira, hogy végül nyílt
összecsapásra is sor került. A csatában a szekta feje és megalapítója, Joe Smith életét vesztette.
Rauvoo romhalmazzá vált. Smith utódja Brigham Young lett. Young sokat utazott, hogy a testvérek
számára új hazát találjon. Aztán az ő tanácsára elhatározták, hogy a telep messze nyugaton, az utahi
tájakon, a Nagy Sóstó partján üt új tanyát. Egyes karavánok már el is indultak. Mi is útra keltünk.
Wipky hamarosan megszervezett egy csapatot, ehhez kellett csatlakoznunk.

Milyen élet van a mormonok között! Nem gáncsolhatom őket, sőt, bámulom buzgalmukat,
szorgalmukat, azt a hűséget, amellyel különös vallásukhoz ragaszkodnak. Meg kell vallanom, hogy
sok értékes jellem, okos agyvelő akad közöttük... ám mindaz, amit családi életükből láttam, s aminek
fő vonása a többnejűség – Smith egy állítólagos látomása tette szokássá –, megutáltatta velem őket,
eltávolított tőlük. Nem bírtam a gyakran féktelenségig fokozódó szabadosságukat, bántott a
felfuvalkodottságuk, hogy a nőket szinte nem is tekintették embernek, úgy adták-vették, csereberélték
őket, mint valami piaci árut. A társasági kapcsolatuk nyers és durva. Nélkülöznöm kellett mindazt,
amit gyermekkoromban és a zárdában belémneveltek, amihez hozzászoktam. Éreztem, hogy ezek
között az emberek között sosem tudnék megelégedetten, boldogan élni. Még ha Wolfram számára én



lettem volna az egyetlen, ahogyan ő volt nekem... de ennek a szép kapcsolatnak már rég vége szakadt.
Amilyen visszataszítónak, idegennek éreztem én a mormonok társaságát, ő éppoly jól érezte magát
közöttük. Úgy vettem észre, magához valónak tartja ezeket az embereket, akik ugyan nem voltak
rosszindulatú teremtések, de híján voltak minden műveltségnek, erkölcsi érzéknek. Wolfram vígan
tivornyázott, kártyázott velük, káromkodott, duhajkodott. Gyakran láttam fényes nappal félrészegen
támolyogni az utcán. Mi jogon tehettem volna szemrehányást neki?! Mint mondtam, leginkább az
aggasztott, hogy észrevettem, Wolframnak kedvére volt mindez. A mormonok elismerték, hogy
műveltség dolgában magasan felettük áll, ki is használták. Wolfram napról napra lejjebb csúszott a
lejtőn.

Hogy mit álltam ki, hogy mit szenvedtem, gyötrődtem ezek alatt a hetek alatt, mylord, azt nem
tudom elmondani. Már későn láttam be, hogy az első lépés, amelyet a világban tettem, elhibázott
lépés volt. De hová fordulhattam volna? Kihez? Hol találtam volna védelmet, segítséget? Ez az új
világ éppoly ismeretlen volt számomra, mint a hazám, de Franciaországban legalább szülőföldemet
tudhattam a talpam alatt. Megszöktem volna? Hová? Merre? Itt tartottam, amikor Wolfram azzal az
ajánlattal fordult hozzám, esküdjünk meg, mielőtt a csapat nyugat felé indul. Már régen vártam ezt a
kérést. Megkérdeztem, miképp gondolja a szertartást, hiszen a mormonok katolikus papról, meg a
házasság egyházi áldásáról tudni sem akarnak. Wolfram nagyon elcsodálkozott.

– Mormon hit szerint házasodunk össze. Neked ez nem elég? – kérdezte.

– Nem elég! – és sírva fakadtam. – Az egyetlen kincsem, amit a régi világból magammal hoztam, a
hitem. Nem engedem, hogy azt is elvegyék tőlem. És azt gondolod talán, hogy elfogadom ezeknek az
embereknek az erkölcseit? Azt hiszed, valaha is elfogadok melletted magamon kívül valakit? Nem,
Wolfram, hacsak katolikus pappal nem áldatjuk meg magunkat, ha nem esküszöl meg, hogy amíg
élek, soha senki mást nem fogsz szeretni, nem leszek a feleséged.

– De Amelie, te lehetetlent kívánsz – nevetett Wolfram. – És ha mindezt meg is ígérném neked...
egyébként nagyon szívesen megteszem... mit segít az rajtam? A mormonok között élünk, az ő
szokásaikhoz kell alkalmazkodnunk. Hiszen esetleg kényszeríthetnek, hogy másik feleséget is vegyek.

– Te a mormonokhoz tartozhatsz, de én nem. És soha nem állok közéjük!

– Szóval csak akkor leszel a feleségem, ha katolikus pap esket össze – nézett rám komoran
Wolfram. – Sosem hittem volna, hogy csak ennyire szeretsz, s hogy ennyire ragaszkodsz az ócska
babonáidhoz.

– Babonák? – kérdeztem elkeseredetten. – Legyünk őszinték, Wolfram. Szerettelek, igen... de nem
leszek soha másként a feleséged, csak katolikus templom oltára előtt. Soha másképp!

Wolfram vállat vont és otthagyott. Nem törődött kétségbeesésemmel. Már csupán az a remény
éltetett, hogy Wolfram végül megunja ezt az életet és megválik a mormonoktól. De hát hiú remény
volt.

Napról napra, hétről hétre egyre jobban azonosult velük, azok pedig egyre jobban megkedvelték.
Valósággal a hősüknek tekintették.

Nemsokára elhagytuk Rauvoot és nekivágtunk a vándorútnak. Rettenetes volt. Nem mintha



nélkülöznünk kellett volna; lelkem kínjai miatt. Azok között az emberek között kellett éljek, akik nem
ismerték a gyöngédséget. És még mindig nem volt remény, hogy megszökhetek, hiszen ha itt, ebben a
kihalt sivatagban, vagy a vadonban elszakadok a csapattól, az számomra a biztos halált jelentette
volna. Fiatal vagyok, élni akarok, a halál pedig még mindig megmarad végső menedéknek. Sajnos erre
is fel kellett készülnöm.

Wolfram az út közben többé nem hozta szóba a házasságot. Sőt, tüntetőén elhanyagolt. Annyira,
hogy tulajdonképpen már nem is fűzött össze más bennünket, mint az, hogy annak a csoportnak
kötelékébe tartozom, amelynek ő volt a vezetője. Összebarátkoztam egy asszonnyal, akit hasonló
gondok gyötörtek. Tőle tudtam meg, hogy a Sóstónál – oda igyekeztünk – eldől a sorsom. Ott ülnek
majd törvényt fölöttem, a „mormon menyasszony” fölött, s ítélik oda kezem Wolframnak.
Borzalommal, remegve vártam ezt a pillanatot. Tudtam, hogy azt a napot nem élem túl. Egyre
zárkózottabbá, egyre komorabbá váltam. A mormonok egy része gyanakodva, bizalmatlan szemmel
nézett, másik részük azonban félt tőlem-. Határozottságommal sikerült ezeknek az embereknek –
különösen az asszonyoknak – kivívnom tiszteletét.

Azután ma, amikor ezt a kastélyt megpillantottam, fülembe jutott az ön irgalmasságának híre, no
meg tanúja lehettem annak az erőnek és mérsékletnek, amellyel az általam mélyen megvetett
Wolframmal elbánt... ma elszántam magam, hogy megszököm és sorsom az ön kezébe helyezem.
Mintha egy hang súgta volna, hogy ön képes kiszabadítani ebből a nyomorúságból. Mylord, önnek
gyerekjáték megvédenie engem. Azt sem bánom, ha még ezen az éjszakán kiutasít a házából, ha attól
tart, hogy a mormonok értem jönnek. Csak ne hagyjon el! Ne zárja be fülét egy szerencsétlen
kétségbeesett segélykiáltása előtt! Ne hagyjon el, hiszen senkim nincs ezen a világon! Küldjön, ahová
akar, rendelkezzék velem kedve szerint, csak ne küldjön vissza a mormonokhoz!

– Ön itt marad, ebben a házban, mademoiselle! – nyugtatta meg a lord. – Nem félek a mormonoktól.
Hanem előbb meg kell tudnia, kinek a kastélyába került!

– Ő, tudom! A legnemesebb szívű, legnagylelkűbb emberébe!

– Hátha téved – hűtötte le a lord a lány lelkesedését és arca olyan hideggé vált, hogy Amelie
valósággal megrémült tőle. – Vagy harminc évvel ezelőtt... bár az idő végül is mellékes... élt
Marseille-ben egy fiatalember. Tele reménnyel, életkedvvel. És a szerencse kedvezett neki. A
hajójának tulajdonosa... mert tengerész volt... elégedett volt munkájával, ezért kapitánnyá akarta
kinevezni. Sőt, mi több, a legény házasodni készült. Szép, fiatal lány volt az arája, akit mindennél
jobban szeretett. Hanem akadtak emberek, akik megirigyelték boldogságát. Ezek közé tartozott egy
Danglars nevű férfi, aki ugyanazon a hajón volt számvevő és aki a kapitányi állásra áhítozott. Meg
volt egy Fernand nevű ember, a fiatalember menyasszonyának unokabátyja. Maga is szerelmes volt a
szép leányba: féltékeny volt a tengerészre. Ezek ketten álnok tervet szőttek. Danglars feljelentést írt.
A levélben a fiatalembert bonapartista ügynökként tüntette föl. Az írást Fernand juttatta el a
hatóságokhoz. A fiatal tengerészt abban a pillanatban tartóztatták le, amikor Mercedesszel (mert így
hívták menyasszonyát) az oltár elé indult. Szerencsétlenségére valóban volt nála egy levél, amely
Napóleon egyik párizsi hívének szólt, egy Noirtier nevű embernek. A fiatal hajós sem a levél tartalmát
nem ismerte, sem annak célját nem tudta. Amikor a levél továbbítására vállalkozott, csak haldokló
kapitányának tett ígéretét teljesítette. A marseille-i törvényszék ügyésze, Villefort úr, aki egyébként
bölcs számításból a Bourbonokhoz húzott, úgy látszott, hitelt ad a fiatal tengerész szavának. Csakhogy
az a Noirtier, Napóleon régi és makacs híve, Villefort atyja volt. Ha tehát a levél az iratok közé kerül,
derékba törik a fiatal és becsvágyó jogász pályafutása! Széttépte a levelet. Hogy minden nyomát



eltüntesse annak, hogy apja még mindig Napóleon érdekében sző összeesküvést, a fiatal hajóst a
Marseille melletti If-vár föld alatti börtönébe küldte azzal a paranccsal, hogy a foglyot örökre tartsák
ott. A szerencsétlen valóban tizennégy évet töltött börtönben. Megízlelte a kétségbeesés minden kínját
és bosszút esküdött. Végül sikerült megszöknie és a szerencse kegyéből szinte mérhetetlen kincsekkel
gazdagon visszatérnie a világba. Ellenségeit a csúcson találta. Danglars már gazdag bankár volt,
Fernand Mercedes férje, tábornok, aki a janinai pasa elárulásával vagyont harácsolt össze. A fiatal
hajós mint Monte Cristo grófja jelent meg a színen és sikerült bosszút állnia ellenfelein. Danglars
most koldus Rómában, Villefort megőrült, Fernand pedig maga vetett véget életének, miután
megtudta, hogy Mercedes és Albert fia elhagyták. Mademoiselle... az a tengerész én vagyok, az a
Fernand pedig Morcerf tábornok, az ön atyja volt!

Amelie, aki feszült érdeklődéssel követte a lord elbeszélését, felsikoltott és eltakarta az arcát. Jó
ideig egyikük sem szólt. Láthatóan a lord is felindult, heves léptekkel a szoba túlfelébe ment.

– Mylord – riasztotta fel gondolataiból a lány szelíd, könyörgő hangja.

A lord rápillantott. A fiatal francia lány ott térdelt előtte.

– Mylord – rebegte, arcán fájdalom és odaadás tükröződött. – Én nem lehetek bíró abban a
szörnyűségben, amit elmondott nekem. Sejtem, hinnem kell, hogy atyám vétkezett. Kőből kellett a
szívének lennie, különben nem hagyta volna cserben anyámat. De, mylord, én a leánya vagyok. Ha
kell, egész életemet önnek áldozom. Megengedi, hogy legalább megkíséreljek vezekelni annak a
bűnnek legalább egy részéért, amit ön ellen elkövetett? Rendelkezzen velem, mylord, és ha úgy hiszi,
tehetek valamit, bármit, ami eltörli önben ennek az iszonyatnak az emlékét, kérem, mondja meg, mi
az!

– Keljen föl, Amelie! – mondta a lord. – Üljön oda! Hadd gondolkodjam kicsit...

Néhányszor hosszú léptekkel mérte végig a szobát, majd hirtelen megállt a francia lány előtt.

– Elhiszi tehát, belátja, hogy az apja vétkezett?

– Belátom, mylord.

– És vezekelni akar atyja bűnéért?

– Akarok, mylord.

– Akkor is, ha ez a vezeklés kemény megpróbáltatást jelent önnek?

– Akkor is, mylord.

– Nos, jó! – a lord merőn a lány szemébe nézett. – Akkor térjen vissza a mormonok közé.

– Ó, Istenem! – kiáltott Amelie halálra váltán. – Csak ezt... csak ezt az egyetlenegyet ne!

– Mondtam, hogy kemény megpróbáltatás vár önre – jegyezte meg a lord.

Amelie rámeredt. A férfi hangja idegenül, ridegen csengett.



– Megyek! – határozott a leány és felállt. – Megyek, mylord, és a megpróbáltatás nem lesz nehéz.

– Kívánja, hogy megindokoljam, miért kérem ezt öntől?

– Nem, nem kérdezem az okait. Megígértem és megyek. Ha az életembe kerül, akkor is!

– Egy pillanatra még, mademoiselle – tartotta vissza a lord. – Még van valami mondanivalóm.

És megfogta a lány kezét. Hosszan, komolyan, mélyen nézett a szemébe.

– Amelie, súlyos okaim vannak, hogy erre kérjem. Hirtelenjében talán meg sem tudnám nevezni
azokat és ön is aligha értene meg engem. De azért ne tartson zsarnoknak. Nem. Amit én most öntől
kértem, nem bűnhődés, hanem baráti szívesség. Térjen vissza a mormonok közé, de ne úgy, mint
azelőtt, kétségbeesetten, rettegve, hanem bátran, bizakodással telve. Karom őrködni fog ön fölött,
mindenütt meg fogja védeni. Sem Wolfram, sem más nem fogja önt bántani és nem kényszerítheti
semmire. Akármi történjék is, legyen a veszély bármilyen közel, mindig bízzék bennem. Már holnap
átadja önnek valaki a levelemet. Jó barátja. Minden körülmények között bízzék benne. És ne szakítson
Wolframmal se. Hátha nem elveszett ember! És higgyen, reméljen! Morcerf tábornok lányának nem
kell vezekelnie azért, amit apja elkövetett. Menjen, Amelie, Isten vele! És ha majd elkövetkezik a
nehéz óra, gondoljon arra, hogy atyjáért szenved és hogy mindaz, amit értem tesz, érte is cselekszi.

Még egyszer a kezét nyújtotta. A leány nyugodtan, szilárdan szorította meg.

– Még csak egyet, mylord: sosem egyezem bele a Wolframmal való házasságba. Legalábbis nem
olyan föltételek mellett, amilyeneket a mormonok szabnak.

– Nem fog a dolog odáig fajulni – mosolygott a lord. – Emiatt ne aggódjék.

A francia lány távozott. A lord a kapuig kísérte. Gyönyörű, csöndes éjszaka volt.

A lord elgondolkodva nézett a távozó nőalak után, míg az végképp belemerült az éjszaka
homályába.

– Ó, Fernand, Fernand – gondolta a lord –, ha benned csak morzsája lett volna annak a
nemességnek, amely a lányodé, nem lettél volna nyomorulttá és engem sem tettél volna azzá!

Másnap reggel a mormonok tábort bontottak és fölkerekedtek észak felé.





ÖTÖDIK FEJEZET

Don Lotario Berlinbe utazik

Vagy egy héttel azután, hogy don Lotario Lord Hope-nál járt, a fiatal spanyol éppen egy jó darab
földet keríttetett körül, amelyet most töretett föl. A föld egy kisebb domb tetején terült el, innét az
egész haciendára csodálatos kilátás nyílt.

Ha a lord tömérdek kincsének láttán don Lotario agyán első meglepetésében át is villant a gondolat,
hogy ahhoz a palotához képest az ő haciendája alig nevezhető egyébnek rozzant indiánkunyhónál, ez a
hasonlat erősen túlzott volt. Mert a spanyol tanyája hatalmas, kőből rakott épületek tekintélyes
csoportjából állt, olyan birtok közepén, amelyet akármelyik amerikai nemes büszkén vallott volna
magáénak. Annál is inkább, mivel a kúria körül elterülő földeknél kövérebb, termékenyebb alig akadt
Kaliforniában.

Don Lotariónak körülbelül ötszázezer dollárt érhetett a vagyona, ami Mexikóban igen nagy pénz.
Kaliforniában őt tartották a leggazdagabb nőtlen fiatalembernek.

Don Lotario éppen szabadjára engedte rosszkedvét. Munkásait nógatta nem épp a legenyhébb
kifejezésekkel: úgy találta túl lassan végzik a dolgukat. Úgy látszik, a lord példája lebegett a szeme
előtt és elhatározta, hogy ő is kevés emberrel sok munkát fog elvégeztetni. Ez a rendszer persze
cseppet sem volt a munkások ínyére. Nagyokat fújva, izzadtan robotoltak és magukban korántsem
áldó szavakat morogtak fiatal gazdájukra.

Don Lotario lóháton ült és lovaglóostorával dirigálta a munkásokat. Éppen nagy szögekre lett volna
szükség.

– Carramba! – szitkozódott. – Hát hozzatok a haciendából. Persze, ez megint negyedórás
időveszteség! Nem, ilyen emberekkel, mint ti, még a lord sem menne semmire. Kutyából nem lesz
szalonna!

Haragjában nekihevült, elkeseredetten törölgette az izzadságot homlokáról. Ekkor, vagy száz
lépésnyire, egy lovast pillantott meg, aki hol a munkásokat, hol a haciendát nézegette. Válláról
hosszú, bő, haloványsárga köpeny hullott alá, fejét szalmakalap fedte. A lóban a tapasztalt don Lotario
már messziről felismerte a tiszta arabs telivért.

– Ejnye! Ki lehet az? – töprengett félhangosan a fiatal spanyol. – Carramba, hiszen ez a lord!

Odavágtatott az idegen lovashoz. Valóban a lord volt. Mosolyogva fogadta a fiatal spanyolt.

– Hát csakugyan eljött! Köszönöm, mylord! Isten hozta nálam!

– Igazán derék épület – mutatott a lord a haciendára. – Ott lakik?



– Ott. Vén, füstös fészek. De mert egyebem sincs, szeretem ezt az öreg házat, ahogy mindenki
szereti az otthonát. Hanem kerüljön beljebb, mylord, bizonyára elfáradt az úton.

– Csöppet sem – rázta a fejét a lord. – Az az út a szikláson át korántsem olyan fárasztó, mint hittem.

– Csak nem arra jött?! Hiszen ön nem ismeri arra az utakat, meg az ösvényeket.

– De lám, mégis itt vagyok, épségben. Legföljebb a lovamnak van szüksége egy kis pihenőre. Szép
a birtoka. Igazán kedves képet nyújt ott a folyó, amott az a kis erdő és itt, elöl a haciendája. Egyébként
ha az ember belegondol, hogy ön most huszonegy éves, életének talán ha a harmadán áll, van valami
nyomasztó abban, hogy még hatvanegynehány évet kell itt leélnie.

Lassan poroszkáltak a hacienda felé.

– Igaza van, nekem is megfordult már a fejemben – mondta don Lotario és felsóhajtott. – De ha az
embernek derék, jó felesége, népes családja van, egészen kedves itt az élet.

– Tagadhatatlan – hagyta rá a lord. – És ön a legjobb úton halad efelé.

– Ha Isten is úgy akarja. Ha megengedi, mylord, bemutatnám a menyasszonyomnak.

– Lekötelez – hajtott fejet udvariasan a lord. – A menyasszonya is itt lakik talán?

– Hová gondol, mylord! – kiáltott don Lotario megütközve. – Odaát laknak amögött a hegy mögött,
talán negyedórányira innen. Majd üzenetet küldök donna Rosalbának, hogy jöjjenek át ebédre az
édesapjával.

– Ahogy gondolja – mondta a lord. – Bár ebéd után mi is átügethettünk volna.

– Csakugyan, ez még jobb megoldás! Az ebédre szóló meghívás amúgy is nehezen sikerült volna.
Ismeri a hölgyeket, mylord tudja, mennyi ideig öltözködnek, ha tudják, hogy idegen urakkal ülnek
asztalhoz. Ámbár Rosalba igen egyszerű nő. Valóban okosabb, ha csak megüzenem don Ramireznek
látogatásunkat.

– Ki az a don Ramirez?

– Donna Rosalba apja.

– Szóval önök szomszédok.

– Úgy van, mylord. Azonkívül távoli rokonaim.

– A birtokaik határosak?

– Igen, még nagyapám hasított ki nekik jókora darab földet a sajátjából. Don Ramirez aztán, igazán
példás szorgalommal, tökéletes gazdaságot rendezett be a kapott területen – magyarázta don Lotario. –
Csak egy gyermeke van, donna Rosalba.

– Ha nem veszi rossz néven kérésemet, ne értesítse jöttünkről don Ramirezt.



– Természetesen, ha ön így kívánja. De miért ne tegyem, mylord?

– Nos, mert én en negligée szeretném látni donna Rosalbát – mondta a lord mosolyogva.

– Nagyszerű! Igaza van, mylord! Ha tárgyilagos véleményt kíván kialakítani valakiről, lehetőleg
készületlenül kell meglepnie, ugye?

– Pontosan erre gondoltam – a lord ma szemmel láthatóan jó hangulatban volt.

Belovagoltak a hacienda hatalmas kapuján. Don Lotario pazar ebédet rendelt, aztán bemutatta a
lordnak két intézőjét. A javakorabeli férfiak arcát látva a lord előtt nem volt kétséges: inkább a
maguk, semmint gazdájuk zsebére dolgoznak.

– Mit gondol, örülnek ezek az emberek az ön házasságának? – kérdezte a lord, amikor a két
gazdatiszt távozott.

– Nem valami nagyon – nevetett don Lotario. – De miért kérdi? Csak nem az arcukról olvasta le?

– Talán onnan, de ki is következtethettem volna. A gazda házassága gyakran gyökeres változásokat
hoz a házban.

Ezután a hacienda kötelező megtekintése következett. Don Lotario büszkén és szeretettel vezette
végig vendégét gazdaságán. Végtelenül jól esett neki az a figyelem, amellyel a lord mindent a
legnagyobb részletességgel, pontossággal végignézett, miközben többször megjegyezte, ismét tanult
valamit. A hacienda egyébként – legalábbis a kaliforniai viszonyokhoz képest – igen jó állapotban
volt. Don Lotario ragyogott a büszkeségtől.

– Lehet, mylord, hogy találkozott itt néhány dologgal, amelyet még nem ismert, de mi ez ahhoz
képest, amit én fogok öntől tanulni! – mondta, amikor a lord megdicsért valamit. – Ó, ha olyan
tanítómesterem volna, mint ön.

– Tehát ön csakugyan nem hagyta még abba a tanulást, nem tartja kiforrottnak önmagát?

– Sőt, épp most akarok csak igazán tanulni és élni!

A lord bólintott: tetszett neki a fiatal gazda tudásszomja.

Aztán bementek az ebédlőbe. Az asztal szinte roskadozott: a szakácsnő valóban kitett magáért.
Sajnos, igyekezete fölöslegesnek bizonyult. Don Lotariónak az öröm és a türelmetlenség vette el az
étvágyát, a mértékletes lordot pedig sem kéréssel, sem tréfás fenyegetéssel nem lehetett rábírni, hogy
egy-két egyszerű ételnél, meg egy pohár vízzel kevert bornál többhöz nyúljék.

– Nos, most talán térjünk a lényegre – mondta a lord, amikor a szolgák leszedték az asztalt. –
Valami fontos dologról kívánt velem beszélni. Ha jól tudom, a házasságáról.

– Úgy van, mylord, de ezt megtehetjük, mialatt átlovagolunk.

– Ó be türelmetlenül várja, hogy láthassa donna Rosalbát! – tréfálkozott a lord és fölemelkedett. –
Hát, ha úgy tetszik, induljunk.



Don Lotario hálásan mosolygott vendégére és két perc múlva lovaik már vidáman ügettek a
szomszéd hacienda felé.

– Mint már mondtam, mylord – kezdte don Lotario –, fontos dologról szeretnék beszélni önnel.
Bámulom önt, végtelen tiszteletet érzek ön iránt. Még soha senkiben sem bíztam annyira, mint önben.
Édesapámat sem szerettem önnél jobban és végtelenül büszkévé tenne, ha fiaként kezelne. Jól tudom,
hogy magasan fölöttem áll értelem és tapasztalat dolgában. Tudom, hogy ön belelát az emberekbe, s
helyesen ítéli meg, kiben mi lakik. Ezért szeretném egy nagyon komoly ügyben a tanácsát kérni.
Nagyon fiatal vagyok, keveset láttam a világból.

– Beszéljen bátran! – biztatta a lord. Hangja a szokottnál melegebben csengett. – Szavamat adom,
hogy csak a javát akarom.

– Köszönöm, mylord. Nos, a menyasszonyom idősebb nálam, meg aztán én nemigen értek az
asszonyokhoz. Ez a két dolog aggaszt.

– Az első nem nagy baj – mondta a lord csöndesen. – Sok férfi találta már meg a boldogságát
nálánál idősebb feleség oldalán. A másik gondot magamagának szerezte. Utaznia kellett volna, világot
látnia.

– Ez igaz. Csakhogy don Ramirez, aki távoli rokonom is, szükségesnek és magától értetődőnek
tartja ezt a házasságot. Sőt, nekem magamnak sem támadt még soha más gondolatom, mint hogy
donna Rosalba legyen a feleségem.

– Hiszen akkor minden rendben – nézett fel a lord. – Mi hasznát vehetné az én véleményemnek?
Lehet, hogy csak megharagudnék rám.

– Dehogyis! – tiltakozott don Lotario. – Nyíltan, őszintén, kertelés nélkül meg kell mondania a
véleményét.

– És ha ez a vélemény nem kedvez donna Rosalbának?

– Nos akkor... hát igen, akkor meggondolnám a dolgot – mondta don Lotario kissé bizonytalanul.

A lord csöndesen mosolygott magában. Milyen kevéssé ismeri don Lotario önmagát! Bár már
megszilárdult benne a meggyőződés, hogy donna Rosalba angyal, minden asszony mintaképe, még
más véleményére is kíváncsi.

A fiatalember ezalatt vágtára fogta a lovát, a lord követte. Néhány perc alatt don Ramirez kapuja
előtt álltak.

Kicsinyke tanya volt csupán, igen jó állapotban. Körben a földeket nagyon szépen, sőt nagy részüket
kitűnő gonddal művelték.

A fiatal spanyol türelmetlenül rúgtatott a bejáró elé.

Éles metszésű arcú, ravasz képű öregebb spanyol dugta ki fejét az ajtónyíláson.

– Ó, te vagy az, Lotario! – kiáltotta vendégének. – És nem vagy egyedül? Rosalba bizonyára nagyon



meglepődik majd!

– És okkal! – kacagott föl a fiatalember boldogan, miközben leszállt a nyeregből.

Mulatt szolga sietett eléjük és elvezette a lovakat. A két vendég nagy, rideg fogadószobába követte
a büszkén előttük lépkedő don Ramirezt.

– Don Ramirez... lord Hope. A varázsló, akiről már beszéltem neked, bácsi – mutatta be don Lotario
a lordot házigazdájuknak.

A bemutatkozás a formaságok szabályai szerint zajlott: a két férfi kölcsönösen biztosította egymást,
mennyire örülnek, hogy megismerkedhettek. A lord meglehetősen hűvösen, a megszokott közönyös
módján, a spanyol arcáról azonban lerítt a kíváncsiság.

– És donna Rosalba? – türelmetlenkedett az ifjú szerelmes.

– Bizonyára meglátta közeledni az urakat és elsietett kissé rendbeszedni magát – felelte Ramirez.

Ez a „kis rendbeszedés” több mint negyedóráig tartott. A lord meg az öreg spanyol a mexikói
viszonyokról beszélgetett.

Végre megjelent az epedve várt menyasszony. A lord oly mélyen hajolt meg előtte, amely talán túl
mély is volt, semhogy őszinte lehetett volna. Don Lotario kezet csókolt.

A lord épp eleget látott.

Donna Rosalba legalább harmincéves volt. Mint a legtöbb spanyol nő, valamikor gyönyörű lehetett,
ám szépsége már hanyatlásnak indult. Termete kicsi, karcsú, valódi spanyol, csak a szeme volt még
elbűvölő. Tüzes és fekete, ugyanakkor szúrós, vesébe hatoló. Olyan kifejezést adott arcának, mintha
szüntelenül figyelne, leskelődne, fontolgatna.

Ha Párizsban él, vagy akárcsak New Yorkban, bizonyára értett volna a smink használatához, az
öltözködés „műhelytitkaihoz”, de itt, a sivatag szívében – jóllehet minden tőle telhetőt megtett
elröppent ifjúságának visszavarázslásáért – ez úgyszólván lehetetlen volt.

– Szegény don Lotario! – gondolta a lord. – Mit akarsz te galamb ettől a kígyótól?!...

A fiatal spanyol csupa gyöngédség volt. Pillantása csak néha tévedt bátortalanul, kérdőn a lord felé,
aki eközben élénk csevegésbe bonyolódott donna Rosalbával.

A beszélgetés köznapi dolgok körül forgott. A spanyol nő egy pillanatra sem vette le szemét a
lordról. Aztán ügyes fordulattal vendége magánügyeire fordította a szót.

– Ön a szomszédunk, emellett a legközelebbi európai ember. Ó, ön már nem idegen nekünk. Don
Lotario csodákat mesélt gazdagságáról, csodálatos szellemi képességeiről.

– Túlzott. De hát ez az ifjúság joga! – tért ki a lord az egyenes válasz elől.

– Ó, egészen biztosan nem! – tiltakozott donna Rosalba mohón. – És mikor tekinthetnénk meg



ezeket a mesebeli csodákat?

– Amikor önöknek tetszik. De csalódni fognak.

– Ön nős, mylord?

A nő hangja és tekintete gyanakvóvá tette a lordot. Olyan mozdulatot tett, amelyet a spanyol hölgy
tagadásnak vehetett.

– És nem is szándékozik megházasodni? – firtatta tovább donna Rosalba.

– Csak ha olyan szerencsés lehetnék, mint don Lotario.

Donna Rosalba tekintete önkéntelenül a spanyolra siklott, majd visszaröppent a lordra. Igaz, hogy a
spanyol gyönyörű férfi volt, ifjúsága teljében, de a lord bátran felvehette vele a versenyt. Aki többet
keresett a külsőségeknél, azt minden bizonnyal megragadta az angol fölényes, magabiztos tekintete,
kifejező, halovány arca. Valami lebilincselő áradt megjelenéséből, ami nehezen engedte, szinte
magához vonzotta a szemet. Bár alig volt a közepesnél magasabb termetű, minden társaságból
kimagaslott. Mint aki uralkodásra, hódításra született.

– Nos, akkor sok szerencsét kívánok hölgyeinknek! – mondta donna Rosalba mély lélegzettel,
amely akár sóhajnak is beillett. – Sokat fog közöttünk találni, mylord, akik túlszárnyalnak engem.

– Ebben erősen kételkedem – bókolt a lord, mintha nem venné észre, hogy donna Rosalba lesüti a
szemét, de aztán olyan pillantást villant felé, amely ezer szónál ékesebben beszélt...

– Kedves mylord, bocsásson meg nekem, de szeretném, ha öt percig szórakoztatná a lányomat –
kérte don Ramirez. – Szeretnék jövendő vőmmel néhány szót négyszemközt váltani. Bizonyára
megérti: egy esküvő előtt mindig számtalan apró-cseprő megbeszélnivaló akad.

– Persze, csak tessék! – nevetett a lord. – Már ha don Lotario nem féltékeny...

– Önre, mylord?! – a fiatal spanyolnak láthatóan tetszett a tréfa. – Önre, akit a legjobb barátomnak
tekintek?!

A lord valósággal megbűvölte a spanyolt. Még sohasem látta ilyen szeretetre méltónak. Don Lotario
derűsen távozott jövendő apósával.

– Lotario kicsit még tapasztalatlan, szeles – jegyezte meg donna Rosalba, aki most már teljes
figyelmét a lordra összpontosíthatta.

– Örülök, hogy ilyen boldognak látom. Ön tehát nemsokára a felesége lesz. Sok szerencsét kívánok
önöknek. Don Lotario pompás ember.

– Való igaz, és én tiszta szívemből szeretem. Együtt nőttünk fel, egyidősek vagyunk. Ó, ő tiszta,
ártatlan, valóságos drágakő és bevallom, igazán boldog vagyok. Ha nem volna olyan, amilyen, de hisz'
érti... mihez is kezdhetünk mi, a sivatag szegény gyermekei? Nem nehéz választanunk. Férjhez
megyünk valamelyik szomszédunkhoz vagy rokonunkhoz, szüleink elhatározása szerint. És bizony
ide, Kaliforniába kevés olyan szeretetre méltó idegen vetődik, aki megnehezítené választásunkat, aki



módot adhatna nekünk arra, hogy összehasonlítást tehessünk. Engem mindössze egy dolog ejtett
gondolkodóba don Lotarióval kapcsolatban.

– Valóban? – kérdezte a lord és egész önuralmára szüksége volt, hogy elnyomja magában azt az
ellenérzést, amelyet ezek a nagyon is nyílt célzások gerjesztettek benne. – A magam részéről nem
találok benne kivetnivalót.

– Nincs is – hagyta helyben donna Rosalba. – Ám én mégis attól tartok, mylord, hogy don Lotario
túlságosan fiatal hozzám. Ön csodálkozik és mosolyog? Nem, nem, a legkomolyabban gondolom.
Nekem mindig az érettebb férfiak tetszettek, azok, akik már ismerik az életet, akik meg tudják
becsülni az asszonyt, mert már tapasztalatokat szereztek.

– Igaza van – bólintott a lord és elgondolkozva nézett maga elé. – De pár év és ilyen lesz don
Lotario is.

– Igen ám, de én sem maradok örökké ilyen fiatal – ellenkezett donna Rosalba. – Istenemre,
valóságos vakmerőség kell, hogy valaki ilyen fiatal emberhez menjen feleségül. Mert felvetődik a
kérdés: milyenné fog fejlődni a jelleme? Megmarad-e olyannak, amilyen most? Ezért foglalkoztatnak
inkább az érettebb férfiak, akiknek már szilárd, megállapodott a jellemük.

– Sok igazsága van – vélekedett a lord. – Nos, így viszont ön lesz a férje védőszelleme.

– Ha elfogad annak, szívesen – mosolygott donna Rosalba. – De kérem, ne beszéljen erről senkinek,
különösen neki ne!

A lord a szívére tette a kezét.

– Már csak azért sem szólnék, mert egy véleményen vagyok önnel, és don Lotario korántsem olyan
testi-lelki jó barátom, hogyha olyan hölgyről van szó, mint ön...

Nem fejezte be a mondatot, már csak azért sem, mert don Ramirez és don Lotario visszatértek.

A látogatás csak bemutatkozás volt, nem húzódott sokáig. Megittak még egy csésze kávét, majd a
közeli viszontlátás ígéretével a két vendég elbúcsúzott.

Vajon kinek szólt az a sokatmondó, hosszú pillantás, amelyet donna Rosalba a két lovas után
küldött? A lordnak, vagy leendő férjének...?

A két férfi hazafelé ügetett. Don Lotario nyugtalanul nézegetett a szótlanul lovagló lordra.

– Miért habozik? – kérdezte végül a lord és elmosolyodott. – Ha nem tévedek, arra kíváncsi, hogy
tetszett nekem donna Rosalba.

Don Lotario elpirult.

– De az őszinte véleményét kérem.

– Nos, nem mondhatok egyebet, donna Rosalba tökéletes nő a maga nemében.



– Úgy gondolja? – don Lotario nem sejtette a lord szavainak kettős értelmét. – Komolyan mondja
ezt, mylord?

– A legkomolyabban. Mondhatom, meglepődtem. Többet találtam, mint amennyit vártam.

– A legboldogabb emberré tesz, mylord!

– Nono, donna Rosalba még féltékeny lesz – tréfált a lord. – Nos, jó éjszakát, szenyor!

– Máris megválik tőlem? Nem térne be még egy percre a haciendámba?

– Nem lehet, kedves barátom. A nap már hanyatlóban és rám még sok munka vár odahaza.
Keresztülvágok itt, a mezőn, aztán át a hegytetőn. A viszontlátásra. Mikor jön el?

– Amint tehetem. És természetesen, amikor megengedi – kiáltott utána don Lotario. – És ezer
köszönet, mylord!

– Nincs miért – felelt az, még visszaintett, aztán megsarkantyúzta arabs telivérjét.

A lord nem a hegység felé lovagolt: egy mély völgy felé vette útját, amely inkább amolyan
hegyszakadék volt. Egyik embere fedezte fel, biztonságosabb, rövidebb és kényelmesebb volt erre az
ösvény.

A lord vagy két órán át lovagolt. Mikor már nem járt messze a völgytől, melyen birtoka állt,
megállította a lovat és élesen, hosszan füttyentett. Kétszer is megismételte a jelet, mire végre
megpillantotta egy indián barnás, rézvörös fejét, aki már egészen a közelébe kúszott.

– Ide gyere, mire vársz?! – kiáltott rá a lord spanyolul. Ezt a nyelvet a legtöbb kaliforniai indián
megérti, sőt, sok akad közöttük, aki, ha törve is, de beszéli.

Az indián, mintha csörgőkígyó megbűvölő szemének hatalmába került volna, lassan, vonagló testtel
közelebb mászott. Látszott, tudja: engedelmeskednie kell.

– Hol a vörös emberek vezére? – kérdezte a lord. – Messze vagy közel?

– Odaát van, egy vörös ember kunyhójában, nem messze innét.

– Siess hozzá, amilyen gyorsan csak tudsz. Mondd meg neki, hogy az Óhajok Hegyén lakó fehér
ember akar beszélni vele – hangzott a lord parancsa.

Az indián villámként tűnt el – mintha megkönnyebbült volna hogy megszabadult a lord félelmetes
pillantásától.

A lord vagy tíz percig nyugodtan, csendesen várakozott. Ekkor az egyik szikla mögül egy másik
indián alakja bukkant fel. Hatalmasabb, erősebb testalkatú volt kaliforniai testvéreinél. Fejdísze
mutatta, hogy valóban ő a főnök.

A lord magában jól mulatott azon az óvatosságon, amellyel az indián igyekezett kellő távolságban
maradni tőle. A füstbombák megtették a magukét!



– Közelebb! – parancsolta a lord, bár hangja keménységét egy bizalmas intéssel enyhítette. Az
indián közelebb merészkedett. A lord jól látta, hogy a sziklák meg a bokrok között egész csapat harcos
rejtőzik. Vagy a kíváncsiság hajtotta őket, vagy a főnök érezte szükségét ilyen testőrségnek a
„varázserejű” sápadtarcúval szemben.

– Küldd el az embereidet! – mondta a lord nyugodtan, határozottan. – Amiről beszélni akarok veled,
egyedül ránk tartozik.

Az indiánok főnöke kissé tétovázott. Gyanakodva, zavartan nézett a lordra.

– Te gyáva bolond! – kiáltotta a lord türelmetlenül. – Láthatod, hogy egyedül jöttem és fegyvertelen
vagyok.

A főnök valami parancsszót rikoltott harcosainak, mire azok sebesen elkotródtak.

– Jól van. Most gyere ide mellém. Tudod, hogy ki vagyok.

– Te lenni idegen szenyor az Óhajok Hegyén – mondta az indián remegő hangon.

– Akkor azt is tudod, hogy nekem hatalmam van élet és halál fölött.

– Húszszor tíz vörös harcos élete tartottál, szenyor, a kezedben.

– Nos, a vörös emberek meg fogják tenni azt, amit tőlük kívánok? – kérdezte a lord.

Az indiánok főnöke egyre fokozódó aggodalommal nézett az európaira.

– Szenyor mit kívánni vörös harcosoktól? Megtesszük!

– Holnap éjfélkor, amikor az a csillag, amelyik éppen most van kelőben, ott, a fejem fölött,
összeszeded annyi társadat, amennyit csak tudsz. Éjfél után pedig megközelítitek don Lotario
haciendáját. Ismered a házat?

A főnök némán intett. Csupa fül volt.

– Olyan hirtelen támadod meg a haciendát – folytatta a lord –, hogy senki se védekezhessék. Ha
mégis védekeznének, az emberek életét kímélni fogjátok. Hallottad?! Minden halott fehér emberért
száz vörös harcost ölök meg. De különösen jaj neked, ha don Lotariót megölitek, vagy akárcsak meg is
sebesítitek. Ha ez megtörténnék, egész fajtádat eltörlöm a föld színéről. Gondod legyen arra, hogy
csak megkötözzék, de egy karcolás se essék rajta. Egyébként tehettek, amit akartok. Fosszátok ki a
haciendát, raboljátok el a nyájakat, az értékeket, a gabonát, pusztítsátok el a szántóföldeket és a
szerszámokat, aztán gyújtsátok fel az épületet. Reggelre csak üszkös rakás maradjon a helyén.
Értetted?

– Megértettem, szenyor – felelt az indián és szeme félelmetes tűzzel villogott.

– De hallgatnod kell! Hallgatnod, mint a sír! – fenyegette meg a lord. – Jaj neked, ha bármit is
elárulsz!



– A vörös emberek soha nem beszélnek sápadtarcúakkal. De ha a sápadtarcúak meghallják, hogy
mit tettünk... üldözőbe vesznek, megölnek minket.

– Nem fognak bántani benneteket, mert amint elvégeztétek parancsaimat, északnak húzódtok,
azoknak a sápadtarcúaknak az országába, akik egyik tengertől a másikig uralkodnak. És ott maradtok,
amíg tettetek feledésbe nem merül. Elég készletetek, pénzetek lesz, hogy akár évekig odaát
maradhassatok.

– Jó – dörmögte az indián. – A szenyornak nem lesz oka elégedetlenségre.

Lord Hope ezzel megsarkantyúzta lovát és elvágtatott.

– Ma kedd van – suttogta magában, amint bevágtatott a vár kapuján. – Pénteken don Lotario itt lesz
nálam.

Úgy is lett. Pénteken déltájban magányos lovas vágtatott a hegy csúcsára vezető úton. A paripáját
tajték lepte. A lovasnak nem volt kalapja, arca halottfehér, dús haja lobogott a szélben. Tenyerével
ösztökélte kimerült lovát.

Don Lotario volt. Harsány kiáltására megnyílt a kapu és néhány perccel később a spanyol
elcsigázva, reszketve rogyott a székbe, amelyet a lord tolt elé.

– Rettenetes, mylord! – lihegte a spanyol akadozva. – Szörnyű! Koldus vagyok, elvesztem!

– Mi történt? – kérdezte a lord. – Mi baj van? Hogy lenne ön koldus? Mit jelentsen ez?

– Ó, mylord, bosszút, bosszút! – őrjöngött don Lotario. – Ezek az indiánok... ezek a gazemberek...
ezek a kutyák...! És don Ramirez, meg donna Rosalba! Pokolba velük! Megőrülök! Megtébolyodom!
Átkozottak!

– Don Lotario, kedves barátom, csillapodjék az Istenért! – csitította a lord az őrjöngő spanyolt. – Mi
köze donna Rosalbának az indiánokhoz?

– Hogy mi? Majd mindjárt elmondom! – kacagott fel keserűen a spanyol. – Hallgasson végig és ön
is átkozni fogja az egész világot, különösen az asszonyi fajzatot! Igen, még ön is, mylord, még ön is!
Nem kellett volna ide jönnöm, ha nem bizonyosodtam volna meg róla, hogy hazudott és megcsalt az a
kígyó, mint ahogy eddig is mindig hazudott nekem.

– De, don Lotario, én ebből semmit sem értek – a lord a fiatalember vállára helyezte a kezét.

Ez az érintés mintha megkönnyebbülést szerzett volna a spanyolnak, mintha valamelyest
lecsillapította volna. Megtörölte verejtékező homlokát és igyekezett rendbeszedni gondolatait.

– Nos. Tehát tegnapelőtt éjjel csöndesen, édesen aludtam. Álmomban nála jártam, donna
Rosalbánál... Hirtelen lobogó tűz fénye és vad lárma riasztott fel. Vagy egy tucat vörös ördög ugrott
be a szobámba. Egy pillanat alatt megkötöztek, megbéklyóztak, aztán kicipeltek. Őrjöngve kiáltoztam
segítségért, az embereimért, hogy mentsenek meg, de mindhiába. Az indiánok a földre dobtak és
otthagytak. Ó, mylord, önnek fogalma sem lehet arról, mi tombolt bennem, amikor végig kellett
néznem haciendám pusztulását. Atyáim örökségét, azt a helyet, ahol, úgy reméltem, boldogság vár



rám. Amikor láttam, hogy a vörös pokolfajzatok mindent, mindent feldúlnak, elpusztítanak,
elrabolnak... Kábultan hevertem a földön. Ordításomat elnyelte az összeroppanó gerendák recsegése,
hangom elveszett a beomló falak dübörgésébe, a rablók diadalüvöltésében. Mylord, mindent, mindent
elpusztítottak! Ezek a kutyák nemcsak megrabolni, kifosztani, örökre tönkretenni akartak! Kő kövön
nem maradt utánuk. Még a szerszámokat sem kímélték, még az ekéket, kapákat, ásókat is
összeszedték és elcipelték, vagy a tűzbe hányták. Az állatokat, amiket nem hajtottak el, sorra
leöldösték, a gabonát, amit nem vihettek magukkal, a folyóba, vagy a lángokba szórták. Szégyen,
gyalázat! És nekem mindezt végig kellett néznem, tűrnöm összekötött kézzel-lábbal! Amikor felkelt a
nap, az én szép haciendám romokban hevert. Szegény, nyomorult, tönkrement ember voltam. Nem
mentettem meg mást, mint a puszta életemet és ezt a ruhát.

– Borzasztó – mondta a lord részvéttel. – És az embereit persze mind lemészárolták.

– Hisz' épp ez az érthetetlen! – háborgott don Lotario. – Senkit sem bántottak. Mintha ezek a
pokolravalók csak azért rohantak volna meg, hogy tönkretegyenek. Miért is hagyták meg az
életemet?! Szívesen feláldoztam volna, ha nem kellett volna látnom ezt a gyalázatot! Nem, senkit sem
sebesítettek meg, csak egy fiatal legényt, aki védekezett. Pusztán fosztogatás volt! Az embereim
később rám találtak és megszabadítottak kötelékeimtől. Addigra az indiánok messze jártak. És még
üldözőbe sem vehettük őket. Minden jószágomat, lovamat, igavonómat, mindenemet magukkal vittek.
Az őrület környékezett. Csak egy gondolat éltetett... donna Rosalba... csak őrá gondoltam még...

Szívére szorított kézzel fájdalmasan felnyögött.

– Don Ramireznek már tudnia kellett a szerencsétlenségemről, látnia kellett a tűz fényét – folytatta
don Lotario. – A keblére borultam és mindent elmeséltem neki. Sírtam, mint egy gyerek, mert donna
Rosalba és boldogságunk szétrombolt álmait láttam magam előtt. Találkozni akartam vele, csak ő
vigasztalhatott volna meg, csak ő önthetett volna belém erőt. Végre bejött. De bár sose láttam volna
többé! Nem volt sem ijedt, sem sápadt. Nyugodt volt és hideg.

– Sajnálattal hallottam, don Lotario, hogy egyetlen éjszakán koldusbotra jutott – mondta donna
Rosalba.

Istenem, milyen metszőn vágott a hangja. Magázott, pedig azelőtt tegeződtünk!

– Nem, Rosalba – feleltem –, nem vagyok szegény, amíg te az enyém vagy. Addig a világ
leggazdagabb embere vagyok!

– Légy eszeden – szólt közbe don Ramirez és amikor Rosalba felé indultam, közénk lépett. – Légy
eszeden, Lotario! Először mindent szépen rendbe kell hoznunk. Annyi bizonyos, hogy most nem
gondolhatsz házasságra. Ma például én Krőzus vagyok hozzád képest. Be kell látnod, hogy ebben a
pillanatban nem az a don Lotario vagy, aki voltál. A lányom azt tesz, amit jónak lát, de nekem, mint
apjának kötelességem óva inteni, ha egy szegény hidalgónak akarja nyújtani a kezét.

– Fordult a kocka, don Lotario! – mondta donna Rosalba. – Most már gazdag menyasszonyt kell
keresnie.

Megszédültem. Az agyam izzott. Nem értettem a dolgot. Az ájulás környékezett.



– Úgy értsem tehát – dadogtam –, hogy szakítanunk kell?

– Csak az ön érdekében, don Lotario – szólt donna Rosalba.

– Még nem terjedt el szerencsétlenségének híre, így Mexikóban könnyen talál majd tehetős
menyasszonyt. Ami pedig engem illet, miattam nem kell aggódnia. Szegény hidalgófeleségnek nem
vagyok alkalmas, ahhoz túlságosan elkényeztettek. És akadnak itt, akár a közvetlen közelben, akik
már felfigyeltek rám. Például a barátja, lord Hope, ő is mondott már egyet-mást, ami...

Nem fejezte be a mondatot. Úgy látszik, fellángolt haragom belefojtotta a szót. Felsikoltott és
kirohant a szobából. Bizony, mylord, akkor képes lettem volna megölni! Hát ez a szerelem? Ez a
hűség, a becsület? Emberek ezek?

Könnyek gördültek végig a fiatal arcon, don Lotarióból kínzó, heves zokogást tört elő.

– Pedig ifjúkoromtól, gyermekkoromtól egymásnak ígértek minket... – tört ki szaggatottan a
keserűség, a kétségbeesés a fiúból. – És miket mondott! És milyen ridegen! Hogy amíg gazdag
voltam, megfelelő partinak számítottam, szeretett. Most pedig: kotródj! Így, ezzel a szóval! És keress
magadnak feleséget a kivándorlók asszonyai között, azok a hozzád méltók!

– Mindezt előre láttam – szólt részvéttel, megnyugtatóan a lord. – Amikor a minap azt mondtam
önnek, hogy donna Rosalba a maga nemében tökéletes, arra céloztam, hogy a számítás, az önzés
mintapéldánya. Számításból lett az ön jegyese és számításból mondott nekem olyasmiket, amiket nem
hallgattam volna végig, ha nem kívántam volna tanulmányozni ezt az embertípust. Természetesen az
is csak számításból ered, hogy most megtagadja önt. Lotario, szavamra, szerencsés, hogy ezt a lányt
elveszítette. Boldogtalan lett volna mellette.

– Mégis mellbe ver. Ez a csapás nagyon keményen ért!

– Idővel megnyugszik – vigasztalta a lord. – Hanem beszéljen tovább, barátom.

– Mit mondhatnék még? Visszatértem haciendám romjaihoz, bolyongtam az üszkös falak között.
Sírtam, elátkoztam az életet, mindent. Mylord, máig nem értem, hogyan őriztem meg az ép eszem.
Leszállt az este. A puszta földre feküdtem. Még tető sem volt a fejem fölött. Embereim don Ramirez
haciendájában aludtak, de én nem tudtam volna még egy éjszakát ott tölteni. Hevertem a földön, a
nedves fűben. Ébren vártam a reggelt. Még mindig reménykedtem, még mindig lehetetlennek
tartottam, hogy elzavarhassanak, mint egy rühes kutyát. Don Ramirez ridegen fogadott. Azt mondta,
donna Rosalba kissé nyugtalan ugyan, de sok szerencsét kíván. A don azt tanácsolta, menjek
Mexikóba, ott adjam el a birtokot. Egyébként ő is készségesen megvenné harmincezer dollárért.

Most már eleget tudtam, mylord, mégis nyugalmat erőltettem magamra. Csak azt kérdeztem még
tőle, nem adna-e kölcsön egy lovat? Erre ajándékozott egyet, a legvénebbet, a leghitványabbat. Bár
nem vagyunk régi ismerősök, mylord, úgy éreztem, mindenekelőtt önhöz kell fordulnom. Hiszen
nemrégiben azt mondta, csak a javamat akarja.

– Ez ma is áll – mondta a lord és kezét ismét a spanyol vállára tette. – Ami pedig önnel történt,
tekintse a gondviselés intésének.



– A gondviselésének? Ezt alig hihetem. Ugyan mi célja...?

– Kedves barátom, ön a gondviselés céljait kutatja? – szakította félbe a lord. – Itt a cél nagyon is
világos. Ön a minap arról panaszkodott, itt kell élnie; ebben a vadonban semmi értékeset nem
tanulhat. Nos, most kitárult ön előtt a világ!

– Lehet. De akkor még önálló, gazdag ember voltam. És most mi vagyok...? – don Lotario
felsóhajtott.

– Legyen a tanítványom, a fiam – mondta a lord. A fiatalember fellélegzett.

– Ez az egyetlen, ami még vigaszt nyújthat.

– Tehát beleegyezik? Jó! Rendben vagyunk! Dobja el magától egész múltját, ne gondoljék többé a
haciendára, ottani életére. Abban a környezetben az olyan embereknek, mint ön, óhatatlanul el kell
süllyedniük. Ne gondolják többé donna Rosalbára, aki boldogtalanná tette volna. Tekintsen a jövőbe.
Az imént azt mondta, hogy szegény ember. Don Lotario, mennyit ért azelőtt a birtoka?

– Testvérek közt is legalább négyszázötvenezer dollárt – sóhajtott szomorúan a spanyol.

– Jó. Adok érte négyszázezret. Megelégszik ennyivel?

– Mylord, ha nem tudnám, hogy ön a világ legjózanabb embere, azt hinném, hogy félrebeszél, vagy
a bolondját járatja velem. Egy birtokért, ami ötvenezret sem ér már... nem, soha!

– Itt arról van szó, hogy a birtok nekem mennyit ér. Hátha régi, értékes bányák nyomára bukkantam
ott.

– Csakugyan? – hitetlenkedett a fiatal spanyol. – De nem, nem! Meg akar téveszteni!
Nemeslelkűsége meghat. Örökre hálás vagyok érte, de nem fogadhatom el.

– Goddam! – türelmetlenkedett a lord. – Eszem ágában sincs nagylelkűsködni. Eladja a birtokát
négyszázezer dollárért vagy sem?

– Istenem, ha ön ilyen hangon beszél velem, bele kell egyezzek – hebegte don Lotario
megzavarodva.

– Akkor megegyeztünk. Azonnal megírom az adósságlevelet, mert feltételezem, hogy nem kívánja
készpénzben a teljes összeget. De ha éppen óhajtja... nos, mondjuk húszezer dollárt készpénzben? Ez
elég lesz szükségletei fedezésére, amíg kedvező befektetési forrást talál. Tessék, itt az első húszezer.

– Azt hiszem, álmodom! – suttogta don Lotario és gépiesen átvette a lord által nyújtott húsz
bankjegyet. – Hát lehetséges ez? Hiszen akkor még mindig gazdag vagyok!

A lord néhány sort vetett egy nagy ív papírra.

– Itt az utalvány háromszáznyolcvanezer dollárról. A londoni, párizsi és a bécsi Rotschild-testvérek
kezeskednek az aláírásomért.



Don Lotario egy percig meredten bámult az aláírásra, aztán összegöngyölte a papírt és a zsebébe
dugta. A lord mellé ült.

– Ezt hát elintéztük volna. Ön ismét tehetős ember. Hanem, mondja, mihez akar kezdeni, kedves
barátom?

– Hogy mihez akarok kezdeni? – kiáltott fel a spanyol kábultan. – Ezt önnek kell megmondania!
Hiszen megígérte, hogy tanítómesterem, atyám lesz. Ön mondja meg tehát, mit tegyek!

– Tehát elhatározta, hogy követni fogja tanácsaimat?

– Mindenben! Ezentúl az ön akarata lesz az irányítóm.

A lord elégedetten bólintott.

– Azt tanácsolnám önnek, hogy utazzék. Meg kell ismernie a világot, az életet. Más országokat, más
erkölcsöket, más szokásokat kell látnia. Tapasztalatokat kell gyűjtenie és jártasságot szereznie
valamelyik tudományágban.

– Igen, igen, ez az én vágyam is – hevült don Lotario. – És hová utazzam? New Yorkba, Párizsba?

– Nem, Berlinbe.

– Berlinbe? – don Lotario szeme tágra nyílt a csodálkozástól. – Carramba, hiszen ennek a városnak
még a nevét is alig ismerem! Nem fővárosa ez...? Minek is?

– A porosz királyság fővárosa – segítette ki a lord. – Igen, azt szeretném, ha oda utazna. Először
New Yorkba küldöm. Ott hat hetet fog tölteni. Onnan Párizsba megy, ahol negyedévig marad. Aztán
tovább utazik Londonba. Ott is ugyanennyi ideig tartózkodik és útja végállomása Berlin. Párizsban és
Londonban a politikai világ központjait ismeri majd meg. Berlinben azonban tanulnia kell, ezt ott
teheti a legnyugodtabban. Amikor Indiában, Kalkuttában jártam, találkoztam egy fiatal tudóssal,
akinek akkor valami csekély szívességet tettem. Ahogyan az újságokból látom, most már tanár.
Berlinben ő lesz az ön vezetője.

– Mindent megteszek, ahogyan parancsolja.

– Ezenkívül lenne egy másik megbízásom az ön számára Berlinben – folytatta a lord. – Tessék, itt
ez a papiros. Adatokat talál rajta, amikre majd szüksége lesz. Egy Büchting nevű családra
vonatkoznak. Próbálja meg felkutatni őket. Az apa két gyermekét, fiát és lányát hagyta odahaza,
amikor kivándorolt Amerikába. Van ugyan egy megbízottam Berlinben, de ebben az ügyben nem
akarok hozzá fordulni. Ha ezt a családot szegénységben találná, rendszeresen támogassa őket.
Mindenesetre feltétlenül értesítsen, milyen körülmények között élnek. Ez az ön különleges feladata. A
többit már ismeri. És itt van még ez a másik papír. Szeretném, ha az erre felírt elvek szerint élne, ha
mindennap legalább egy pillantást vetne rá.

Don Lotario ereklyeként vette át az írást és az adósságlevél mellé tette.

– Hm! Most, erről az adósságlevélről jutott eszembe... – szólalt meg a lord –, milyen viszonyban
állnak most don Ramirezzel, helyesebben: milyen viszonyban van don Ramirez birtoka az önével...



illetve most már az enyémmel? Csakugyan ajándék volt az az ön nagyatyja részéről? Kapott erről don
Ramirez valamilyen írást is?

– Nem. Nagyapám egyszerűen neki ajándékozott egy darab földet. De atyám is, én is
hallgatólagosan elismertük don Ramirez tulajdonjogát.

– Így tehát a dont meg galamblelkű lányát akkor ebrudalom ki a birtokról, amikor akarom? –
kérdezte a lord és élesen figyelte don Lotario arcát.

– Megteheti... Ha akarja, megteheti... – dadogta az. – De én... Én nem szeretném. Nem, mylord, ez
kegyetlenség volna.

– Nos jó, nem teszem, tiszteletben tartom a kívánságát. Még valamit. Ha ésszerűen él, a húszezer
dollárjának egy, másfél évig ki kell tartania. Ha mégis másképpen fordulna a helyzet, elég, ha
utalványával bármelyik nagyobb bankhoz fordul.

– Hanem önnek még semmi írása a birtokjogról!

– Majd alkalomadtán megírja.

– Jó – mondta don Lotario, de önkéntelenül megcsóválta a fejét. – És mikor kellene indulnom?

– Rögtön. Még ma.

– Rögtön?! De, mylord, hiszen...

– Nos? Nem tudom, mi köti még ide. A szórakozás pedig csak használ majd önnek. A ruhatáramból
bármit elvihet, ami illik önre és ami tetszik. A gőzhajó kazánját már fűtik, egy óra múlva indul New
York felé. Útközben úgyis kiköt Peruban, Callaóban, ott bevásárolhat. Próbáljon meg szert tenni némi
alapfokú hajózási ismeretre. Az ember mindennek hasznát veheti. Ha esetleg levelet írok önnek, azt a
Rotschild-testvéreknél kapja majd meg, vagy Berlinben a megbízottam adja át. Ő egyébként
megérkezése után jelentkezni fog önnél. Tehát mindennel rendben volnánk?

– Mindennel – bólintott don Lotario.

Egy óra múlva a tengeröbölből kifelé sikló hajó fedélzetén don Lotario még mindig azt hitte,
álmodik.

Fönn, a sziklahegy csúcsán magányos férfi állt és merengve nézte a végtelen óceánt. A lord volt az.
Komoly szemmel tekintett a gőzhajó után, amely hosszú, ezüstszínű barázdát szántott a tenger
kékesen ragyogó vizébe.

– Ismét eltéptem egy embert attól a rögtől, amelyhez úgy tapadt, mint kagyló a sziklájához. Vajon
áldás kíséri-e azt a lépést, amellyel most nekivág a világnak? Vajon azzá válik, amivé formálni
szeretném, vagy elmerül az árban? Ki mondhatja meg, jól vagy helytelenül cselekedtem? Egy
bizonyos: jó szándék vezérelt. Ezért kérlek, állj mellém, hatalmas isteni gondviselés! Engedd, hogy ez
a lény becsülettel megállja a rá váró próbák sorát és egykor egyik apostolom válhassék belőle!
Világok Ura! Engedd meg, hogy eszközöd lehessek és bocsásd meg, hogy a nevedben cselekedni
merészeltem!



A lord térdre rogyott. Sokáig térdelt az elhagyott sziklatetőn. Előtte a mérhetetlen messzeségbe
vesző óceán, fölötte az azúrszín égbolt, körülötte a kihalt, élettelen sziklák dermedt csendje.

Amikor felemelkedett, a gőzhajó füstjének már csak elmosódó fátylát láthatta.

Maga a hajó már eltűnt a látóhatáron...





HATODIK FEJEZET

Albert Herrera

– Isten vezéreljen, Herrera hadnagy, a viszontlátásra!

– Ég veled, bajtárs! Szerencsés utat!

– Halál a kabilokra! Éljen Franciaország!

– Ha visszatér, legalábbis ezredessé léptetik elő!

– Merész vállalkozás, de őt nem féltem. Legény a talpán.

– Üdvözöljük a szép, fekete szemű kabil lányokat! Hozz belőlük vagy egy tucattal nekünk is!

– Ha meghalsz, a hazáért halsz, Herrera!

– Halál?! Élni fog! Isten vezéreljen, bajtárs!

Így zúgott lármás összevisszaságban a csapat és utolsó koccintásra emelkedtek a poharak. A nap
kacagó sugara megtört a boron, majd visszacsillant a katonák szemén, az acélos izmú, napégette arcú
harcosokén, azokén a hősökén, akiket a sivatag fiaival, a kabilokkal folytatott szakadatlan
háborúskodás edzett igazi férfivá. Itt, Algír sivár pusztaságain ők voltak a civilizáció bajnokai,
Franciaország méltó gyermekei, Bedeau, Cavaignac és Lamoricičre neveltjei.

Hogy kinek szóltak a búcsúszavak? Látszólag egy kabilnak! Mert a fiatalember fehér burnuszt
viselt, amelynek csuklyáját egészen a fejére húzta. Derekán öv simult, oldalán görbe jatagán, kezében
hosszú beduin puska. Arca barnára égett, haja, szakálla sötét. Szeme értelmes, komoly. Hogy mégis
Gallia szülötte, ezt csupán bajtársainak szavai árulták el.

A fiatal katona viszonozta a köszöntéseket, de ha néha el is mosolyodott, a szeme komor maradt.
Gyakran fordult töprengőn a parancsnok sátra felé. Lova, amely odébb kapálta patáival a sárga
homokot, kabil díszekkel cicomázott, arab szerszámot hordott a hátán.

A nyüzsgő csoport hirtelen kettévált és falként felsorakozott. Tisztelgésre emelkedtek a kezek:
magas rangú tiszt lépett ki a parancsnoki sátorból. Termetes, izmos alakját erős bajusz és tekintélyes
oldalszakáll tette még marconábbá. Pelissier ezredes, a mostagenemi hadosztály egyik ezredének
parancsnoka állt előttük.

Albert Herrera vigyázzba merevedve várta a parancsnokot.

– Készen van, fiatal barátom? – szólította meg az ezredes. – Parbleu! Ahogy elnézem, szerencséje,
hogy nem a sziklák között találkoztunk. Mint kabil, már halott lenne. Álcája a legélesebb szemű kabilt



is megtévesztené. Csakugyan tökéletesen érti a kabil nyelvet, Herrera hadnagy?

– Azt hiszem, értem, ezredes úr. Amióta hazám zászlaja alatt küzdhetek a sivatag fiai ellen, bőséges
alkalmam nyílt tanulmányozni az ellenség nyelvét. Úgy hiszem, tökéletesen megtanultam.

– Ön, ugye, vagy negyedévig a foglyuk is volt – emlékezett az ezredes. – Ez alatt, feltételezem,
elegendő alkalma volt, hogy elsajátítsa a pogányok nyelvét és szokásait. Tehát bizakodhatunk!

– Bizakodhatunk és magam is bizakodom – felelte a hadnagy.

– Akkor indulják. Isten Önnel, Herrera hadnagy! Ha szerencsével jár, a haza nem fog megfeledkezni
önről.

– Köszönöm, ezredes úr! De volna még egy kérésem. Beszélhetnénk négyszemközt néhány percig,
ezredes úr?

– Kérem, tessék! – Pelissier ezredes a sátra felé indult. A hadnagy követte.

– Ezredes úr – kezdte a fiatal tiszt, amikor négyszemközt maradtak –, szükségem van valakire,
akinek egy bizalmas vallomást tehetek. És ki lehetne ez más, mint a parancsnokom?! Tudom, hogy
olyan út áll előttem, amelyről csak kevesen tértek vissza. Nem mintha félnék, ezredes úr, nem. Ez
megtiszteltetés számomra. Megkérem önt, ha nem térnék vissza, juttassa el ezt a levelet az
édesanyámnak: Mercedes Herrera, Marseille. A pontos címet a levélen találja.

És még valamit. Szeretnék egy titkot bízni önre, ezredes úr. Az én nevem nem Herrera. Ez az anyám
családi neve. Atyámat ön is ismerte. Azt az embert, akinek emlékét talán soha nem tudom
megtisztítani a gyalázattól. Valaha magas állásban volt, és én, a fia kötelességemnek érzem, hogy
nevünket tisztává tegyem. Ha visszatérnék, ezredes úr, diszkrécióját kérem, akkor sem akarom
visszavenni a nevét. De ha meghalnék a hazáért, kérem, legyen gondja rá, hogy mindenki megtudja, a
szerencsétlen Morcerf tábornok fia voltam.

– Hogyan? – csodálkozott az ezredes. – Ön Albert Morcerf volna, a tábornok fia? Ha jól emlékszem,
más helyett lépett be hozzánk és a legalacsonyabb rangban, közkatonaként kezdte a szolgálatot.

– Így van – felelte Albert szomorúan, nyugodt méltósággal. – Tudom, sok gáncs ért bennünket,
anyámat is, engem is azért, amit tettünk. De nem volt más választásunk. Az örökségünket, amelyhez
az árulás gyanúja tapadt, nem fogadhattuk el. Anyám mindent eladott, a pénzt szétosztotta a
szegények között. Én elhatároztam, bármivé legyek is, azt a magam erejéből érem el. Atyám neve nem
hátráltathat és nem is segíthet. Ezért vettem fel anyám családnevét. Ma hadnagy vagyok. Bajtársaim –
és azt hiszem, feljebbvalóim is – szeretnek. Most is tudják, hogy sikerrel járok. Lehet, hogy hiú
vagyok, öntelt, de bármi legyen is a sorsom, emelt fővel tekintek eléje. Érzem, tudom, hogy ma más
vagyok, értékesebb, jobb, mint lehettem volna, ha megtartom nevem, címem, rangom, vagyonom.

– Derék! – mondta az ezredes. – Érdekes, hogy nem ismertem fel, hiszen Párizsban azelőtt gyakran
találkoztunk.

– Ezen nem csodálkozom – mosolygott szomorúan Albert. – Kissé megváltozott az arcom. Most
egészen barna, ott sápadt volt, fehér. De nem hiszem, hogy ez minden, ami megtévesztette önt. Úgy



gondolom, az életmód az, amely megváltoztatott. Ma magam is szinte idegent látok, amikor tükörbe
nézek. Azelőtt az arcom jellegtelen volt, semmitmondó ábrázat, amilyen semmitmondó ember voltam
magam is. Azóta az élet, a gondok, a küzdelem, a veszedelmek faragták vonásaimat. És a lelkemet is.

– Ha visszatér, a haza várja önt!

– Ezredes úr – vágott közbe Albert –, akkor tehát sem önnek, sem másnak nem vagyok más, csak
Herrera hadnagy. És most Isten önnel! Köszönöm!

– Az ég vezérelje, Herrera hadnagy – nyújtotta kezét Pelissier ezredes. – Szívesebben venném, ha
Herrera hadnagy térne vissza, s nem Albert Morcerf halálát kellene hírül adnom a világnak.

A fiatal tiszt pillantásával köszönte meg az ezredes szavait, aztán kilépett a sátorból.

Albert Herrera nyeregbe szállt, fehér burnusza felhőként ölelte körül.

– Isten veletek, bajtársak – kiáltotta. – Hé, utat! Isten veletek, halál a kabilokra! Éljen
Franciaország!

– Éljen Franciaország! – visszhangzóit a csapat.

Albert búcsút intett. Lova felágaskodott, a nyeregben ülő férfi burnusza fellobogott a szélben. Pár
perc múlva nyoma sem volt. Az Atlasz-hegység lábáig nyúló síkságra csend és béke borult.

Albert egy óra múlva visszafogta lovát. Egyedül volt. Feladata végrehajtásához nem volt egyebe
mint puskája, jatagánja, pisztolya és a lova. Itt-ott néhány szikla meredezett előtte, a délen kéklő
hegytömeg előőrseként, lova patáinál alacsony bokrok.

Gondolataiba mélyedve paripájára bízta magát. A ló egy keskeny ösvényt választott, amely inkább
csak hosszan elnyúló tisztás volt a cserjés sűrűjében.

A fiatalember gondolatai atyja és a körül a feladat körül jártak, amelyet örökségként kapott tőle.
Anyjának fogalma sem lehetett a veszélyekről, amelyek fiát fenyegették. Albert felsóhajtott: talán
soha nem tér vissza, soha nem látja viszont édesanyját, barátait, hazáját!

Emlékei között felbukkant annak a különös embernek, Edmond Dantčsnek, Monte Cristo grófjának
a képe. A férfié, aki előidézte a szörnyűséget, aki közvetve oka volt a tábornok halálának. Albert a
történtek ellenére sem tudott haraggal gondolni rá. Lelke mélyén elismerte: a gróf csak igazságot
szolgáltatott.

Kavargó gondolatai, emlékei mellett tulajdonképpen nem sokat törődött az úttal, amelyet lova
választott. Ez, végtére, nem is volt fontos: minden ösvény oda vezette, ahová igyekezett, a félvad,
harcias nomád törzsek közé. Azok közé, akik megkérdőjelezték a franciák uralmát Algírban, és akik
az utóbbi két évtizedben arab, beduin vagy kabil elnevezés alatt váltak hírhedté.

De mi is volt a fiatal tiszt feladata?

Albertnek azt a rejtekhelyet kellett megtalálnia, ahová a kabilok visszahúzódtak valahányszor a
franciák elleni támadásaik után azok üldözőbe vették őket. Nyílt csatában mindig a franciáké volt a



győzelem. De mit használt ez, ha a megvert had a hegyek közé menekült, s onnét bármelyik percben
ismét támadhatott?! Hány meg hány csatában szenvedtek már vereséget a kabilok és mennyi hőstett
fűződött a Valée, Bugeaud, Cavaignac, Changarneier, Bédeau, meg Lamoiciére vezette francia katonák
nevéhez!

És az ellenség még mindig harcrakészen állt, alig gyöngült valamit. Újra és újra kisebb kabil
csapatok keresztezték a franciák útjait, kirabolták a szállítmányokat, lemészárolták a kisebb
különítményeket. A franciák elkeseredése egyre fokozódott. Mint híre járt, a végsőkig elszánt Abd el
Kader fegyvertársával, Bu Mazával Oran tartományban tartózkodott. A kémek jelentése szerint
általános támadást készítették elő a franciák ellen. A kabilok merészsége napról napra nőtt. Csapataik
egyre szaporodtak, nyílt összecsapásra mégsem kerülhetett sor. Az Atlasz-hegység nyúlványai,
szakadékai, barlangjai, hozzáférhetetlen csúcsai most is biztos menedéket adtak a sivatag gyors
fiainak. Ezek a hegyek voltak gyülekezőhelyeik, váraik, raktáraik. A behatolás mindaddig céltalan és
őrült vállalkozás lett volna, amíg a kabilok biztos tartózkodási helyét nem ismerik. Itt, a hegyek
között egy értelmetlen hadjárat ezrek életét követelte volna, haszontalanul.

Ezért lovagolt most Albert a hegység felé. Ki kellett kémlelnie, hová vonul vissza az ellenség.
Ezernyi ravasz és vérszomjas kabilt kellett megtévesztenie. E feladat felért az öngyilkossággal. Albert
önként jelentkezett a felderítő útra. Pelissier ezredes, ez a merész katona nem tétovázott. Elfogadta a
fiatal, tehetséges tiszt ajánlatát, amelyet pedig más parancsnok minden bizonnyal elutasított volna. Ez
volt a magyarázata annak a lelkesedésnek, csodálatnak és sajnálkozásnak amellyel bajtársai a fiatal
tisztet búcsúztatták. Úgy búcsúztak el Albert Herrerától, mint aki hazájáért indul az önkéntes halálba...

A ló megbotlott. Albert felriadt álmodozásából, körülnézett. Köröskörül mélységes csönd feküdt a
tájra. Amerre nézett, csenevész bokor, félig elfonnyadt levél, homok, kavics. Messze a magasban
keselyű körözött, valami fiatal vadra leshetett a cserjésben. A hadnagy arra gondolt, a keselyűk éppen
így keringenének az ő holtteste felett, ha ott heverne temetetlenül valamelyik kopár szikla alján.
Felsóhajtott, és gondolatban még egyszer búcsút vett édesanyjától. Aztán keményen belevágta
sarkantyúit lova véknyába és nekivágott a síkságnak.

Hirtelen kis folyó állta útját.

Csodaszámba ment, hogy itt a sziklás sivatag közepén patak képződjék, vagy ha fakadt is itt forrás,
a mederből a víz ki ne száradjék. Pedig a patak nem volt a képzelet játéka: még a rekkenő hőség sem
tudta kiszárítani a medrét. Víz sietett köves, sziklás partjai között kellemes hűsítőül kínálkozva a
szomjas utasnak.

Albert élni akart, megitatni a lovát és alkalmas helyet találni az átkelésre. Ám ez korántsem
bizonyult egyszerű dolognak. A folyócskát magas és meredek partok övezték. Albert egy negyedóráig
hiába kereste a kényelmes gázlót. Majd elindult felfelé a víz mentén.

Egyszerre egy lovast pillantott meg a túlparton. Mint a hadnagy az első pillantásra megállapította,
nem kabil: az algíri zsidók öltözékét viselte. Valószínűleg ő is gázlót keresett. A zsidó még nem vette
észre a franciát, így Albert zavartalanul szemügyre vehette.

Őszes, fekete szakállas, középtermetű, szikár ember volt. Görnyedten ült nyomorúságos öszvére
hátán. Félőn tekintgetett hátra, délnek a hegység felé, mintha ellenséget sejtene.



Albert jól ismerte az algíri helyzetet. Tudta, hogy az ottani zsidók majdnem kivétel nélkül a
franciákhoz húznak és gyakran vállalkoznak kémszolgálatra. Hátha ez a zsidó is kém, és most a
franciák tábora felé tart?!

A fiatalember kockázatos vállalkozása tehát kezdetét vette. Kabil ruhát viselt és azt akarta, hogy
annak is nézzék, így hát a zsidó valószínűleg bizalmatlan lesz vele.

Az izraelita végre megtalálta a gázlót. Albert beszélni akart vele, kikérdezni, meg át akart esni az
első próbán. Meggyőződni, vajon álöltözetében mindenki kabilnak tartja-e? Végigvágtatott a parton. A
zsidó már a folyóban gázolt, amikor Albertet észrevette. A tiszt jól látta a szerencsétlen rémületét.
Nem lehetett kitérnie.

– Ki onnan, abból a gázlóból, vagy vissza! – kiáltott rá Albert –, át akarok menni! Adj helyet!

A zsidó leszállt és erőlködve felhúzta az öszvért az innenső partra.

– Honnan jössz? – rivallt rá Albert, miközben kihúzta magát, ahogy a bennszülöttek és a
mohamedánok. – A hívők táborából jöttél?

A zsidón látszott, habozik, mit feleljen. Félénk, kutató pillantással nézett a hadnagyra, aki már-már
azt hitte, lelepleződött. A zsidó szikár, öreg arca betegesen sápadt és fáradt volt. Olyan emberé aki
nemrég súlyos testi, vagy lelki szenvedéseken esett át.

– A hegyek közül jövök, de nem a hívők táborából.

– Talán hallottad, hogy Bu Maza merre jár? – kérdezte Albert. – Hozzá igyekszem.

A zsidó habozott. Azon a földön minden választ alaposan meg kellett fontolni. Különösen az olyan
kérdésre adandót, amelyek Bu Mazára vonatkoztak.

– Hallottam felőle – mondta végre a zsidó. – Átvonult a hegyen.

– És te merre tartasz, hitetlen kutya? A hegyekből jössz és bennünket árulsz a frankoknak? A
papírjaidat!

A zsidó félelmében összegörnyedve, lassan, csüggedten húzott elő zsebéből egy darab írást. Ez a
papír helyettesítette az útlevelet: a francia útlevél nem lett volna elegendő, különösen nem a
hegységen túl. Albert figyelmes kabilként olvasta az írást, amelyet Abd el Kader egyik helyettese írt.
Már az első sor felkeltette figyelmét. A zsidó neve nem volt ismeretlen előtte. Az útlevél Eli Baruch
Manasse oráni kereskedő nevére szólt, aki a hegyek között kereste elveszett leányát. Eli Baruch
Manassét Albert még Oránból ismerte. A zsidó a város leggazdagabb kereskedője volt, egyetlen
leányának szépségét messze földön ismerték. A fiatal tiszt tehát nem mindennapi emberrel találkozott.
Tudta, hogy a zsidó a franciák híve, gyakran segítette ki tiszttársait pillanatnyi pénzzavarukból,
kisebb-nagyobb kölcsönökkel.

– Eli Baruch Manasse? – ráncolta össze homlokát Albert. – Te a frankok barátja vagy!

– De a szívem inkább a hívőkhöz húz – védekezett a zsidó. – Bár, Isten legyen hozzám irgalmas,
inkább a frankokkal tartanék! Mert a hívők sokat ártottak nekem.



– Mit jelentsen ez, gyaur? Elárulsz bennünket!?

– Én nem vagyok áruló, úgy legyen hozzám irgalmas az Isten! Én csak egy szegény, szerencsétlen
zsidó vagyok, akinek elvették, elrabolták egyetlen gyermekét. Jog és törvény nélkül. Az én szegény,
édes gyermekemet, az én Judithomat! Szép volt ő, mint Zionnak a lányai és okos, mint Sába
királynője. Oh, én egy szegény, egy eltiport ember vagyok.

Őszinte fájdalom könnyei árasztották el a szemét.

– A próféta szakállára, beszélj, kutya, mi történt veled? – rivallt Albert az öregre.

– Miről beszélnék? – kérdezte a zsidó kétségbeesetten. – Már elég sokat beszéltem! Mi az, hogy
beszéltem?! Sírtam, jajongtam, hamuba ültem és gyászoltam! De minek a szócséplés?! Fél
vagyonomat adom annak, aki visszahozza a lányomat. De minek beszéljek? Jajgattam, térdeltem,
téptem ősz hajamat, de ők csak rugdostak, én... én... Rugdaltak, vertek, azt mondták, jól van nekem
így, miért vagyok én átkozott zsidó és miért kereskedem a frankokkal. Nem láthattam Judithot, nem
hallhattam a hangját... csak ellovagoltam a táborból... Én csak egy szerencsétlen, nyomorult vagyok...
Nem akarok élni a lányom nélkül... Én meg akarok halni...

– És most persze a frankokhoz futsz? – kérdezte Albert sötéten. – Elárulnád nekik, hogy a hívők
merre járnak és arra akarod kérni őket, hogy segítsenek visszaszerezni a lányodat. Ugye ezt akarod,
gyaur?!

– Én nem tudom mit csinálok! – kiáltott kétségbeesetten a zsidó. – Kikiáltom a világnak az
igazságtalanságot, az erőszakot! Aki visszaadja a lányom, annak én szolgálni fogok, mint egy kutya,
mint egy rabszolga... Akár francia, akár hívő, akár zsidó!

– Idehallgass, gyaur – mondta Albert –, a hívőkhöz igyekszem. Ha megtalálom azt, aki a lányodat
elrabolta, akkor megmondom neki, hogy igazságtalanságot cselekedett, mert hívőnek nem szabad
lealacsonyodnia egy hitetlen kutya lányához. Abd el Kader maga, vagy Bu Maza is rosszallaná, ha a
fülébe jutna.

A zsidó bánatosan rázta a fejét, úgy fordult észak felé mintha a franciáktól várna vigasztalást,
segítséget.

– Látsz valamit? – kérdezte Albert. – Félsz valamitől?

– Nincs rá okom? – kérdezte a zsidó. – Talán nem kell tartanom attól, hogy azok a... hívők
egyszerűen megölnek. Hallgassak? Ne kiáltsak bosszúért? Persze, mi nekem az élet? Ha nem kapom
vissza az én Judithomat, nem akarok élni. Mindenre képes lennék érte.

– Jelentetted ezt a francia parancsnokságnak? – kérdezte Albert hirtelen az anyanyelvén. – Még
nem? Menj Pelissier ezredeshez és maradj ott egy hétig. Ha tudom, megmentem a lányodat. Most
pedig, de kertelés nélkül, hol találkoztál a kabilokkal? Megrövidítené az utamat.

– Isteni csoda! – ámuldozott a zsidó. – Az úr francia?

– Hol vannak a kabilok?



– Ismeri a dahrai hegyeket? Tudja merre vannak?

– Körülbelül tudom – bólintott Albert. – Szóval ott. Rendben van, arra indulok. De mondd el mi
történt, hallani akarom. Mi történt a gyermekeddel?

– Mint mondtam, elrabolták őt. Ó, az én szegény Judithom hát nem ő volt a leggyönyörűbb leány?
Ha kellett, fekete szemeinek egyetlen pillantásáért még a francia tiszt urak is ott éjszakáztak. „Apám”
– mondta sokszor –, „senkit ne hozz a mi népünkből, de az idegenek közül se. Magam akarok
választani!” Istenem, az egyetlen gyermekem volt, nem akartam fájdalmat, szomorúságot okozni
neki! Mindent megtettem érte. Főrangú kisasszonyként neveltettem, beszél franciául, angolul,
zongorázik és énekel, mint egy csalogány. Ó, a társaságban túltett volna minden francia hölgyön, még
egy tábornok is feleségül vehette volna... mert én gazdag vagyok. De ő nem akarta, ő egyedül akart
maradni... Ám megszállta a gonosz szellem. Megkért, hogy engedjem el Maskarába, négy hetet
szeretett volna tölteni Rebekkánál, a bátyám feleségénél. A nagynéni azt írta, hogy beteg, és szeretné,
ha Judith mellette lenne. Kétheti türelmét kértem, mert üzleti ügyeim Algírba szólítottak, így
elkísérhettem volna. – „Apám” – mondta ő –, „miért a fáradtság? Az utak biztosak és Maskara nincs
messze”.

És ő elutazott.

A zsidó szavait görcsös zokogás fojtotta el.

– Amikor hazajöttem Algírból – siránkozott tovább Manasse, az asszonyok sírva, jajgatva fogadtak.
Majd meghaltam a rémülettől. Hát még akkor, amikor azt mondták, hogy az én egyetlen gyermekem
rablók kezei közé került. Igen, mert azok rablók voltak! Gyalázatos rablók! Maskarához közel egy
csapat lovas rohant rájuk, agyonlőtték a két szolgálót és ő már odavolt. Az egyik lovas vágtatott el
vele.

– Azt hiszed, a kabilok tették? – kérdezte Albert.

– Hogy én azt hiszem...! Én ezt tudom! – jajdult fel a zsidó. – Futottam, kérdeztem, nem aludtam
éjjel és nappal míg meg nem tudtam, hogy közülük az egyik hívő fent volt a hegyekben. Erre
felszaladtam a táborba, kiállítattam magamnak ezt a papírt és mentem a vadak közé. Térdre estem,
sírtam, jajgattam a lányomért, de egyik sem akarta megmondani, hol van.

Albert biccentett.

– Most menj a táborba és maradj ott. Találkozásunkról csak Pelissier ezredes tudhat. Még valamit.
Ugye kabilnak néztél? Most is annak tartasz?

– Isten engem úgy segéljen – esküdözött Manasse –, azt hittem, egy olyan kutya került elém.

– Isten veled – kiáltott vissza Albert és otthagyta az ámuló zsidót.

Átvágott a gázlón.





HETEDIK FEJEZET

A kabiloknál

A nap leszállta már a kabilok táborában érte Albertet. Az őrök ugyan feltartóztatták, de aztán egyik
főnökükhöz vezették, akivel a fiatal francia hosszan tanácskozott. Most az arabokra jellemző büszke
és mégis hanyag tartással, lova szügyéhez támaszkodva nyugodtan, figyelmesen vizsgálta a kabilok
táborát.

Egy völgyteknőben voltak, Oran tartomány déli, hegyszakadékos vidékén, Dahrában.

Tarka összevisszaságban kavarogtak előtte harcosok, aggastyánok, gyermekek, lefátyolozott nők,
rend és rang nélkül: Algír valamennyi rangú, foglalkozású lakója képviseltette itt magát. A férfiak
megtermett, magas, szikár, izmos, bátor arcú arabok voltak, ki egyszerű, fehér gyapjúburnuszban,
mezítláb és szandálban, ki díszes öltözékben, bő keleti bugyogóban, dúsan hímzett övvel, rangjuk és
származásuk szerint.

A nap tüze ellen alig négy láb magas, kis sátrakat emeltek. A lovakat egy kutacska mellé
béklyózták. A tábor képe veszélyhelyzetet sugallt. Okuk is volt az óvatosságra. A franciák bármikor, a
legváratlanabb időpontban rajtuk üthettek.

Albert nem az őt közvetlenül fenyegető veszélyre gondolt. Nem arra, hogy egyedül van az ellenség
táborában, hogy egyik harcos sem habozna, hogy legkisebb gyanúra tőrét a szívébe döfje. Nem, Albert
arra a szegény öreg zsidóra gondolt, akinek a lányát elrabolták. Azt fontolgatta, mit is tehetne érte, ha
a véletlen úgy hozná.

Valami történhetett, az emberek a vezető sátrához siettek. Tekintetük Albertre szegeződött. Össze-
összesúgtak. Valóságos gyűrűbe fogták Albertet. Tekintetükben inkább bámulat, mint gyanú
tükröződött.

Úgy látszott, a fiatal tiszt több eredménnyel járt a sejk sátrában, mint azt remélni merte. A kezdet
tehát, sikeresnek tűnt.

Egy idősebb arab Alberthez lépett.

– Achmet küldött téged, a konstantine-i bej, a hívők védelmezője? – kérdezte tisztelettel.

A hadnagy némán bólintott.

– Hát nem halt meg, mint a vészmadarak vijjogták? – faggatózott tovább az arab.

– Achmet él! – felelte Albert nyugodtan. – A próféta szakállára, él, és meg fogja mutatni a
frankoknak, hogy nem fogyott el az erő a karjából!



– És téged küldött, hogy jöttéről értesíts?

– Igen, engem küldött, hogy megtudjam, vajon a hívőknek szükségük van-e rá?

– Bizony, sajnos, szükségünk van rá – sóhajtott az arab. – Helyzetünk egyre rosszabbodik. A
frankok előretörnek. Tud rajtunk Achmet bej segíteni? Tud harcosokat hozni magával?

– Kétezer lovast, a Datolyák Országának fiait.

– Akkor szívesen látjuk! – örvendezett az arab. – Te pedig légy a vendégünk!

A kabilok megkönnyebbülten súgtak össze. Albert fontos személlyé vált.

A fiatal francia terve könnyen kitalálható volt. Úgy mutatkozott be, mint Achmet bej követe, azé az
Achmeté aki vitézül védelmezte Konstantine-t a franciák ellen. Ezután, mint a hír járta, dél felé
vonult, Biled-ul-Dzseri irányába, a Datolyák Országába, a Szahara-sivatag szélére. Már rég halottnak
hitték, s tán valóban nem is élt már. Ezért volt tehát a szorongatott kabilok számára örömhír, hogy az
iszlám vitéz életben van, készen, hogy ismét megjelenjék a küzdőtéren. Ha Albertnak sikerül
végigjátszania Achmet bej követének szerepét, túl volt feladata nehezén és reménye lehetett arra is,
hogy addig maradhat a kabil táborban, míg meg nem tudja azok rejtekhelyét.

A beszélgetést a sejk megjelenése szakította félbe. Az Alberthez intézett kérdései nem érték
váratlanul a fiatal franciát. Albert mindent jó előre átgondolt, felkészült a keresztkérdések tüzére. Az
emberek szívesen veszik a számukra kedvező híreket, így a kabilok is örömest elhitték Achmet bej
állítólagos követének minden szavát. Albert nyugodtan, méltósággal beszélt, ezért még inkább
megerősítette szavai hitelét. És egyébként is, kinek juthatott eszébe, hogy egy frank, egy idegen ilyen
tökéletesen elsajátíthatná a nyelvüket, a szokásaikat?

Albertnek – mint Achmet bej rokonának – három szolgát bocsátottak rendelkezésére. Ők szolgálták
ki, viselték gondját a lovának. Külön sátrat állítottak a számára.

Másnap estére várták Bu Mazát. A vele folytatott beszélgetés után kellett Albertnek visszatérnie
Achmethez, hogy jelentse neki: várják.

Albert elégedetten, kényelmesen nyújtózott el a fekvőhelyéül szolgáló oroszlánbőrön és
álmodozásba merült. Szelíd éjszaka volt. A csöndet csak a lovak nyerítése meg az órák múlását jelző
őrök kiáltása zavarta meg.

Visszagondolt Párizsra, és azokra az évekre, amelyekkel a sors az ott töltött szép idők óta sújtotta.
Ugyan mi volt ő ott? Egy a sok ezer közül, akik életüket szinte teherként viselik és nem tesznek mást,
mint átvánszorognak az egyhangú napokon. Ő is mivel ütötte agyon az időt? Evéssel, ivással,
táncosnőkkel, másod-harmadrangú színésznőkkel, lovakkal, kutyákkal, játékkal, ostoba pletykákkal.
Most puritán életet él ugyan, de ez az élet mennyi meglepetéssel teli, mennyi változatosságot rejt! Hát
nem sokkal regényesebb ez a mostani, mint amilyenről Párizsban valaha csak álmodott volna...?
Mennyire más világ tágult most ki előtte! Mennyire másként látta ma az embereket, az életet! Mióta
mindenért meg kellett küzdenie, mindent tartalmasabbnak, értékesebbnek tekintett. Olyan apróságok
váltak érdekessé, értékessé előtte, amelyekre azelőtt fel sem figyelt, vagy esetleg éppen hogy
megvetett.



Milyen új világba lépett, milyen új fényt adott gondolatainak a tapasztalás, a megpróbáltatás!
Megváltozott a becsvágya, megváltoztak a tervei, céljai: megváltozott egész valója. Atyja szomorú
emlékű halála új, gazdagabb, tartalmasabb életet adott számára.

Ez lehetett az oka annak is, hogy most gondolatai minduntalan visszatértek a szegény zsidó leány
elképzelt alakjához.

Lelki szemei előtt látta a szegény lány megdöbbenését, hogyan siránkozhatott, könyöröghetett, mint
küzdhetett a vakmerő arabbal, elrablójával. Eszébe ötlött, hátha neki szánta a sors a megmentő
szerepét. Nem minden hiúság nélkül gondolt arra a dicsőségre, amely alakját övezné, ha ez valóban
így történne. Judithnak nagyon szépnek kell lennie! Most eszmélt csak rá, mi mindent hallott Oranban
a lányról. Maga elé képzelte ragyogó fekete szemét, hallotta sóhajtását... Aztán csöndesen elaludt.

Mikor másnap reggel felébredt és kidugta fejét sátra nyílásán, megdöbbenéssel látta, hogy helyzete
minden jel szerint megváltozott. A sátor előtt három kabil guggolt, kezükben hosszú puska. A többi
arab csoportokba verődve sugdolózott. Az egész táborból izgalom áradt. Albert először azt hitte, a
franciák közelsége, a támadás veszélye hozta lázba a kabilokat, de amikor felhajtotta a sátorlapot, a
három őr egyszerre kapta fel és szegezte rá puskáit. A fiatalember gyorsan visszavonult. Most már
bizonyos volt, hogy nem díszőrségül állították őket...

Valami váratlan fordulatnak kellett történnie, valami felébreszthette a kabilok gyanúját.

Albert lázasan gondolkodott, de a rejtély megoldásaként csak egyetlen dolgot talált: az arabok
időközben megtudták, hogy Achmet már halott. Ez lehetett az egyetlen magyarázat! Maguk a franciák
sem tudtak semmit Konstantine egykori hős védelmezőjének sorsáról; Albert úgy számított, a kabilok
sem rendelkezhetnek bővebb információkkal. Mindemellett az sem tűnt lehetetlennek, hogy nem a
gyanakvás, hanem valami előre nem látott fordulat intette óvatosságra „vendéglátóit”.

Amikor kis idő elteltével ismét kinézett a sátorból, az őrök nem emelték rá fegyvereiket. Albert
nyugodtan, méltóságteljesen kilépett a szabadba. A sejk sátra felé indult. Valaminek történnie kellett!
A kabilok félrehúzódtak útjából, gyanakvó, fürkésző pillantásokkal méregették, összesúgtak mögötte
és kisebb csoportokban követték.

Albert épp meg akarta kérdezni, megjelenhet-e a sejk előtt, amikor az kilépett sátrából.

Gúnyos, megvető pillantással mérte végig a franciát, aztán intett a karjával. A kabilok köréjük
sereglettek. Albert szíve a torkában dobogott, de megőrizte nyugalmát.

– Becsaptál bennünket, kutya! – förmedt rá az arab vezér. – Allah büntessen meg!

Albert nem válaszolt a kirohanásra. Csak a homlokát ráncolta össze komoran és kérdő, megütközött
tekintettel nézett a parancsnokra.

– Kiről beszélsz? – kérdezte végül és körülnézett, mintha az iméntiek nem neki, valaki másnak
szóltak volna, aki a háta mögött áll. – Kit sújtson Allah bosszúja?

– Téged! – tajtékzott a sejk. – Igen, te csaptál be bennünket! Te frank vagy, gyaur kutya, nem
Achmet bej követe!



– Sokat beszélsz. Többet, mint amennyit be tudsz bizonyítani! Mi okod kételkedni ma abban, amit
tegnap elhittél? Talán én változtam át az éjszaka folyamán?

– Nem! Tegnap is hitetlen kutya voltál, kém! – rivallt rá a sejk. – Talán tagadod?

– Ez már sok! – Albert megvetően elfordult a kabil főnöktől. – Visszatérek Achmet bejhez és
elmondom neki, hogy az igazhitűek gyaurként bántak a követével. A bej majd megfontolja, küldjön-e
segítséget azoknak, akik személyes követén át őt magát sértették meg.

– Ravasz, megrögzött hazudozó vagy, ám Allah nagy és segítséget adott, hogy ezt
bebizonyíthassam. Ismered ezt az embert?

A sátorra mutatott, amelynek nyílásában egy őszes, fekete szakállas, sárgás, sápadt arc jelent meg.
Az oráni zsidóé, akinek vonásait rémület, rettegés torzította el.

Ez volt hát a magyarázat! A fiatal tiszt elsápadt. Hát a zsidó árulta el! Az az ember, akinek ígéretet
tett, hogy ha lehet, megmenti a lányát. Nyilvánvaló: visszatért a kabil táborba és elárulta, hogy a „bej
követe” – francia!

De vajon miért? A válasz nyilvánvaló volt. A zsidó azt hitte, árulásával lekötelezi a kabilokat, akik
cserébe visszaadják a lányát. Csak az iránta való szeretet vezette. Albertnek elég volt egyetlen
pillantást vetnie az öreg meggyötört, fájdalomtól barázdált arcára, s lelke mélyén megértette őt.

Albert tisztán látta, ez a fordulat meghiúsíthatja tervét. Letagadhatott mindent, meghazudtolhatta a
zsidót, hiszen az öreg semmiféle bizonyítékkal nem rendelkezett ellene. Csakhogy az intermezzo
végleg megingatta a kabilok bizalmát. Tudta, hogy mindaddig az arabok foglya marad, míg azok meg
nem győződnek róla, Achmet valóban él-e, s valóban követét küldte-e hozzájuk. És akkor neki vége,
biztos halál vár rá. Menekülésre gondolnia sem lehetett!

Albert magában elátkozta ezt az embert, akit pedig a legnemesebb érzelmek tettek hitszegővé. De
aztán erőt vett indulatain.

– Melyik embert? – kérdezte. – Azt ott, a sátorban? Egy gázlónál valóban találkoztam vele. Valami
történetet mesélt a lányáról, akit állítólag elraboltak. Mivel elvétettem az utat, tőle kérdeztem meg,
merre találom az igazhitűek táborát. Kezdettől gyanús volt, hogy kém, és nem hiszem, hogy tévednék.
Ez az ember a franciákhoz igyekezett.

– Nem mondtad azt neki, hogy frank vagy? Nem ígértél neki semmiféle segítséget? – kérdezte a
sejk.

– Nem! – Albertnek szempillája sem rebbent. – Igazhitű vagyok, mit törődnék egy efféle szukával?!
Ha ez a gyaur azért jött, hogy engem megrágalmazzon, tartsd itt, a táborban, amíg követed visszatér
Achmet bejtől. Ő bizonyítani fogja, hogy igazat beszéltem, én pedig magam vágom le ennek a
gyaurnak a fejét.

– Irgalom! Kegyelem! Ez az ember francia! – jajveszékelt a zsidó. Térdre hullott. – Azt mondta,
menjek a francia tábornokhoz, ő segít rajtam. A frankok nyelvén beszélt. Úgy éljek, ez itt francia,
kém! A sejk becsületes ember, megtartja a szavát és visszaadja nekem a lányomat. Mert én igazat



beszélek, elárultam egy fontos titkot! Isten büntessen meg, ha hazudtam!

– Úgy! – fordult Albert gúnyosan a sejkhez és a többi kabilhoz. – Szóval gyaurnak hisztek. És ennek
a szava többet ér nálatok, mint egy igazhitűé. Annyira ostobák vagytok, hogy nem értitek, miért jött
ide?! Valóban azt mondtam neki, hogy idegen vagyok, messziről jöttem. Azt hitte a ravasz zsidó, a
lánya szabadságáért becsaphatja az igazhitűeket.

Albert olyan nyugodtan beszélt, hangja olyan nyugodtan csengett, tekintete annyi megvetést
sugárzott, hogy szavai nem maradtak hatástalanok. A mohamedánok a zsidókat még a franciáknál is
jobban gyűlölték. A mérleg nyelve a földön fetrengő zsidóról a bátor, biztos tartású Albert javára
billent. A kabilok meghökkenve várták sejkjük döntését.

– Ó, jaj, nagyságos tiszt úr! – fordult a zsidó összekulcsolt kézzel Alberthez. – Ezerszer bocsánatot
kérek! Én egy szegény, nyomorult öregember vagyok, nem tudok a lányom nélkül élni. A francia
uraságok bizonyára nem feledkeznek meg önről, idejönnek és kiszabadítják, így önnek nem ártottam,
én pedig visszakapom az egyetlen lányomat. Legyen részvéttel felém, irgalmazzon nekem! Tudom,
hogy nem árulhatja el magát, ezek az emberek rögtön végeznének önnel. Ó, én szegény, szerencsétlen
ember...!

– Azt hiszed, miattad fogom feláldozni magam?! – gondolta Herrera. Közömbös, megvető
pillantását elfordította a könyörgő, megalázkodott zsidóról, mintha egyetlen szót sem értene a francia
nyelvből.

– Megesküszöl a Koránra, hogy Achmet bej követe vagy? – kérdezte a sejk.

– Esküdjek? Nem! Ha tegnap kérted volna, megteszem. De itt egy igazhitű szava fabatkát sem ér
egy hitvány gyaur száz esküjével szemben! Azt kívánod tőlem, hogy kezem a Koránra tegyem, hogy
egy zsidó szavait cáfoljam?! Nem, igazhitűek sejkje! Ha nem hittél szavamnak, eskümnek sem adnál
hitelt. Küldj el Achmet bejhez. Magam mutatom meg a hozzá vezető utat. Kész vagyok erre is. De
nem esküszöm! És most hadd távozzam. Csak a szót pocsékolom, amíg hazugnak tartasz.

– Allah il Allah! – dörmögték a kabilok. – Ő igazhitű! Átok a zsidóra!

Albert már ura volt a helyzetnek. Talán csak azért nem tette le az esküt a Koránra, a Szent Könyvre,
a mohamedánok bibliájára, mert ez ártott volna a tervének. De az is lehet, hogy tudta, ez a gesztus
csak emeli tekintélyét a kabilok előtt. Nos, bárhogyan gondolkodott is, elérte célját. Még a zsidó is
kételkedve, szánalmas arccal bámult fel rá a porból.

– Bevárjuk Bu Mazát – mondta a sejk valamivel szelídebben. – Ő dönti majd el, megéri-e követet
küldenünk Achmet bejhez. Addig itt maradsz a táborban. Jaj neked, ha csak kísérletet is teszel a
szökésre! A golyók...

– Elég, ne mondj többet! – Albert büszkén távozott. A kabilok sora tisztelettel nyílt meg előtte.

A fiatal tiszt jól ismerte őket. Tudta, hogy már ártatlan a szemükben. Ez azonban kevés vigasz volt:
szökésre gondolnia sem lehetett.

Lassú léptekkel haladt végig a táboron, felmérte az állásokat, gondosan emlékezetébe vésett minden



részletet, azután visszatért sátrába. Az őröknek már hűlt helyét találta, a szolgák viszont olyan ételeket
hoztak, amelyek itt ínyencségnek számítottak: rizses húst, datolyát, fügét, mézet.

De hát mégiscsak fogoly volt, vállalkozása hajótörést szenvedett.

A zsidót nem látta többé, igaz, nem is törődött az öregemberrel. Végül is mit számíthatott egy oráni
kereskedő szemében egy francia tiszt, ha annak élete árán megmentheti a lányát?! Most, nem volt
kétséges, a zsidó éppúgy fogoly, mint ő, s bizonyára átkozza ostobaságát.

A fiatal tisztet már csak egyetlen gondolat nyomasztotta. Mi történik, ha valóban szaván fogják és
meg kell mutatnia az Achmet bejhez vezető utat?! Bár Biled-ul-Dzseri messze fekszik, mi történik, ha
odafelé tartva nem sikerül megszöknie?! Hol találja Achmet bejt? És ha meg is találja, hogyan fogja
bebizonyítani, hogy az ő követe, ő küldte a kabilokhoz...?





NYOLCADIK FEJEZET

A Dahra barlangja

Délután Albert pipát, dohányt kért. Hoztak neki. A fiatalember rágyújtott, így várta Bu Mazát, akit a
kabilok estére vártak. Időnként ki-kilesett a sátor egyik kis nyílásán.

Fojtogató hőség telepedett a táborra. Igazi, rekkenő, afrikai nyári nap volt.

Hirtelen szokatlan mozgolódás támadt a kabil táborban. Mi történt? Talán Bu Maza érkezett meg?
Albert kilépett a sátorból. Az asszonyok ekkorra útra készen álltak, épp elővezették és felmálházták az
öszvéreket. A hadnagy fülét távoli puskalövések hangja ütötte meg. Csak elszórt kattogásnak tűnt,
lehetett messze dúló csata jele, amelynek a szél hozta idáig lármáját. A franciáknak a közelben kellett
lenniök. Talán Pelissier ezredes lendült már most támadásba? Talán sikerült kiderítenie a kabilok
rejtekhelyét? Persze, más hadtest is lehetett.

Albert boldogan hallgatta a dörrenéseket. Helyzete itt szorongatóvá vált, semmire sem vágyott
jobban, mint hogy az első alkalommal kitörjön és átszökjék az övéihez.

A tábort ezalatt lázas izgalommal bontogatták. Negyedóra alatt az egész kabil törzs készen állt az
indulásra. Albert is visszakapta a lovát. Meghagyták neki, hogy maradjon a sejk közelében.
Engedelmeskedett. Néhány elejtett szóból megtudta, hogy honfitársai a hegység felé vonulnak és
valószínűleg ismerik a kabil tábor hollétét. Nagy erővel vonulhattak fel, mert az arabok semmi kedvet
nem mutattak az ellenállásra.

Erőltetett menetben haladtak a hegység szíve felé. Ez már a kabilok földje volt, Albert cseppet sem
csodálkozott, milyen biztonsággal halad csapatuk a rejtett, mégis könnyen járható utakon, ösvényeken.
Azon töprengett, hová igyekeznek?

Talán háromórai tempós vonulás után a hegység legelvadultabb részébe értek. A csapat épp egy
völgyszorosban haladt lefelé. A sor eleje egyszerre eltűnt Albert szeme elől: egy kapuszerű
sziklanyílás nyelte el őket. Ez tehát a titok nyitja! Egy hatalmas barlang, amelyben több százan
megbújhatnak, s amelynek bejáratát csak a vezető ismeri.

Albert hallott már a dahrai barlangokról, de sosem hitte volna, hogy ilyen tágasak lehetnek. Az
üregre boltívként borult a sziklamennyezet. Szélessége, hossza akár egy dómé, csak magassága nem
vetekedhetett egy székesegyházéval. Rései újabb folyosókat sejtettek, be, egészen a hegy gyomrába.

Látszott, mindenki tudja, mit kell tennie, ha visszavonulásra kerülne sor. Zavarnak, kavarodásnak
nyoma sem volt, mindenki példás gyorsasággal foglalta el helyét. Az asszonyokat, a gyerekeket és az
állatokat a barlang legmélyebb részébe küldték, a harcosok kijjebb vertek tanyát. A bejárat körüli
terepet teljesen szabadon hagyták.



Okos stratégia! Ha valaki arra tévedve be is nézett a barlangba, mit sem látott, eszébe sem juthatott,
hogy odabenn, a mélyben egy egész törzs rejtőzik. És ha valami mégis felkelti gyanúját, s vakmerően
beljebb hatol, mielőtt kinyithatná a száját – vége! Egyébként ennek veszélye aligha fenyegette a
kabilokat: a franciák ritkán merészkedtek ennyire délre a hegységben.

Albert a barlangban is a sejk közelében maradt. Tudta, okosabb, ha így tesz, hiszen innen még
nehezebb lenne kereket oldania, mint kint, a szabadban, emellett itt első kézből kaphatott
információkat.

A barlangban félhomály uralkodott, de a külvilágra is fekete éjszaka borult már. A kabilok
fáklyákat, tüzeket gyújtottak. Mindenki pihenni készült, Albert is szorosabbra vonta magán burnuszát
és végigdőlt a földön.

Ez már a második éjszakája volt a kabilok között. Arra gondolt, ha nem következik be szerencsés
vagy szerencsétlen fordulat, hasonló éjszakák sora vár még rá. Akár előző nap, képzelete vissza-
visszaröppent a szép zsidó lány alakjához. Különös! Sorsa máris összekapcsolódott a lányéval. Végül
is őmiatta fogoly, ő az oka, hogy küldetése tulajdonképpen zátonyra futott. Lám, máris milyen erős
kapcsok fűzik őket egymáshoz! Albert elmosolyodott, aztán lehunyta a szemét és elaludt.

Egyébként a barlang felé tartva sehol semmi jelét nem látta, hogy Judith a kabilok között lett volna.
Csak igen kevés nő tartott a törzzsel, azok is meglehetősen korosak már.

Egyszer az éjszaka folyamán beszélgetés verte fel álmából. Egy kabil jelentette a sejknek, hogy
elszórva még mindig fel-felhangzanak a puskalövések. Albert aztán ismét elaludt. Csak hajnalban, a
pirkadat első, a barlang nyílásán bevillanó sugara ébresztette fel.

Felült. Különös! Hallucinál talán...? Valahonnan a távolból mintha francia kürtjelek halk szavát
hallotta volna. Nem volt könnyű türtőztetnie magát, hogy fel ne ugorjék. De ismét megütötte fülét a
jól ismert hang. Már nem lehetett kétséges, a franciák a közelben járnak. Albert visszadőlt a földre és
feszült figyelemmel hallgatózott.

Hamarosan lázas sürgés-forgás támadt a kabilok között. Hírhozók rohantak a sejkhez, majd vissza.
A sejk felemelkedett és a barlang szája felé indult. A franciák kürtjelei mind közelebb és közelebb
zendültek fel, egy-egy puskalövés kíséretében.

A kabilok dermedt rémületükben összevissza kiabáltak. Albertnek annyit sikerült kivennie a
kaotikus zűrzavarból, hogy minden magaslaton franciák bukkantak fel, s úgy látszik, nagy sereggel
közelednek. Ismerniök kellett a búvóhelyet, hiszen nem lehetett kétséges, a barlang bekerítése a
céljuk.

A sejk a törzs legtapasztaltabb harcosaival tanácskozott. Albert a közelükben állt, minden szavukat
jól hallotta. A barlang száján kívül nem akadt más kijárat, vagy ha akadt is, nem alkalmas arra, hogy
az egész törzs azon át menekülhessék. Ha a nyíláson át kísérlik meg a szabadulást, a franciák
összemorzsolják őket.

Azon tanakodtak, mit tegyenek. Várható volt, hogy a frankok támadás előtt követ útján megadásra
szólítják fel őket. Viszont várható volt az is, hogy Bu Maza felmentő serege néhány óra alatt odaér. Ha
tehát a franciáknak velük is fel kell venniök a harcot, kitörhetnek a barlangból. Csak addig kellett



húzni az időt! Ez nem is látszott lehetetlennek. A franciák megfelelő óvintézkedések nélkül nem
merészkedhettek a barlang közelébe és a támadásra is alaposan fel kellett készülniök. Ha pedig a
kiéheztetés taktikáját választanák, nos, Bu Maza közeledte ettől is megvédte a törzset. A kabilok
helyzete így már nem is tűnt annyira reménytelennek, mint azt korábban akár maga a sejk is
megítélte.

Számításuk bevált.

Nemsokára megjelent a franciák követe és megadásra szólította fel a barlangban szorongókat.
Feltételei elfogadhatóak voltak. A férfiak fele a franciák foglya marad, másik felük az asszonyokkal
és gyermekekkel – természetesen fegyvertelenül – távozhat.

A sejk visszautasította az ultimátumot. Valamennyiök részére szabad elvonulást követelt, továbbá
azt, hogy a férfiaknak csupán a fele hagyja ott fegyverét. Ellenkező esetben a végsőkig védi magát.

A francia parancsnok, úgy látszik, próbára akarta tenni ezt az elszántságot, mert alig tíz perc
elteltével a zuávok rohamot indítottak.

A heves puskatűzben Albert elérkezettnek látta az időt a menekülésre. Mialatt a kabilok lázasan
készülődtek a francia támadásra, a barlang szájának közelébe húzódott. Még nem tudta, mit fog tenni.
Hanyatt-homlok, a jó szerencsére bízva magát, nem rohanhatott ki. Saját bajtársai bizonyosan arabnak
nézik és golyót kap, mielőtt egyetlen szót szólna. Okosabb, ha foglyul ejteti magát, amikor a franciák
mélyebben hatolnak a barlangba.

Ám a kabilok okos módját találták az ellenállásnak. A sötétség védelme alá húzódva a barlang két
oldalán valóságos bástyát vontak. A hatalmas üreg középső része szabadon maradt, hiszen kétségtelen
volt: a franciák elsősorban arra tüzelnek majd.

Albert tudta, hogy borzalmas összecsapás következik. A kabilok kedvezőbb helyzetben voltak. Ha
csak kontúrjaikban is, de pontosan láthatták a franciák alakját, míg azok vakon, csak a barlang
sötétjébe tüzelhettek. De ha szörnyű áldozatok árán be is sikerül hatolniok, a kézitusát vaksötétben
kellett megvívniok. A kabilok már most csaknem valamennyi fáklyájukat eloltották.

Albert dobogó szívvel várta a harc kezdetét. A sejk a barlang elülső részéből osztogatta parancsait.
A fiatal francia egy ideig a közvetlen közelében állt, ekkor hallotta meg néhány halk szavát. Az arab
főnök arról sustorgott egyik társával, hogy ismeri a barlang egy másik kijáratát, amelyen végszükség
esetén, libasorban kiszökhetnek. Albert visszahúzódott: nem akarta, hogy a sejk észrevegye és a
barlang belsejébe küldje.

Megkezdődött a támadás. A zuáv golyók sziszegve szelték a levegőt, s vágódtak a sziklafalaknak. A
kabilok viszonozták a tüzet. A szűk, zárt üregben minden lövés ágyúgolyó csapódásaként szólt.
Mintha a barlang roppant volna össze. Pedig ez még csak a kezdet volt: a zuávok, akik tudták, hogy a
barlang sötétjében nyílt célpontok, alig-alig merészkedtek beljebb. Valóban. Valahányszor egy-egy
francia katona megjelent a barlang nyílásában, a kabil sortűz nyomban leterítette. Albert elkeseredve
figyelte, mint igyekeznek a zuávok valamiféle mellvédet keríteni maguk köré, természetesen hiába.
Végre egyszerre az egész francia század támadásba lendült. Úgy látszik, belátták, hogy ebben a
helyzetben kisebb lövészcsapatokkal semmire sem mennek. A franciák berontottak a barlangba.
Összharc kezdődött.



Albert fölkapott a földről egy puskát és a kabilok első sorába vegyült. Golyózápor pattogott a
falakon, kabil sortűz felelt rá.

Az araboknak szinte célozniok sem kellett, elég volt meghúzniuk a ravaszt, hogy golyójuk célt
találjon. Albertnek végig kellett néznie, hogy rogynak csapatostól a földre honfitársai. Elérkezettnek
látta a pillanatot. Most vagy soha, elérkezett a szökés pillanata. Előbbre furakodott. A golyók
záporesőként fütyültek körülötte.

– Vissza! – kiáltott rá valaki. – Neked itt semmi keresnivalód! Vissza!

A sejk volt. Albert megállt. Tudta, ha még egy lépést tesz, kabil golyó végez vele.

– Nem harcolhatok a gyaurok ellen, mint a többi igazhitű?

– Nem – mondta a sejk kurtán. – Nem bízhatunk benned. Fogoly vagy.

A menekülés minden reményét elfújta a szél. Talán Albert szerencséjére?! Látta, a franciák
visszavonulnak. Vagy háromnegyedük holtan, sebesülten hevert a barlang szája körül. Tehát
rohammal lehetetlen elfoglalni a törzs rejtekhelyét. A frank kürtösök visszavonulót fújtak.

Öt perc múlva ismét küldött jelentkezett. Albert a kabilokkal együtt enyhébb feltételeket várt.
Tévedtek.

A francia parancsnok a sejk és vele a férfiak háromnegyedének megadását követelte. Azt üzente, ha
nem engedelmeskedik, készüljék fel a legrosszabbra.

Mint Albert előre látta, a kabilok gúnyos nevetéssel fogadták az újabb ultimátumot. A sejk
üzenetében kitartott korábbi feltételei mellett. Táborát Bu Maza és seregének közeledtével nyugtatta.

Albert feszülten, türelmetlenül leste, mire készül a francia parancsnok. Ilyen gőgösen,
kérlelhetetlenül, nyersen csak Pelissier ezredes szokott tárgyalni. Ő vezetné ezt a támadást?!

A következő negyedóra mély hallgatásban telt. A kabilok újabb támadást várva elsáncolták a
bejáratot.

Zuávok közeledtek. Mindannyian hatalmas rőzseköteget tartottak maguk előtt. Albert azt hitte,
alkalmi páncélzatul szánják. A franciák száma néhány perc alatt megsokszorozódott.

És a rőzsecsomók hirtelen lángra lobbantak a zuávok kezében, s a katonák, amilyen messze tudták,
behajították azokat a barlangba. Albert agyán átfutott: Pelissier ezredes egyszer azt mondta, ha kell, az
egész kabil fészket kifüstöli. Jóságos Isten! Az ezredes most váltja be szavát. A kabiloknak végük!
Velük együtt pusztul ő is!

Rettenetes üvöltés töltötte be a barlangot, a félelem, a kétségbeesés sikolyai! A tűz kápráztató
vakítása pontot tett Pelissier ezredes szörnyű ígéretére: – ha zárt helyen találja őket, valamennyit
elpusztítja. – A kabiloknak végük!

És Albertnek velük kell vesznie.



Ki írhatná le azt a szörnyű üvöltést, ami a barlangot betöltötte, ki ecsetelhetné a félelem, a
kétségbeesés, a rémület fuldokló sikoltásait?! A tűz viharként lobogott, újabb égő kötegek zuhantak be
a barlang szájából, az ott tornyosuló lángoló falon át. A fojtó, sűrű füst, a barlang mélye felé áradt.
Egyre mélyebben gomolygott. Maga Albert is pánikba esett, nem ilyen halálra számított.

Hirtelen eszébe jutott a sejk által említett másik kijárat. A haragos tenger bömbölésére emlékeztető
fej veszett zajban a sejket kereste. Az arab magas ember volt. Albert épp akkor pillantotta meg,
amikor a főnök a barlang belseje felé sietett. A francia utat taszított magának és a sejk után rohant.
Most csak magára gondolt. Az irtóztató füst már ott gomolygott körülötte. Ekkorra az utolsó
fénysugár is kihalt a barlang poklának sötétjében. Albert érezte, hogy emberi testeken tapos, vad,
kétségbeesett üvöltés jajgatott mögötte... De még látta a sejket, még a sarkában volt. Még ott lobogott
előtte a vezető fehér ruhája, mögötte néhány kabil csatlósával.

Az ezután történtekre Albert csak kínnal, feszülő aggyal tudott visszaemlékezni, mint valami
gyötrő, rettenetes álomra. Talán a pokolba került. Kabil férfiakkal, nőkkel dulakodott, akik
halálküzdelmükben egymást marcangolták. Végre egy szűkebb, alacsonyabb tárnába jutott. Tökéletes
sötétbe. Ide, mintha igen-igen messziről hangzott volna az előtte menekülők zaja, hangjuk elmosódott.
Ez a nesz vezette. Még a füst szagát is érezte. Végre gyenge fény ütötte meg a szemét. Néhány ájult
alak hevert körülötte. Lassan őt is halálos kimerültség kerítette hatalmába. Elvesztette eszméletét és
összerogyott.

Az ájult harcosnak a fegyverropogás a legjobb élesztője. A közeli puskalövések hangjára felnyitotta
a szemét, felkönyökölt.

Csak most látta, hová jutott. A kabilok számára végzetessé vált barlangot rejtő hegy csúcsán hevert.
Mellette a sejk és három másik arab feküdt. Őket is ugyanaz a halálos kimerültség döntötte le a
lábukról. Pár lépésnyire csapatnyi arab lovas állt harckészültségben. Távolabb még dúlt a csata.

Albert szinte azonnal magyarázatot kapott a látottakra. A sejk mélyen felsóhajtott.

– Ha csak negyedórával korábban érkezik, nem következik be ez a szerencsétlenség – mondta a
sejk, nyilván Bu Mazára gondolva. – De Allah nagy és Mohamed az ő prófétája! Így kellett történnie!
Alázattal bele kell törődnünk.

Tehát a franciákkal viaskodók Bu Maza emberei voltak. Albert megbűvölten figyelte a lent dúló
csatát, még az imént átélt borzalmakat is elfelejtette. Kinek a javára dől el a harc? Vajon lesz-e
alkalma a menekülésre vagy továbbra is fogoly marad?

Albert soha életében nem vágyott így bajtársai közé. De józannak, megfontoltnak kellett lennie. Egy
elhamarkodott szökési kísérlet a biztos halált jelenthette, annál is inkább, mivel a kabilok tomboltak
dühükben és fájdalmukban. A fiatalember jól hallotta a rettenetes véget ért fajtestvéreik haláláért
bosszút esküvő kabilok rekedt ordítását. Ha most lepleződik le, nemcsak kivégzés vár rá – a
legszörnyűbb kínhalál. Ebben a pillanatban jaj lett volna bármelyik franciának, aki élve kerül a
kabilok kezére!

Józan esze óvatosságra, megfontoltságra intette Albertet. Inkább hetekig fogoly maradjon, mint



hogy most árulja el magát.

– Te is itt vagy? Te is megmenekültél? – a sejk komor tekintettel nézett rá.

– Allah il Allah! – Albert hangja mélabúsan csengett. – Allah nagy és megmentette az ő szolgáját.

– Jobban örülnék, ha Allah méltóbbat ajándékozott volna meg az élettel – jegyezte meg a sejk
mogorván.

– Miért mondod ezt? – kérdezte Albert szemrehányóan. – Elfelejtetted talán, hogy Allah kétezer
harcost ajándékozott neked általam?! Ők pótolják majd a veszteséged. És ki mutatná meg neked az
utat Biled-ul-Dzseribe, Achmet bejhez, ha nem én?

– Jó, hagyjuk ezt – mondta a sejk rosszkedvűen. – Ha Bu Maza végre visszaveri ezeket az átkozott
gyaurokat, beszél majd veled.

A kabilok valóban a franciák fölé kerekedtek. Igaz, talán sosem harcoltak még olyan elkeseredetten,
mint ma. A barlang poklából megmenekültek bosszúért kiáltottak és a büszke harcosok a vereség
szégyenét is le akarták mosni.

Bu Maza maga vezette seregét. A franciák szorongatott helyzetbe kerültek, a sereg jó része a
völgybe szorult, a barlangszáda köré. Bu Maza tekintélyes hadával szemben nem remélhettek
győzelmet. Egyet tehettek: megpróbálni kijutni a völgyből. A kabilok természetesen ennek
megakadályozására törekedtek.

Közel egy órán át dúlt az elkeseredett csata. Végre a franciáknak sikerült utat törniök a völgy túlsó
oldalán. Látszott, legalább olyan veszteséget szenvedtek, mint amilyet az imént a kabilok a
barlangban.

Bu Maza serege is kimerült. Mindkét fél hatalmas veszteséggel vonult vissza. Egyikük sem
tekinthette győztesnek magát.

Hamarosan ismét megjelent a francia hírvivő. Albert, aki közben a sejkkel és annak három
kísérőjével a kabil sereghez csatlakozott, tisztán hallotta szavait. A követ elmondta, hogy a francia
parancsnok azért irtotta ki a barlangban rekedt kabilokat, mert azok hajlíthatatlanok voltak,
ellenálltak, seregnyi válogatott emberét megölték. Ha ezért a Bu Maza fogságába esett franciák
lakolnak, ők is irgalom nélkül kivégzik az általuk ejtett kabil harcosokat.

Albert végre szemtől-szembe találkozhatott Bu Mazával. A vezér sárgás arcú, fekete szakállú, igazi
arab harcos volt. Épp tanácskozott az embereivel. A kabilok először a francia túszok vérét kívánták, de
mivel néhány vezetőjük is a frankok fogságába esett, lemondtak erről. Bu Maza gondolkodási időt kért
a francia vezértől. Azt üzente, amíg le nem ülnek tárgyalni a fogolycseréről, kezességet vállal a
franciák életéért.

Bu Maza ezután a sejkhez fordult, aki szomorú tisztelettel közeledett felé, még a köntöse szegélyét
is megcsókolta.

– Hallottam, hogy megmenekültél, ez megörvendeztetett engem ebben a szerencsétlenségben! –
mondta Bu Maza. – Allah nagy! Súlyos próbatételeknek veti alá híveit, mielőtt a győzelem koronáját



adná neki. Hányan menekültetek meg?

– Magam, meg ezek itt hárman – felelte a sejk. – De erről majd később.

Albertre mutatott, aki nyugodtan, tisztelettel hajolt meg Bu Maza előtt.

– Mekkora volt a törzsed?

– A fegyverforgató férfiak száma négyszázra rúgott – kezdte a sejk. – Volt még velünk nyolcvan
aggastyán, ugyanennyi asszony és kétszáz gyermek. Aztán volt hatszáz lovunk és háromszáz
öszvérünk. És csak mi négyen maradtunk.

– Allah nagy! – fohászkodott Bu Maza és az ég felé emelte karjait. – Bosszút áll az áldozatokért! Ez
a csapás több vérünkbe került, mint egy elvesztett csata! De azért vizsgáljuk át a barlangot, hátha
megmenthetünk még valakit. Mi a véleményed?

– Nem hinném, hogy sikerülne. A füst még mindig ömlik odabentről.

Bu Maza a sejk kételkedő szavai ellenére parancsot adott, hogy hatoljanak be a barlangba. Maga
Albert sem hitte, hogy ott bárki is életben maradhatott. A sejk intett, hogy kövesse és Albert
észrevette, hogy még most is figyelik.

A francia tiszt egy csapat kabillal leszállt a völgybe. A parázs még mindig füstölt a
barlangtorokban. Az arabok kirángatták a félig elüszkösödött rőzsenyalábokat. Így szabaddá tették
ugyan a levegő útját, de jó időbe telt, mire bemerészkedhettek a barlang mélyébe. Csak nagysokára
vonszolhatták ki az első tetemeket a napvilágra.

A jelenet leírhatatlanul szörnyű volt.

Albert elfordult. Nem akarta látni ezeknek a szerencsétleneknek a holttesteit, akiket a halálfélelem
szinte minden emberi formájukból torzul kiforgatott! Csak a kabilok bosszúüvöltését, dühödt
felhördüléseit hallotta. Önkéntelenül meg-megremegett. Úgy érezte, őrjöngő haragjukban a szívébe
látnak, hogy megérzik, ő is azok közül való, akik ezt a mészárlást elkövették. Megborzadt. Francia
katona lévén nem egy kabilnak oltotta már ki csatában az életét. De mégis felvetődött benne a kérdés,
meddig terjednek a háború törvényei? Elrendelheti-e egy vezér az ilyen jóvátehetetlen embert
ellenséget.

Ezt a kegyetlen vérengzést még sokan számon fogják kérni. Vajon a történelem gyászfátyolt borít-e
óriási könyvének erre a lapjára? Nem! Még Szevasztopol bevétele sem tudja majd elfeledtetni a dahrai
barlang kifüstölésének gyászos emlékét.

Albert borzongva lépdelt a halmokba rakott, rettenetesen eltorzult hullák mellett. Megpillantotta a
francia foglyok kis csapatát.

Szinte senki sem őrizte őket, a kabilok minden figyelmüket és részvétüket szerencsétlen társaikra
fordították. A franciák talán egytucatnyian lehettek. Akadt köztük néhány zuáv is. Egyikükben Albert
egy, a szállodában szolgáló őrmesterre ismert.

Szóval mégis a vaskezű Pelissier ezredes semmisítette meg ezt a kabil törzset!



Albert azon törte a fejét, hogyan beszélhetne észrevétlenül az őrmesterrel? Valószínűnek látszott,
hogy fogolycserére kerül majd sor. Az őrmester útján tehát talán még üzenetet is eljuttathat
Pelissiernek!

Lopva körülnézett. A kabilok halottjaikkal voltak elfoglalva, nem figyeltek sem a franciákra, sem
őrá. Az őrmester kissé távolabb állt társaitól. Albert lassan mögé sétált. Fölfelé nézett mintha csak a
sziklákat méregetné.

– Bessier bajtárs! – suttogta. – Ne ijedj meg, ne fordulj felém! Herrera hadnagy vagyok. Tégy úgy,
mintha nem vettél volna észre. Valamit mondani akarok neked. Suttogva felelj.

Az őrmesternek vérében volt a fegyelem. Összerezzent ugyan, de mással nem árulta el
meglepetését.

– Ugye, Pelissier ezredes vezette a mai támadást? – kérdezte Albert szinte mozdulatlan szájjal.

– Ő – felelt az őrmester éppoly halkan. – A kabilok sokáig fogják emlegetni ezt a napot!

– Magam is. Én is a barlangban voltam, valóságos csoda, hogy megmenekültem. Mi az oka, hogy az
ezredes támadásba lendült visszatértem előtt?

– Egy másik felderítő tiszt üzent neki a kabil törzs tartózkodási helyéről. A jelentés szerint a
kabilok egy franciát is megöltek, és az ezredes úr arra gondolhatott, hogy az a francia ön volt.
Rettenetes dühében azt mondta, senkinek sem kegyelmez.

– Isten őrizzen meg attól, hogy ennek a mészárlásnak én lennék az oka! – suttogta Albert inkább
magának, mint az őrmesternek. – Amint látod, még élek, bajtárs! Téged szabadon fognak bocsátani.
Jelentsd az ezredes úrnak, amit tőlem hallasz. Köszöntsd a nevemben és mondd meg neki, hogy még
élek és bízom abban, hogy viszontlátjuk egymást. Csak akkor nyilvánítson halottnak, ha fél esztendeig
nem hall hírt felőlem. Kérd meg arra is, ne feledkezzék az elindulásomkor tett ígéretéről. Még
egyszer: csak fél év elteltével töröljön a legénység listájáról! Megértettél?

– Megértettem, hadnagy úr – felelt az őrmester. – Továbbítani fogom az üzenetét.

Néhány kabil közeledett feléjük. Albertnek lett volna még mondanivalója, de már elkésett.
Nyugodtan fordult a kabilok felé, otthagyta az őrmestert és Bu Maza kíséretéhez csatlakozott.

Egy órával később szemtől szembe állt a kabil vezérrel. A sejk már mindenről beszámolt. Felsorolta
az Albert ellen szóló feltevéseket. Bu Maza nyugodtan, komolyan és figyelmesen hallgatta végig.
Tekintetét nem mozdította Albertről. A francia tiszt tudta, minden elveszett, ha nem a leghiggadtabb,
legnyíltabb pillantással viszonozza azt.

Amikor a sejk bevégezte mondandóját, ő vette át a szót. Elismételte mindazt, amit már a sejknek is
elmondott és elvette élét a zsidó vádjának. Bu Maza őt is türelmesen meghallgatta.

– Ha ez az ember igazat szólott – fordult Bu Maza a sejkhez –, pótolhatjuk veszteségünket. Magam
is úgy hallottam, hogy Achmet bej életben van. De más módon is próbára tehetjük ezt az embert.
Milyen messze van innen Biled-ul-Dzseri, Achmet bej hazája?



– Jó lovon tizenkét napig vágtattam szakadatlanul.

– Jól van. Ötven emberemet adom melléd kísérőnek – intézkedett Bu Maza. – Visszatérsz Achmet
bejhez és jelented, hogy várjuk őt harcosaival. Ha nem találod meg Achmet bej szállását, hazudtál. Az
embereim visszahoznak és megkapod méltó büntetésed.

Albert nem is várt egyebet. Rég tudta már, hogy a kabiloknak nincs más kiútjuk. Beleegyezett. Ez
volt az egyetlen lehetőség a menekülésre.

– Legyen meg Bu Maza akarata! – felelte engedelmesen. – Elvezetem az igazhitűeket Achmethez. A
bej örömmel fogadja majd őket és kétezer harcosa élén jön el ide, hogy tanúságot tegyen mellettem.
Mikor indulunk?

– Még ma – mondta Bu Maza. – Van lovad?

– Nincs. Ott veszett a többivel a barlangban.

– Válassz egyet az enyémek közül. Egy órán belül állj útra készen!

Albert keresztbevonta karjait, mélyen meghajolt a vezér előtt és távozott.





KILENCEDIK FEJEZET

Judith

Lóháton átvágva Algériának a sivataggal határos vidékén, Biled-ul-Dzseri felé, a látogatónak
feledhetetlen élményben lehet része. A mindig kéken ragyogó ég, az izzó napgolyó, a végtelen sivatagi
tájak, amiket néhol magas sziklás hegyek tarkítanak, s néhol kies oázisok tesznek változatossá, még a
hallgatagon menetelő kabilok számára is varázslattal bírt.

Albert Herrera számára ez az út a ködös jövő felé vezetett, a komor végzet elé, talán a halálba!
Minden patkódobbanás egyre távolabb vitte bajtársaitól, hazájától, a civilizációtól. Olyan táj felé,
amelyet maga sem ismert, de ahol sorsának mindenképp el kellett dőlnie. Tudta, csak a csoda segíthet
rajta. Hogyan is teremtené elő Achmet bejt kétezer lovasával?!

Albert igyekezett nem gondolni erre. Már végképp leszámolt az élettel, letett minden reményről.
Miféle csapás érhetné még? Végzete beteljesült, ebbe, akarva-akaratlanul bele kellett törődnie. Csak
élete utolsó néhány napját akarta még élvezni. Egész lelkével elmerült a vad, de ugyanakkor
romantikus vidék képébe. Élvezte az utazást. Pompás mén nyergében ült, teli tüdővel szívhatta a tiszta
levegőt, élvezhette a ragyogó, kék égen izzó nap áldott melegét... Nem dohos, penészes, mocskos
pincebörtön mélyén kellett várnia a halált, ahol csak a lázasan verő szívdobbanások mérik az időt.

Dahrát, szörnyű emlékeivel már messze maga mögött tudta a csapat. Második hete ültek nyeregben.
Albert úgy számította, már nem lehetnek messze útjuk céljától. Ez az út azonban hosszú volt,
kiszámíthatatlan, egy-két napot bárki tévedhetett megítélésében... És a kabilok véleménye szerint
Albert valószínűleg kissé el is tévesztette az irányt. Gyanakvásnak nyoma sem látszott.

Az Atlasz déli lejtőjén a Szahara északi peremén nincsenek pontosan körülhatárolt államok. Biled-
ul-Dzseri neve itt behatárolatlan földet jelez, a Datolyák Országát, azt a földsávot, amely Marokkótól
Tripoliszig húzódik. Egy végtelen, alig lakott területet, amelyen mérföldnyi szélesen csak
homokbuckák képe fogadja az erre tévedőt. A meredek hegytarajok, kies völgyek, zöldellő oázisok
csupán ritkán bontották meg a tájék egyhangúságát.

Albert vaktában vezette a csapatot. A szó legszorosabb értelmében vaktában, mert mint valami
hályog, lebegő, kékes köd mélyítette el a messzeséget szemeik előtt. Olyan volt a látóhatár, mintha a
lovasok ezen az úton a semmibe, a végtelenbe igyekeztek volna. Ez a kéklő határtalanság – Albert
tudta – az ő jövőjét is méhében rejtette. Néha, úgy érezte, egy óriási, tátongó sír torkánál áll.

De még ez az egyhangú vándorlás is szolgált változatossággal, mi több vérpezsdítő, vidám
izgalmakkal. Albertet kezdetben tüntetően kerülték az arabok. Ő maga sem kereste társaságukat,
hallgatagon lovagolt a csapat közepén. De lassanként felengedett a hangulat. Végül a csapat fele mellé
szegődött, csak a többiek maradtak bizalmatlanok. Előbbiek hittek a szavainak, valóban Achmet bej
küldöttének tartották a fiatal tisztet, másikuk azonban még mindig gyanús idegent, gyaurt, árulót,
kémet láttak benne. Minden mozdulatát gyanakvással figyelték.



Bizonyos, hogy akik Albert pártjára szegődtek, nem vallották kárát bizalmuknak. Albertnek
mindenképp érdeke volt, hogy ezeket az embereket a lehetőségekhez mérten magához vonzza.
Minthogy úgy szellemileg, mint műveltségben magasan felette állt a sivatag és a sziklás hegyek
félvad gyermekeinek, csakhamar sikerült az ujja köré csavarnia őket. Néha elbeszélgetett velük.
Azokról a nagy utazásokról mesélt, amelyet még régebben, Achmet bej megbízásából tett. A kabilok –
mint a gyermekek, akik soha sem lépték át a szülőházuk küszöbét – szinte égtek a kíváncsiságtól.
Minél többet szerettek volna hallani a távoli, idegen világról. Albert beszélt Konstantinápolyról,
Egyiptomról, Olaszországról, a nagyvilág csodáiról. Meséi megrövidítették kísérői számára az utat,
hiszen értette a módját, hogy mondandóját hallgatói értelméhez igazítsa, így valahányszor letelepedett
közéjük, élénken figyelő raj vette körül. Beszélt a távoli népek szokásairól, erkölcseiről.
Természetesen nem feledkezett meg a hitetlenekről, akik között – mint mondta – fiatal korában
hosszabb időt töltött. Ily módon sikerült is némi szimpátiát ébreszteni azok iránt az emberek iránt,
akiket az arabok „átkozott gyaurok”-ként emlegettek, akiket ösztönösen gyűlöltek.

Ezek a beszélgetések magát Albertet is felüdítették.

Gondolatai boldog ifjúságának idilli napjai körül forogtak. Azok körül a napok körül, amikor még
François Epinay társaságában, vidám gondtalanságban bolyongott a világban. Amikor még élt az apja
és amikor még büszkén viselte a Morcerf nevet.

Ó, mennyire megváltozott minden azóta!

Néha a kabilok maguk gondoskodtak szórakoztatásáról. A ló az arabnak mindene, bálványa. Mivel
élete felét a nyeregben tölti, több gondot fordít paripájára, mint akár a feleségére.

Majd' minden arab merész, gyakorlott lovas. Mindennapi játékként, miután tanyát vertek,
fantasztikus lovasmutatványokkal és efféle játékokkal szórakoztak. Itt mindenki bemutathatta, ki a
legény a gáton, milyen biztosan ül a nyeregben, de mindenekelőtt azt, hogy mit tud, és mennyit ér
maga a ló. A végsőkig ösztökélve paripáikat vágtattak végig a pusztán. Fehér burnuszuk szárnyként
lobogott utánuk. Aztán körbe vonultatták lovaikat. Kedvenc szórakozásuk volt a széles
sziklahasadékok átugratása. Virtuskodása közben szabadon, vidáman ujjongott a természet gyermeke.
Ebben a játékban Albertnek is részt kellett vennie. Furcsamód gyakran érezte úgy, közben kitágul a
mellkasa, szabadabban, teltebben ver a szíve.

Valamennyi kabil közt Albert bizonyult a legvakmerőbbnek. Valamennyien csodálták ügyességét,
bátorságát. (Már Párizsban is kevesen vetekedhettek vele a lovaglás tudományában, de Algírban a
tökéletességig fejlesztette ezt.) Itt, a lovon élő kabilok között különös, reménytelen helyzete
vakmerővé tette. Mitől félhetett? Mit veszíthetett, ha felbukik lova és ő a nyakát szegi?! Mit
számított, hogy egy nappal előbb vagy utóbb éri a halál?! Néha fékeveszett, duhaj jókedv lángolt fel
benne, néha a megváltó halálra vágyott. Szerette volna, ha ott hal meg a rázuhanó ló súlyos teste alatt,
vagy ha paripája valami mély szakadékba röpíti. Ez volt az oka Istent kísértő vakmerőségének, ez
ragadtatta azokra az eszeveszettséggel határos nyaktörő mutatványokra, amiknek láttán még a kabilok
is ijedten kiáltottak fel. Albert a halállal játszott. Az élet játékszerré, szappanbuborékká vált előtte,
amely bármely pillanatban szétpattanhatott.

Az élelmiszerek fogyni kezdtek, így a kabilok vadászni kényszerültek.

Általában strucc, antilop vagy párduc volt zsákmányuk.



Eddig még egyetlen oroszlánt sem sikerült puskavégre kapniok. Többször esett már szó arról, mit
tesznek, milyen hajtóvadászatot indítanak, ha a sivatag királya felbukkan.

Albertnek nemcsak a testet, lelket üdítő vadászatok voltak kedvére, az ilyen portyákon nem
térhettek le messzire arról az útról, amelyet Albert megjelölt. A vadászatok utáni találkozón tiszta
szívvel hivatkozhatott arra, hogy eltévedt, csak nagyjából ismeri az útirányt, kénytelen Allahra bízni,
merre tartson tovább.

Úgy vette észre, a legtöbb kabil nem sokat törődik azzal, hamarabb, vagy később érik-e el céljukat.
Jóllehet a sivatag gyermekei már hozzászoktak az efféle hosszú utakhoz, mégis megfogta őket ez a
küldetés, a természet körülölelő varázsa. Emellett itt több változatosságban volt részük, mint a
táborban, vagy akár franciákkal történő összecsapások alatt. És nem szabad elfeledni azt sem, hogy
háború idején vasfegyelem uralkodott a kabilok között. A csapatok vezetői zsarnokként álltak a
harcosok fölött, szavaik megfellebbezhetetlen parancsok voltak, és sokan bizony visszaéltek korlátlan
hatalmukkal. Itt, az Albertet kísérő csapatban mindenki szabadnak érezhette magát. Bár Bu Maza
egyiküket vezetővé tette, olyannak akinek többiek engedelmességgel tartoznak, útjuk alatt soha sem
élt hatalmával. Nem kellett fegyelmet követelnie. Mindegyik arab a maga kedvtelésére úgy és arra
portyázott, amerre neki tetszett. Albert nem tévedett, amikor arra gondolt, a kabilok jó része akár
hónapokig elhúzná az utazást.

Bármilyen nyugodtnak tűnt az utazás, Albertnek szökésre gondolnia sem lehetett. Már maga
kíváncsi hallgatóinak csoportja is lehetetlenné tette a menekülést. Ezenkívül csapatuk unos-untalan
darabokra szakadt. Voltak, akik szüntelenül leváltak tőlük. Kisebb-nagyobb csoportokban váltak le a
sereg magjától, vadat hajtottak, forrást kerestek. Albert jól tudta, lovaik pompásabbak az övénél.

Bár a legtöbb kabil szíve Albert felé húzott, az arabok éjszakánként úgy rendezték, hogy francia
tiszt sátra a tábor közepére kerüljön. Éjszakai szökésről különben sem lehetett szó: hat-hét kabil
állandó őrséget tartott. De merre is indulhatott volna?! Nem tudta, a sivatag melyik részén járnak,
milyen messze a civilizált világtól?! Éhség, szomjúság! Ha éjszakára egyedül marad, valószínűleg
valamelyik nagyragadozó prédájává válik. De ha átjutna is, feltétlenül ismét kabil fogságba esik. Ők
megint valamelyik elöljárójuk elé vezetnék és akkor kezdődne a dolog elölről.

Ám akadt, ami a szökési terveknél, a vadászatnál, a lovasmutatványoknál és a meséknél élénkebben
foglalkoztatta a fiatalembert. Egy furcsa, izgatóan rejtelmes történet. A második napon, hogy Albert
kabilokkal elhagyta Bu Maza táborát és nekivágott az útnak, egy kis kabil faluban ismeretlen
utasokkal találkozott a lovas csapat. A karaván négy férfiből és három nőből állt.

Kétségtelen: úr és három kísérő szolgája haladt elöl, az asszonyok és szolgák kis csoportja
mögöttük poroszkált. Néhány súlyos terhet viselő öszvér kísérte őket. A csapat vezetője gőgös arabnak
látszott. Esténként abban a frissen felvert sátorban tűntek el, amelyet számukra feszítettek és amely
előtt a szolgák őrködtek.

A nőket mindig sűrű fátyol takarta. Ez a kabilok között nem is volt különös, hiszen vallásuk tiltja,
hogy arab férfi idegen asszonyhoz közeledjék. Ezt a tilalmat természetesen Albertnek sem volt szabad
áthágnia. Viszont, amikor a fiatal tiszt csapata vadászatra indult, vagy a másik csoport gyorsította meg
iramát, s ily módon a megengedettnél közelebb kerültek egymáshoz, a nyomukba szegődött különös
horda távol maradt.



Albert az utazás tizedik napján sem tudott többet róluk, mint az elsőn.

Minthogy errefelé más nem nagyon kelthette fel a figyelmét, Albert gondolatai az arab és asszonyai
körül forogtak.

Kérdezősködött felőlük útitársainál is, de választ tőlük sem kapott. Semmit sem tudtak arról, miért
nem csatlakoznak lovascsapatukhoz. Bu Maza csak annyit mondott, útjuk második napján egy
igazhívő három szolgájával és három nővel szegődik majd hozzájuk. Achmet bejhez kell kísérniök
őket. Valamennyiöket olyan védelem illeti, mintha hozzájuk tartoznának.

Ennél többet senki sem tudott.

Albert egyetlen arab nő arcára sem volt kíváncsi, eleget látott, amikor falvakat perzseltek fel, vagy
valamelyik kabil törzset ejtették foglyul. A nőknél jobban érdekelte a gőgös tartású, hallgatag arab,
aki egész útjuk során két szóra sem méltatta őket, némán ügetett kis csapata élén. Albertnek
hamarosan alkalma nyílt fontos és érdekes információhoz jutnia a különös emberről.

Az egyik napon rövid időre véletlenül kísérő nélkül maradt. A kabilok többsége előre nyargalt, a
többiek hátrébb ügettek. Albert középütt poroszkált. Lova patáinak dobbanását szőnyegként fogta fel a
homok. A francia tiszt egyszerre idegen közeledtére kapta fel a fejét. Elcsodálkozott. Az ismeretlen
arab lovagolt mellé. Pár pillanatig gyanakodva vizsgálták egymást. A komoly arab fürkészőn nézett
Albertre, mielőtt megszólította volna, az pedig azt próbálta kitalálni, ez a büszke ember mit is akar
tőle. Most, hogy figyelmesebben szemügyre vehette, most látta csak, hogy már nem fiatal. Arca
komoly, komor, szeme fürkésző, gyanakvó.

– Te vagy az az idegen, akinek minket Achmet bejhez kell vezetnie? – kérdezte az arab ridegen.

– Hogy titeket is oda kell vigyelek, azt nem tudom – felelte Albert. – A csapatot mindenesetre én
vezetem.

– Szóval te ismered Achmet bejt?

– Persze, hiszen rokonom.

– Nos, közel járunk hozzá?

– Nem tudom, csak remélem.

– Nem tudod? De hiszen te vagy a vezető!

– Az vagyok, de azt hiszem, kissé letértünk az útról. Nem az én hibámból. Ezeknek minden struccot
meg kellett hajtaniok, ami a szemük elé került!

Albert az arabéhoz hasonló mogorva, rideg hangon felelgetett. A beszélgetés elakadt. A fiatal
francia kíváncsi volt ugyan, szeretett volna megtudni valamit erről az érdekesnek látszó emberről, de
türtőztette magát. Tudta, hogy egy vérbeli igazhitűhöz a tartózkodó viselkedés illik.

– Hol lakik Achmet bej? – kérdezett rá az arab most már kissé barátságosabban. – Még mindig
olyan tekintélyes főnök, mint azelőtt volt?



– Kételkedel benne? – Albert büszke mosolyt erőltetett magára. – Achmet bej mindig tekintélyes
sejk marad.

– Ennek örülök – mondta az arab. – Rokona vagyok. Atyám az oldalán harcolt Konstantine-nél.
Nála akarok otthonra találni. Még mindig olyan szigorúan ragaszkodik a Korán parancsaihoz? Még
mindig az igazhívők mintaképe?

Albert meglepődött.

– Minden bizonnyal! Hát kételkedhet ebben valaki?

– Nem, nem! De nemrég olyan hírek terjedtek róla, hogy háremébe keresztény és zsidó nőket is
befogad.

– Lehet, hogy ebben a kérdésben nem követi szigorúan a Koránt – vetette oda Albert könnyedén. –
Ha belegondolunk, ezt nem szabad súlyos hibájául felrónunk.

Az arab furcsán mérte végig Albertet.

– Az Atlasz túloldalán szigorúbban gondolkodnak az igazhitűek. Nem tűrnék, hogy bármelyik
harcosuk zsidó nőt fogadjon a háremébe. Kiközösítenék.

Albert már tudta, kivel beszél.

– Szóval te raboltad el az orani Eli Baruch Manasse nevű zsidó lányát? – olyan hanyagul kérdezte,
mintha egy ló megvételéről tárgyaltak volna. – És most Achmet bejhez viszed a lányt?

– Ki mondta ezt neked? – kapta fel fejét az arab sötéten. – Mit tudsz erről?

– Titokban akarod tartani? Nekem mindegy. Hallottam az esetről az igazhitűek táborában, és éppen
ennek a zsidónak az apja gyanúsított meg, hogy frank vagyok. Ostoba! Azt hitte, ezzel a hazugsággal
megmentheti a lányát!

– Hogyan? A zsidó visszatért a táborba?

– Persze! Nem tudtál róla? Visszajött megrágalmazni engem. És mi haszna belőle? Te most messze
országba viszed a lányát, ő pedig valószínűleg halott: ott fulladt a Dahra barlangjában.

– Azt hiszed, meghalt? – arca igenlő feleletet várt. – Van bizonyítékod rá? Beszélj!

– Bizonyítékom nincs, hacsak az nem tekinthető bizonyítéknak, hogy velünk együtt jött a barlangba.
Mivel onnan csupán öten menekültünk meg, valószínű, hogy az öreg gyaur is ottfulladt a többivel.

– Allah il Allah! – dörmögte az arab megkönnyebbülten. – Gondolod, hogy Achmet bej nem veszi
túl komolyan az ügyet?

– Azt hiszem – válaszolt Albert. – Bizonyosat persze nem mondhatok. Sohasem járhattam a bej
háremében, nem ismerem az asszonyait, így nem tudhatom, vannak-e köztük zsidók meg
keresztények.



– Bu Maza bolond! Nem kellett volna ilyen messzire küldenie engem – tört ki az arab. – Nem
értem, miért bánt egy igazhívőt, ha harcosa zsidó nőt vesz magának?!

Bu Maza tehát elrablójával küldette vezéréhez a gyaur lányt. Nem szabad volt kitudódnia titkolt
viszonyainak hívei előtt. Tehát Manasse leszármazottjának itt kellett lennie, az arabok fogságában!
Albert érezte, ennél többet aligha húzhat ki ebből az emberből. Egyáltalán, mi köze hozzá? Az utóbbi
időben már kevesebbszer kísértette a képe, súlyosabb gondolatok űzték el onnan. És ha
megbizonyosodik arról, hogy Judith valóban itt van, még ha foglalkoztatná is a sorsa, ha
megkísérelhetné is, hogy kiszabadítsa, ő úgysem tudna megmenekülni a kabilok fogságából.

Nem minden káröröm nélkül gondolt arra, mi vár a rablóra. Előbb-utóbb vissza kell térnie Bu
Mazához. Hogy Achmet bejt nem találják meg, afelől bizonyos volt.

– Úgy mondták – szólalt meg az arab –, körülbelül két hétig leszünk úton.

– Eltarthat tizenöt-tizenhat napig is. Egyébként sajnállak – vetette oda Albert csöppnyi iróniával. –
Bizonyára szeretnél már a szép zsidó nővel kettesben maradni.

– Meglehet! – hangzott az arab kurta válasza. Hidegen bólintott és visszarúgtatott szolgáihoz.

A francia tiszt most már ismerte a helyzetet. Tudta, hogy a szép zsidó lány a közelében van. A
felfedezés azonban most már korántsem hozta annyira lázba, mint azelőtt. Maga is fogoly – miért
törje fejét más megmentésén?!

A kabilok is észrevették a kis beszélgetést. Köré sereglettek. Kíváncsiak voltak, mit mondhatott az
idegen annak, aki épp a legkevesebb bizalmat élvezte közülük. Ám Albert tartózkodóan felelgetett
kérdéseikre. Miért árulja el, amire maga jött rá?! Elégedjenek meg annyival, hogy az idegen Achmet
bej után érdeklődött.

Néhány perc múlva a kabilok figyelmét már más kötötte le.

– Oroszlán! – rikkantott egyikük és sebesen előrerúgtatott. – Oroszlán! Nagyszerű vad! Előre!
Vadásszunk!

A kiáltás villamos szikraként hatott.

– Oroszlán! – harsant fel az ujjongó kiáltás.

A kabilok vígan pattantak nyeregbe, s biztosították ki hosszú puskáikat. Mintha még a paripáik is
vígabban nyerítettek volna, tudva, milyen feladat vár rájuk. Albertet is hatalmába kerítette a
vadászszenvedély, a küzdelem vágya.

– Puskát, puskaport, ólmot – vetette oda a csapatvezérnek. – Én is ott akarok lenni.

– Nem bánom! – a kabil maga is a hajszára készült. – Itt van, fogd ezt a puskát! Jó fegyver!

Amióta a kabilok táborában lefegyverezték, nem volt puska a kezében. Albert sietve megtöltötte
fegyverét, megsarkantyúzta paripáját és a kabilok után eredt.



A terep kiválónak ígérkezett az oroszlánvadászatra. A föld kavicsos, homokos, csak itt-ott fedte
csenevész cserjés. Néhol ormótlan sziklák dugták ki fejüket a talajból, amelyek helyenként kisebb
hegyhátakká tömörültek. Ezen a terepen az űzött vad sokáig megbújhatott, vagy kitörhetett,
felmenekülve a magasabb sziklásba.

Albert szeme a nemes vadat kutatta, hátha megpillantja sárgás testét.

Eszébe sem jutott, hogy ez a vadászat talán lehetőség a szökésre. Csak a harcra, a küzdelemre
gondolt. Megsarkantyúzta lovát és előrevágtatott.

A vadászok csapatokra bomlottak. Egyesek erre, mások túlnan vélték látni az oroszlánt. Albert a
szerencsére bízta magát. Egy kis dombra ügetett, ahonnét alaposan átláthatta a terepet.

Az egyik kabil törzs közben csakugyan megtalálta az oroszlánt. Ujjongó kiáltásukkal az egész
vadászcsapatot magukhoz vonzották. Albert ebben a pillanatban látta meg az állatot.

A sivatag királya olyan nyugodtan állt a bozótos előtt, mintha arról akarna meggyőződni, vajon ez a
hajsza és lárma neki szól-e? Úgy látszott, méltóságán alulinak tartja, hogy elbújjék a bokrok közé. A
kabilok már közeledtek, ketten már rá is lőttek. A golyók nem találták el az oroszlánt, talán nem is
értek el hozzá. Ám a dörrenésektől a fenevad megriadt. Hátratekintett, megrázta sörényét, majd előbb
lassú, aztán egyre sebesebb tempóra váltott.

Most már Albert sem tudta tartóztatni magát. Sarkantyúja keményen belevágott lova oldalába.
Csakhamar meg is előzte a kabilokat. Az oroszlán meglátta, és támadásba lendült. Most kezdődött az
igazi vadászat, a heves hajsza. Albert puskacsövét lova fejére fektette.

Vagy tíz percig tartott az üldözés. Albert az élen haladt. Az oroszlán ekkor egy magas, sziklás domb
lábához ért. Néhány hatalmas ugrással a tetőn termett és ott, mintha szégyellné eddigi futását, megállt,
visszanézett üldözőire.

Pompás, királyi jószág volt. Haragosan csapkodta sörényét. Tekintete egy pillanatig mintha
menekülést tükrözött volna, de aztán talán még büszkébben egyenesedett fel: homlokát dacolva
fordította az ellenség felé.

Albert nem számított az oroszlán megtorpanására. Nem fékezte a lovát és a következő pillanatban
már a szikla alján járt, alig húsz lépésnyire, csaknem közvetlenül a fenevad alatt. Egy pillanatnyi
tétovázás után felkapta puskáját. Körülötte a sziklákon elhibázott lövések csapódtak.

Amilyen lassan, nyugodtan emelte Albert lövésre puskáját, éppolyan nyugodtan ereszkedett
támadásra az oroszlán. Az ember és az állat tágult szemmel meredt egymásra. Borzalmas pillanat volt.
A ló remegett, felhorkant, orrcimpái kitágultak. Gazdájánál jobban megérezte a veszélyt.

Albert a puskatusra fektette az arcát. Az oroszlán nekilendült. Egy ugrás... egy dörrenés...

Albert iszonyú súlyt érzett magán. Meleg vér csordult végig az arcán.

– Istenem, végem van! – röppent fel ajkáról a szó, franciául. Aztán elvesztette eszméletét.



*

– Istenem végem van!

Ez, az ellenség nyelvén kiejtett három szó eldöntötte a sorsát.

A kabilok döbbenten meredtek rá. Nem Albert rettenetes helyzete miatt, nem is a velőkig hatoló
halálordításon, amely önkéntelenül szakadt fel torkából, nem a fiatalember halált megvető bátorsága
rendítette meg őket:

– Istenem, végem van!

Több Istent ismerünk ki-ki más hívének vallja magát. Ki ne tudná, mit jelent Jehova, Isten, Allah?
És ugyan melyik arab ne tudta volna, hogy Dieu a franciák Istene? Számtalanszor hallották már, ha
másutt nem, a csatatéren valamelyik véresen összerogyó francia katona szájából.

Albert ellen súlyosabb bizonyítékot senki sem tudott volna felmutatni. Annak a lélekből, a mélyből
kell kitörnie. Ilyen helyzetekben nincs többé tettetés. Így csak egy frank, egy francia hívhatta
segítségül a gyaurok Istenét az igazhitűek Allahja helyett.

Amikor Albert magához tért, hallgatagon, sötét tekintettel állta körül a komor csapat. Nem tudta,
mi történt, mit mondott. Kinyújtotta a kezét, hogy segítsék felállnia. Senki nem mozdult. A
fiatalember helyzete válságosra fordult. Az oroszlán törzse és feje Albert mellére és nyakára
nehezedett, mancsaival még mindig átfogta a francia testét.

A ló is összerogyott, látszólag élettelenül hevert. Az oroszlán bizonyosan halott volt: Albert golyója
valószínűleg már ugrás közben átfúrta a szívét. Vére sűrű patakként ömlött végig a fiatalember arcán.

Albert mozdulni sem tudott. Az oroszlán teste súlyosan nehezedett rá, egyik lába a lova alá került és
erősen sajgott. Talán el is tört. Csupán szabadon maradt kezét nyújthatta segélykérőn a kabilok felé.

De néma kérésére a kabilok csak szótlan, komor pillantásokkal feleltek. Albert kábult fejjel, de
lázasan igyekezett gondolkodni. Valami rendkívülinek kellett történnie, de nem tudta, mi az.
Meglepetten, kérdő szemmel nézett a burnuszos alakokra.

– Talán nem jól tettem, hogy megöltem az oroszlánt? – tapogatózott tétován.

– Vigyétek el innen és ügyeljetek rá! – parancsolta kurtán a vezér.

Három kabil nekiveselkedett és odébb vonszolta az állat tetemét. Amikor az oroszlán egész súlya
ránehezedett, Albert csaknem felkiáltott a fájdalomtól. De uralkodott magán. Egyre az a kérdés járt a
fejében, vajon mi történhetett. Nem emlékezett semmire.

A bizonytalanság szörnyű teherként kínozta. De hát egyszer csak választ kell kapnia!

Szinte tehetetlenül hagyta, hogy talpra állítsák. A kabilok a lovat is fölsegítették. A paripa remegett,
idegességében fel-felhorkant, de nem esett komolyabb baja. Albert sem sebesült meg, sőt, néhány óra
elteltével ismét nyeregbe szállhatott. Fehér burnuszán vérfoltok piroslottak. Valószínűleg arcát is vér



boríthatta, mert amikor végighúzta kezét a homlokán, az ragacsos lett a vértől.

Még mindig nem szóltak hozzá egyetlen szót sem. Albert megnézte az elejtett oroszlánt, amelyre a
kabilok ügyet sem vetettek. Úgy tűnt, még az állat pazar bőrét is ott akarják hagyni.

– Mi lelhette ezeket? – töprengett Albert.

Így ment ez vagy egy óra hosszat. Akkor a vezető rövid tanácskozásra hívta kíséretét, majd a csapat
egy kis közeli pálmaerdő felé fordult. Nyilván ott akartak tábort verni. Tehát nem folytatják útjukat.
De miért? Albert érezte, hogy leleplezték. Más nem történhetett. De hogyan és mikor?

A kabilok komoran, dörmögve végezték a táborverés körüli munkákat. Látszott, hogy Albert
lelepleződése őket is kellemetlenül érintette. A fiatalembernek az is feltűnt, hogy épp azok térnek ki
útjából a legfeltűnőbben, akik eddig maradéktalanul a pártján álltak.

De aztán végre-valahára választ kapott kérdéseire. A csapat vezére odalépett hozzá és megállt
előtte.

– Nos – hideg hangjába metsző gúny vegyült –, milyen messze járunk még Achmet bejtől?

– Nem tudom pontosan – válaszolt Albert hasonló nyugalommal. – Hamarosan oda kell érjünk.

– Azt hiszed? – csattant fel az arab. – Átkozott kutya, vakmerőségedben továbbra is áltatni akarsz
bennünket?

A kabil szemében halálos gyűlölet izzott.

– Kutya? – csodálkozott a francia. – Hirtelen ismét gyaur lettem? Megint feltámadt a gyanútok?

– Hallottad valaha, hogy egy igazhitű a halál pillanatában a frankok Istenét hívta volna?! – kacagott
fel gúnyosan a kabil.

Egyszerre világosság gyúlt Albert fejében. Hát innen fúj a szél! Persze! Most már neki is fülébe
csendült saját kiáltása. A saját Istenéhez és nem a mozlim Allahhoz fohászkodott!

Mit tegyen? Tovább hazudjon? Megteheti. Ezer kifogást, magyarázatot találhatott. Mondhatta
volna, a frankok között ragadt rá az a bűnös szokás, hogy vészhelyzetben a franciák módjára hívja
Istent. Sok effélét mondhatott volna, de belátta, a kabilok bizalmát végleg elvesztette.

És nem is akart már tovább hazudni, már terhére volt ez a színészkedés. Mit nyer, ha még néhány
napig megjátssza az igazhitűt? Achmet bejt úgysem találja meg, így meg legalább néhány nappal
korábban véget ér a szomorú játék. A lényegen tehát semmi sem változtat.

– Hát legyen! – mondta. – Igen, frank vagyok, gyaur és megtévesztettelek benneteket. Ezzel vége.

Kurtán hátat fordított a kabilnak, lefeküdt a földre. Fáradt volt, pihenésre vágyott.

A vezér visszatért az embereihez. Albert azzal sem törődött, hogy fogadja a csapat beismerő
vallomását. Nem érdekelte, mint döntenek felőle. Meg nem ölhették, hiszen Bu Maza határozottan



megparancsolta nekik, hogy őt mindenképpen vigyék vissza hozzá. És ha mégis megpróbálnának
végezni vele... nos, akkor drágán adja az életét, harcban esik el.

Később felkelt és az erdőcske közepén csillogó kis tóhoz sétált. Inkább tócsa volt ez, olyan, amely
az esős évszakban képződött, a nyár végére pedig kiszáradt. Itt megmosta az arcát, nagyjából
megtisztította ruháját a vértől. Mikor beesteledett, szorosan beburkolózott burnuszába és nyugodtan
lefeküdt. Sem a világ, sem a jövő nem érdekelte.

Sötét éjszaka volt. A hold nem látszott és a csillagok csak sápadtan pislákoltak át a pálmaleveleken.
A fák mozdulatlanul meredtek az alvók fölött a sötét ég felé. Albert nyugodtan, mélyen aludt. Csak
néha riadt föl egy-egy percre.

Hirtelen hangot hallott. Valaki a fülébe suttogott. Franciául! Albert azt hitte, álmodik. Föl akart
emelkedni, de egy puha kéz visszanyomta.

– Ne mozduljék, az Istenért! Vesztünket akarja?! – suttogta egy női hang.

Albert ettől egyszeriben felébredt. Fekvő alakot pillantott meg maga mellett, amely szinte
hozzásimult. Még lehelete melegét is érezte.

– Úristen, kicsoda ön? – kérdezte halkan. – Ki beszél itt franciául?

– Judith vagyok, Eli Baruch Manasse lánya – suttogta a hang. – Ma, amikor az oroszlánt megölte,
ma tudtam meg az egyik szolgánktól, hogy ön francia... elrablóm és zsarnokom épp nem volt ott... A
szolga azt is elmondta, önt csak azért gyanúsítják, mert egy zsidó elárulta. Ez nem lehetett más, csak
az apám. Érdeklődtem a részletek felől, így tudtam meg az egész esetet. Ettől a perctől nem tudtam
másra gondolni, mint hogy hogyan tudnám leróni önnek a tartozásunkat. Atyámat irántam való
szeretete tette árulóvá. Kötelességemnek érzem jóvátenni a vétkét. Ezért jöttem.

– De mi a szándéka? – kérdezte Albert, aki még mindig nem ocsúdott fel meglepetéséből. –
Egyáltalán, hogyan sikerült otthagynia az arabot, kijátszani az őröket és idetalálnia hozzám?

– Majd mindent elmondok, de most meg kell ígérnie, hogy hajlandó a szökésre! – suttogta a zsidó
lány.

– Szökésre? Miért ne, ha alkalom kínálkozna. Természetesen megígérem.

– Akkor most hallgasson rám. Hogy hogyan raboltak el és mit kellett eddig szenvednem, az önt
valószínűleg nem érdekli. Meg aztán sietnem is kell. Szóval, nem sokkal ezelőtt még nem láttam más
lehetőséget a menekülésre, mint a halált. Tudtam, hogy a kabil Achmet bejhez tart, és azt is tudtam,
hogy odaérkezésünk percében elvesztem. Csak néhány nappal ezelőtt csillant fel előttem egy halvány
reménysugár. Észrevettem, hogy az egyik szolga olyan szemekkel méreget, hogy nem lehetett
kétségem céljai felől. Egyszer sikerült négyszemközt beszélgetnünk. Bevallotta, hogy szerelmes
belém. Azt mondta, ha megígérem, hogy a felesége leszek, megment. Én persze őt éppúgy utálom,
mint az urát, de elfogadtam az ajánlatát. Ez volt az egyetlen módja, hogy visszatérhessek az apámhoz,
az otthonomba. Tegnap hosszú, titkos tanácskozást folytattam az arabbal. Mindent megbeszéltünk.
Elhatároztuk, hogy lakottabb vidékre menekülünk, onnan majd írok apámnak, hogy utazzék oda és
hozzon magával pénzt. Ma éjszakára terveztük a szökést a szolgának és az urának a lovain.



Ma azonban megtudtam, kicsoda ön, és azt is, kinek az árulása sodorta ebbe a helyzetbe. Rögtön
készen állt az új tervem. Este altatót kevertem a rablóvezér italába. Most olyan mélyen és kábultan
alszik, mint talán még soha. Aztán beburkolóztam legsötétebb és legbővebb köpönyegembe és
idekúsztam. Védett az éjszaka homálya, meg a homokbuckák is nekem kedveztek. Most már csak
öntől függ, hogy meneküljön.

– Még mindig nem látok semmiféle módot – súgta Albert, aki bámulattal hallgatta a lány
elbeszélését.

– Ó, a dolog nagyon egyszerű. Nincs más dolga, mint jól beburkolóznia az én női köpenyembe, és
ugyanúgy távoznia innen, ahogyan én jöttem. Ezer lépésnyire a sátortól, amelyben mi lakunk, a kabil
„vőlegényem” már vár a két lóval. Ebben a sötétben, főleg ha egy kicsit hajlottabban jár, nem fogja
felismeri önt ebben az álöltözetben. Ön megszökik vele, majd hajnalban elintézi.

– Köszönöm, mademoiselle! De ön? Hát ön hol marad?

– Itt maradok az ön helyén, ön helyett. Nem mozdulok innen. Mit tehetnek velem amikor rájönnek a
csalásra?! Legfeljebb megölhetnek. És aztán...! Egyébként nem hiszem, hogy idáig fajulnának az
események. A kabilok talán még örülni is fognak, hogy megszabadultak öntől, engem pedig aligha öl
meg a zsarnokom. Tovább megyek vele és a legközelebbi kedvező alkalommal magam is megszököm.

– Ön nemes szívű és nagylelkű – mondta Albert szívből jövő melegséggel. Aztán sokáig hallgatott.

– Ha fegyverem lenne, elfogadnám a tervét, akkor odamennék az önt váró kabilhoz. Hazám
ellensége: habozás és lelkifurdalás nélkül végeznék vele. Ön aztán szintén odajönne és együtt
szökhetnénk meg. Így azonban nem fogadhatom el a tervét. Segítőkészségét azonban hálásan
köszönöm, mademoiselle. Ezzel ezerszeresen jóvátette apja vétkét. De mit gondolna ön egy olyan
férfiről, aki itt hagy egy védtelen nőt ezek között a vademberek között?! Mit szólnának a bajtársaim,
ha megtudnák, egy hölgy biztonsága árán menekültem meg?!

– Ó, ne beszéljen így! – könyörgött a zsidó lány sürgetően. – Erre ne is gondoljon. Ön megmenekül
és nekem sem lesz semmi bántódásom, higgye el. Ne utasítsa vissza ajánlatomat!

– Még egy megoldás kínálkozik – mondta Albert. – Ha a kabilnak három lova volna, vagy
beleegyezne abba, hogy az ő lovára üljek, a háta mögé, mindhárman egyszerre szökhetnénk.

– Nem, nem hiszem, hogy beleegyezne. Kérem, könyörgök, ne vesztegesse az időt!

– Mindegy – mondta Albert határozottan. – Egyedül nem szököm. Nem viselné el a lelkiismeretem.
Hanem azért mégis köszönöm, szívből köszönöm.

– Visszautasít! Borzasztó! – Judith sírva fakadt. – Megveti a segítségemet, mint ahogy a népemet is
megveti!

– Esküszöm, nem így van! De az elhatározásom szilárd, semmi sem ingathatja meg. Ön nélkül nem
megyek innen. Magam sem veszítettem el még minden reménységem. Ha kissé közelebb jutunk a
franciákhoz, számomra is nyílik majd alkalom a szökésre. De soha, soha nem fogom elfelejteni önnek
önfeláldozását. Bocsássa meg, hogy nem fogadhatom el, nem szabad elfogadnom ajánlatát. Ha férfi,



ha katona volna, biztosan megértene.

– Tehát semmi reményem, hogy valaha is megbocsátja apám árulását – sóhajtotta Judith.

– Ó, nem, mademoiselle. Nálam jobban senki sem méltányolhatja nemes szándékát. A lánya
kedvéért szívből megbocsátok az apának. Kérem, ne is unszoljon tovább. Nem távozom innen, amíg
meg nem bizonyosodom róla, hogy ön biztonságban van.

– Akkor én sem megyek – mondta Judith szilárdan, határozottan. Majdnem hangosan beszélt.

– Kérem, ne áldozza fel magát haszontalanul – kérte Albert. – Meneküljön! Higgye el, nemsokára
hírt kap arról, hogy engem sem hagyott el a szerencsecsillagom, én is viszontlátom még a hazámat.

– Tehát nem fogadja el az ajánlatomat? – kérdezte még egyszer a lány.

– Nem tehetem, semmiképpen nem tehetem. Bármennyire szeretném is, bármennyire fáj is ez
nekem.

– Akkor Isten önnel! – súgta a lány és olyan hirtelen tűnt el Albert mellől, ahogyan érkezett.





TIZEDIK FEJEZET

A számum

Nehezedhetett-e valaha rettentőbb csönd csapatra, mint az Albertékére borult másnap délután?
Haladhatott-e csoport kísértetiesebb hallgatásban a sivatagon keresztül, mint a kis kabil sereg?
Lehetetlen elképzelni e karavánnál hátborzongatóbb, komorabb látványt!

Az emberek és állatok élőhalottként vonszolták magukat. A lovak szinte kúsztak, alig emelték
lábaikat. A lovasok is csupán egyetlen életjellel árulták el, hogy nem szobrok, nem halottak: kínos,
nehéz lélegzetükkel. Még a kezüket sem emelték fel, hogy a homlokukat borító verítéket letöröljék.

És a levegő! Már nem is volt az levegő, hanem valami tömör, súlyos, izzó massza, szinte folyósán
sűrű gőz, nem élőlénynek, különösen nem embernek való gáz.

A légkör szinte reszketett, táncolt, mint a gyertyaláng körül a levegő. Még a nap sugarai is alig
hatoltak át rajta: a máskor izzó égitest most bágyadtan égett és csak sápadt árnyékokat vetett. Babonás
ember könnyen hihette, hogy közeleg a világ vége.

Nem hirtelen csapott le ez a változás. Albert már az éjjel érezte az egyre fokozódó forróságot,
amely akkor kezdődött, amikor a fiatal francia a Judith-tal folytatott beszélgetésen tűnődve merengett
a sötétben. Akkor még azt hitte, csak a belső tűz, a nyugtalanság fűti és végül elaludt. Nehéz, kínzó
álmok gyötörték. Amikor reggel felébredt, ha nem ilyen mértékben, már bekövetkezett ez a légköri
változás. Lélegzete el-elakadt, ruhája nedvesen tapadt a bőréhez és a legkisebb mozdulatára minden
pórusából szinte áradt a veríték.

Talán csak a pokol lehetett ilyen elviselhetetlen. Még a kabilok, a sivatag, az izzó napfény fiai is
kísértetként vánszorogtak.

Albert hallotta, amint néhány kabil amellett kardoskodott, maradjon csapatuk a pálmaerdőben,
várják be ott annak a természeti tüneménynek a végét, amelynek a forróság volt az előhírnöke. De a
vezér nem fogadta el a javaslatot. Azt mondta, tapasztalatból tudja, hogy az ilyen jelenségek napokig
is eltarthatnak. Bizonyos volt benne, hogy még a vihar kitörte előtt elérik a nagy északi oázist. Az ő
szava döntött, felszedelőzködtek, Albert is lóra szállt.

Nagyrészt az ólmos, pokoli forróság volt az oka, hogy a kabilok úgyszólván figyelemre sem
méltatták. Csak ritkán, egy-egy futó pillantással ellenőrizték, mit csinál. Mikor valamennyien a
nyeregben ültek, a csapat két részre oszlott. Albert egyedül lovagolt középen. Csak a mögötte
poroszkáló kabilok tekintete őrizte.

Tekintete végigfutott a kis csapaton, amely rendszerint mögöttük haladt, s amelynek Judith is
foglya volt. Mint mindig, Albert most is négy lovast és három nőt számlált meg. Judith tehát
megtartotta ígéretét – nem szökött meg. Ilyen állhatatosságot Albert nem tételezett fel róla.



A fiatal tisztet kellemetlenül érintette a dolog. Szívesebben vette volna, ha Judith-nak sikerül a
szökés. Arról, hogy ő segítsen rajta, többé szó sem lehetett. De ha kénytelen volt is tehetetlenül nézni
a változatlan helyzetet, tisztelete és csodálata egyre nőtt a lány iránt. Judith-éhoz hasonló szilárd
jellemmel kevés nőnél találkozott. Vajon hogyan fogja majd elviselni annak a kabilnak a
zsarnokságát, aki csupán olyan nőt látott benne, „amely” felizgatta érzékeit, felszította vágyait?

Így keveregtek Albert gondolatai, míg csak ki nem hunytak, mint a gyertyaláng, amelytől elzárják a
levegőt. A rekkenő hőség szinte teljesen elkábította. Úgy érezte, már nem vér, tűzláng vagy olvasztott
fém kering ereiben. A veríték lassan, nagy csöppekben folyt a homlokáról. Izmai elernyedtek, keze
már annyira elgyöngült, hogy a kantárszárat sem tudta tartani. A szíj kicsúszott az ujjai közül és a ló
nyakára hullott. Attól tartott, menten lefordul a nyeregből.

A kis pálmaerdőt már messze maguk mögött tudták, a síkságon poroszkáltak. Körülöttük csak a
remegő, nehéz levegő, a rőt ég, a bágyadt napkorong. Még az elöl lovaglók alakjai is elmosódtak.
Albertnek úgy tűnt, mintha mindent vastag, színes üvegen át látna. Sejtette, hogy valami rettenetes
készül, egy olyan irtózatos szélvihar közeledik, amely gyakran egész karavánokat, emberek százait
semmisíti meg.

A lovak is nyugtalankodtak. Reszkető, elnyújtott kiáltás, majd megdöbbentő, tompa hang zúgott át a
levegőn. Egy rémület űzte antilop vágott át nyílsebesen a lovasok között. Körülöttük, mint az árnyak,
pánikba esett állatok suhantak el. A por fölkavarodott. A forróság pillanatról pillanatra rekkenőbbé,
tikkasztóbbá vált. Menekülő állatok, gazellák, párducok, antilopok rohantak át a lovasok sorain, mit
sem törődve az idegenekkel.

– A számum, a számum!

Élesen, fuldoklón, rémülten szállt végig a kiáltás a csapaton.

A következő percben eszeveszett kavarodás támadt. Mindenki a vizes tömlőket cipelő öszvérekhez
rohant. Percek alatt felhasogatták a víztartó bőröket. Mindenki kendőt mártott a langyos folyadékba.
Arcukon fakó rémület és szakadó veríték.

Albert is követte példájukat. Villámgyorsan letépte burnuszát és a vízbe merítette.

Nem tudta, mi fog történni, szinte önkéntelenül cselekedett.

Szélroham száguldott keresztül rajtuk, de ez sem hozott enyhülést: mintha olvasztókohó lehelte
volna. Aztán jött a második, porfelhőt zúdítva a karavánra.

– A számum! – fuldoklott még egyszer a kiáltás a lovasok között, majd az egész csapat
szétszóródott. Senki sem gondolt másra, mint saját életének megmentésére. Megszűnt minden
fegyelem, társadalmi kötelék: csak az önfenntartás ösztöne dolgozott, akárcsak a dahrai barlang
poklában. De az, az emberi kezek által előidézett katasztrófa nem is volt mérhető ahhoz a viharhoz,
amelyet most a természet szabadított rájuk. Ez a levegő már nem volt belélegezhető levegő. Valami
hőségből, homokból, forróságból, porból álló tenger kavargott körülöttük. Albert még az arcára
borított burnusz szövetén keresztül is tüzes poklot lélegzett be. Lova megbokrosodott, felágaskodott,
de Albertnek most eszébe sem jutott, hogy megzabolázza. Mintha nyomasztó, nehéz álmot élne át,
árnyékszerű, elmosódó alakokat látott maga körül. Vajon túlélheti mindezt? Kibírja ezt a forróságot



még öt percig? Egész belsejében tűz égett, nyelvét mintha izzó vassal sütögetnék. Úgy érezte, már a
velő is kiszáradt a gerincében. Néha mintha emberi és állati tetemeken gázolt volna át a lova, majd az
az érzés kerítette hatalmába, hogy egyedül bolyong a pusztuló világ zűrzavarában.

Hirtelen panaszos hangot hallott maga mellett. Női sírást.

A hang eszébe juttatta azt, amit az elemek háborgása közben már-már elfelejtett: a zsidó lányt.
Egyszerre visszatért az ereje.

– Judith, ha él, adjon valami jelet! – kiáltotta hangosan, franciául.

– Itt, itt vagyok! A kabil nem enged menekülni!

Albert, bár fullasztotta a hőség, bár a forró homokfelhők ostorként vágtak rajta végig, bár a sűrű
sötétben talán kétlépésnyire ha látott, lovát kínnal, küszködve arrafelé irányította, amerre a lányt
sejtette. A dühöngő természet vad tombolása közepette villámként csapott belé a gondolat: most
menekülhet. Még egyszer kiáltott. Válaszként újra felhangzott a segélykiáltás.

A következő események szinte leírhatatlan gyorsaságban követték egymást.

Albertet homokfelhő, félelmetes szürkület, a számum üvöltése, emberek, állatok panaszos nyögése
vette körül. Dacolva az életveszéllyel tört előre. Szeme belefáradt az erőlködésbe, hogy lásson,
megkülönböztessen valamit, szemhéjai égtek, mint a tűz. Lova rémülten hánykolódott alatta, pánikba
esve nyerített, ágaskodott.

Végre sötét alakok bontakoztak ki előtte: egy lovas és mellette még valaki. Mintha birkóztak volna.
Albert tovább űzte paripáját, sarkantyúját mélyen nyomta az állat oldalába.

– Meghalsz! Meghalsz velem együtt! Nem menekülsz! – hallotta a fiatalember a Judith-ot elrabló
arab dühödt üvöltését.

– Engedj, te szörnyeteg! Segítség! Mentsetek meg! – sikoltozott Manasse lánya. – Takarodj! Rabló!

Albert már látta viaskodásukat. A kabil magához, a lovára akarta rántani a lányt. Nem vették észre,
hogy már közvetlenül melléjük ért. Valami megcsillant a jobb keze mellett. A kabil jatagánja!

– Engedj el, őrült! – hallatszott Judith kétségbeesett hangja. – Segítség! Megöl! Megfojt!

Albert kirántotta a jatagánt a kabil övéből. A fegyver megvillant a levegőben. Egy kiáltás, egy
nyögés... A kabil hátratántorodott, karjai még egyszer, utoljára Judith felé lendültek, aztán eltűnt a
lova alatt.

– Én vagyok az, Judith! Ide, hozzám! – kiáltotta Albert. – Adja ide a ló kantárját! Ide... Rendben,
már fogom!

Judith a ló nyakába kapaszkodott. Albert baljával ragadta meg a kantárt, jobbja még mindig a véres
jatagánt szorongatta. Megsarkantyúzta paripáját. A homokfelhők egyre sűrűbben, egyre izzóbban
zuhogtak rájuk.



Albertnek az jutott eszébe, ilyen lehetett Pompeji pusztulása.

Hirtelen, mint egy árnyék, újabb alak bukkant fel Judith mellett. Albert látta, amint kezeit a lány
felé nyújtja. A halál angyala talán? Nem akarja elbocsátani zsákmányát? Judith felsikoltott.

– A másik kabil, akivel szökni akartam! Takarodj innen, engedj, szörnyeteg. Nincs hozzám jogod!

Albert ismét két dulakodó alakot látott. Mint a villám sújtott le közéjük. Egy földre zuhant alak
ismét eltűnt a lovak patái között. Halálüvöltés zengte túl a vihar bömbölését.

És most hová? Szabadok ugyan, de merre tovább? Hogyan keveredhetnének ki a számumból? Albert
magával húzta Judith lovát. A két állat mintha megérezte volna, hogy menekülniök kell, szinte
ösztönük kergette őket.

A vihar szárnyára kapta a két szökevényt. Körülöttük üvöltött, bőgött, bömbölt a szél. Már semmi
sem látszott a napkorongból. Mindent, amin a szem egyáltalán át tudott hatolni, valami tompa, rőt
homály borított. Mintha atomjaira bomlott volna a föld. Por, homok, kavics kavargott, örvénylett
körülöttük, jégesőként zuhogva rájuk. Úgy tetszett, maga a föld emelkedett fel előttük, hogy
megállítsa őket. Vagy talán, hogy védelmet nyújtson...?

Judith paripája egyszerre összeroskadt. Albert hiába próbálta kantárjánál fogva lábra állítani. Itt
nem volt idő habozásra, fontolgatásra. Belekarolt Judith-ba és magához emelte a nyeregbe. Bal
kezével magához szorította a lányt, jobbja nem eresztette a jatagánt. Csak tovább!

Leszállt az éjszaka. Albert úgy érezte, agyonnyomják a homokfelhők. Lován is látszottak már a
kimerülés jelei. Ha összerogy, Albert Judith-tal együtt elveszett. A lány halálos félelmében két
karjával szorította magához a fiatalembert. Albert látta halovány arcát, lehunyt szemét, fekete, lobogó
haját. Judith telt keble a mellkasán pihent, érezte szívdobogását. Agyát lázként perzselte a hőség, vére
az arcában lüktetett, homlokát mintha abroncs szorította volna, szeme előtt kék, vörös, sárga karikák
villogtak. A ló lába csüdig süppedt a futóhomokban, de még bírta. Kérdés, meddig? Talán egy percig?
És azután?

Fő, hogy ő még él. És a gyönyörű lány is ott pihen a mellkasán. A halál lenne, amely ilyen vadul
kergeti a vért az ereiben? A homoksír, a pusztulás felé tartanak? Ő lenne a balladai kísértetlovag, aki
szerelmesét éjfélkor magával ragadja a sírba? És a nő talán Leonora, a ballada hősnője?

Súlyos, heves, szédítő zuhanás a mélységbe, a teljes éjszakába. Judith felsikoltott. Albert érezte,
hogy a ló megvonaglik alatta...

Aztán ő is elveszítette az eszméletét.





TIZENEGYEDIK FEJEZET

Morel

A francia pairek házában, a nagy tanácsteremben ritkán teltek meg az emelvények annyira, mint
1840. szeptember 28-án. Igen fontos ügyet tárgyaltak, jelezte ezt az is, hogy a párizsi társaság színe-
java szorongott a szűk üléseken. Minden szem a teremre szegeződött, arra a teremre, amelyben
nemrégiben Morcerf tábornoknak, Franciaország pairjének kiközösítő ítéletét hozták.

Mélységes csend honolt. A fő helyet Pasquier, a pairek házának elnöke foglalta el, oldalán Franck-
Carré államügyésszel. Előttük széles félkörben ünneplőbe vagy díszes egyenruhába öltözött férfiak,
legtöbbjük már korosodó úr: Franciaország pairjei, a nemesség elitje.

A kancellár másik oldalán kisebb csoport ült. Néhány közülük is egyenruhát viselt, de többségük
civilben volt. A tizenkilenc férfiú között akadt egy, aki majd' mindenki tekintetét magára vonta.

Ez az egyszerűen öltözött, középtermetű, sápadt, barna szakállú fiatal férfi elgondolkodva nézett
maga elé, mintha nem is törődnék azzal, mi történik körülötte. Csak ritkán fordult párizsszerte ismert
védőjéhez, Berryer-hez, a híres ügyvédhez. Rajta kívül csupán a vádlottak padján mellette ülő,
galambősz, tábornoki egyenruhát viselő férfivel váltott egy-két szót.

Az államügyész felemelkedett. Hosszú beszédet tartott. Hangja alig ért fel a karzatig, a véleményét
suttogva tárgyaló hallgatóságig. Valószínűleg már mindenki ismerte a vádpontokat, de lehet, hogy
nem tartották fontosnak azokat.

Végre az államügyész visszaült helyére. Amikor az első vádlott, egy alig harmincéves fiatalember
felállt, a teremben síri csend támadt.

– Életemben ez az első alkalom – kezdte –, amikor módom nyílik arra, hogy Franciaországban
szabadon szólhassak a franciákhoz.

Bár őrök vesznek körül, bár vádakkal illetnek, amikor itt állok ez előtt a szenátus előtt, amikor itt
látom önöket, gyermekkorom emlékei rohannak meg, hiszen valamennyiüket ismerem. Nem hiszem,
nem tudom elhinni, hogy most védekeznem kell, hogy önök a bíráim akarnak lenni. Úgy tekintek erre
a napra, mint alkalomra, amikor beszámolhatok polgártársaimnak tetteimről, szándékaimról, amikor
nyíltan kifejthetem terveimet, gondolataimat.

Nyugodtan, határozottan, bár kissé megindult hangon beszélni kezdett nagybátyjáról, Franciaország
érdekeiről. Szavai súlyosan, tartalmasán zengtek.

– Politikai ügy képviselője vagyok – fejezte be –, ezért szándékaim, tetteim fölött politikai
törvényszéket nem ismerhetek el bírámul. Az önök módszerei, például ez a per, senkit sem
tévesztenek meg. A harcban, amely most kezdődik, csak győztes és legyőzött lehet. Ha önök győznek,



nem várhatok becsületet, igazságot, nagylelkűségükből pedig nem kérek!

Bonaparte Lajos Napóleon – mert ő volt a fiatalember – leült. A korábbi holland király harmadik fia
a boulogne-i fegyveres partraszállási kísérlete miatt került a törvényszék elé. Ez már második
próbálkozása volt, hogy elérje azt, amit később valóban elért: az uralmat azon az országon, amelynek
első császára a nagybátyja volt.

Ezután megkezdődött a tárgyalás, a hosszan elhúzódó kihallgatások sora. Késő este ürült ki a terem.
Az első ülés véget ért.

Csak Pasquier kancellár és Franck-Carré államügyész maradtak a Luxembourg palotában. Könnyű
vacsora mellett tárgyalták meg az elmúlt nap eseményeit. Ezután a palota egyik belső szobájába
vonultak. A kancellár a nagy, zöld asztal mellé ült, az ügyész valamivel távolabb.

Nem sokkal később a törvényszolgák egy magas, erős testalkatú, harminc évesnél alig idősebb
fiatalembert vezettek be. Miután a törvényszolgák távoztak, a férfias, szép metszésű arcú, napbarnított
vendég némán meghajolt, majd maga is leült. Egész lényéből, nyugalmából áradt, hogy katonaviselt
ember.

– Morel úr, ha nem tévedek? – kérdezte a kancellár.

– Úgy van, uram. Morel kapitány. De mielőtt válaszolnék a kérdéseire, engedjen meg nekem is egy
kérdést. Amint hallottam, ma kezdődött a boulogne-i ügy tárgyalása. Engem miért nem állítottak a
pairek törvényszéke elé?

– Több okból tettünk kivételt önnel – mondta a kancellár. – Egyébként csak tizenkilencet állítottunk
a pairek háza elé. Nem volt szándékunk seregnyi fiatal, meggondolatlan embert egész életükre
szerencsétlenné tennünk.

– Nagyon köszönöm a jóságukat – biccentett Morel kapitány könnyű mosollyal. – Csakhogy engem
harc közben, fegyverrel a kezemben ejtettek foglyul, így talán én is megérdemeltem volna azt a
„megtiszteltetést”, ami azt a tizenkilencet érte.

– Ha ennyire vágyik rá, könnyen megkaphatja – jegyezte meg a kancellár szárazon. – Egyelőre
azonban úgy találtuk helyesebbnek, ha négyszemközt beszélünk önnel. A továbbiakról majd utána
döntünk. Figyelmeztetem, Morel kapitány, hogy nekem, a pairek háza kancellárjának a teljes és tiszta
igazságot köteles vallani. Mellesleg: amúgy sem sikerülne megtévesztenie bennünket. Alapos
információkkal rendelkezünk mindenről. Most már csak bizonyos tények pontosításáról van szó.
Tehát megígéri, hogy az igazat fogja vallani?

– Természetesen. Sosem hazudtam, most sem lesz másként... természetesen addig a pontig, amíg
csak az én személyemről lesz szó. Remélem, nem várják el tőlem, hogy másokat megvádoljak vagy
befeketítsek.

– Térjünk tehát a tárgyra. Jól ismerjük a nevét, előző állását is. Most már, mint értesültünk, nem
tölt be közhivatalt. Ma már: magánzó.

– Van egy házam a Champs-Élysées-n, meg egy kastélyom Tréport mellett.



– Tehát jómódú ember.

– Akár vagyonosnak is nevezhetem magam.

– Nős?

– Igen, kancellár úr.

– A neje?

– Valentine Villefort, a korábbi államügyész lánya.

A kancellár felkapta a fejét és kissé eltűnődött.

– Vannak gyermekei? – kérdezte azután.

– Van egy kisfiam.

Az ügyész néhány szót súgott a kancellár fülébe, majd néhány percig halkan társalogtak.

– Szóval azt állítja, hogy az ön neje Valentine Villefort, az egykori államügyész lánya – fordult a
kancellár ismét Morelhez.

– Uram – vágott vissza a kapitány hevesen, szinte nyersen –, én ezt nem állítom! Ez valóban így
van!

– Érdekes, én úgy tudom, Valentine Villefort meghalt – mondta a kancellár diadalmas
nyugalommal.

– Meghalt, helyesebben halottnak hitték – szólt a kapitány és felemelte a tekintetét, mintha az
égnek adna hálát. – Halottnak hitték, de valaki, akit Isten után a legjobban tisztelek, megmentette.
Egyébként, kancellár úr, azt hiszem, ez nem tartozik ide. A feleségemnek semmi köze az ügyhöz.

– Csak az ön családi körülményeit szeretnénk tisztázni – mondta Pasquier, aki láthatóan elégedetlen
volt. – Nos, folytassuk. Ön francia tiszt volt. Miért vált meg a hadseregtől?

– Algírban megsebesültem, ezért szabadságot kértem. Aztán a házasságom Franciaországban tartott.
A feleségem végül megkért, adjam be lemondásomat, hogy csak neki élhessek. Kérése parancs volt a
számomra.

– Mégis, mi késztette arra, hogy Bonaparte követői közé álljon? – a kancellár hangja szinte
bizalmasan csengett.

– Atyám Bonaparte Napóleon híve volt, akárcsak feleségem nagyatyja, Noirtier Villefort, mint erre
a kancellár úr is bizonyára emlékszik. A bonapartizmus tehát szinte családi hagyomány nálunk.
Egyébként olyan ember kívánságára cselekedtem, akinek atyám a megmenekülését, feleségem pedig
az életét köszönheti. Arról, akit az imént említettem, s akinek kérése minden körülmények között
parancs a számomra.



– Ez már az őrültséggel határos – dünnyögte a kancellár, majd hangosan megkérdezte:

– Szabadna tudnom, ki ez az ember?

– Monte Cristo grófja – felelte büszkén a kapitány.

A kancellár egy pillanatra meglepődött, aztán gúnyosan összemosolygott az államügyésszel.

– Úgy. Szóval Monte Cristo grófja. És az ki? Hol lakik? Én még sosem hallottam felőle.

– Az könnyen meglehet. Hogy most hol él, magam sem tudom. De létezik. Csodálom, hogy nem
mond önnek semmit a neve, hiszen pár éve, amikor Párizsban lakott, mindenki róla beszélt.

– Csakugyan... Homályosan emlékszem valamire... Valószínűleg kalandor, vagy valami efféle volt.

– Kancellár úr – vágott közbe hevesen Morel –, ne mondjon véleményt arról, akit nem ismer. Nincs
a világon nemesebb jellem annál az embernél.

– Ön, úgy látszik, tűzbe tenné érte a kezét. Nos, jól van. – Pasquier megvonta a vállát. – Tehát ez a
Monte Cristo grófja bízta meg azzal, hogy a bonapartistákhoz csatlakozzék. Miért kívánta ezt öntől?

– Nehezet kérdez. Nem tudom. Júliusban meglátogatott egy idegen úr. A gróf üdvözletét hozta,
amelyben biztosított, hogy még nem felejtett el. Üzenetében utasított, hogy keressem fel nevében a
Rothschild-bankházat, igazoljam magam és vegyem át azt az összeget, amelyet kifizetnek nekem. Az
idegen azt is tolmácsolta, a gróf szívesen venné, ha csatlakoznék ahhoz az ügyhöz, amelyet az az
ember képvisel, akihez a pénzt el kell juttatnom. Megkérdeztem, miféle ügyről van szó? Az idegen
kitérő választ adott: majd megtudom.

A gróf kívánságának megfelelően cselekedtem. Miután a pénzt Londonba kellett továbbítanom,
feleségemmel odautaztunk. A címzett úr átvette a küldeményt és megmondta, hogy az Lajos Napóleon
céljait szolgálja. Ezek után kötelességemnek éreztem, hogy csatlakozzam hozzájuk, annál is inkább,
mivel, mint már említettem, a szívem amúgy is a herceghez húz.

– És ki volt az a londoni úr?

– A nevét nem fogom elárulni – mondta a kapitány. – Nincs a vádlottak között és a terv
végrehajtásában semmi része nem volt. A herceg baráti köréhez tartozik.

– És ki volt a gróf követe? – faggatózott a kancellár.

– Szavamat adom önnek, hogy nem ismerem. Sem azelőtt, sem azóta nem láttam.

– Elég különös! – jegyezte meg Pasquier mogorván. – Azt sem tudná megmondani, kapcsolatban
állt-e az a londoni úr a gróffal, és ha igen, milyenben?

– Nem tudom, kancellár úr. Nem kérdeztem meg.

– Azt sem tudná elárulni, milyen viszony volt a herceg és a gróf között?



– Nem. Ezt éppen olyan kevésbé tudom. Nem lehettem annyira tolakodó, hogy ilyesmi felől
kérdezősködjem.

– Kissé tapintatos, sőt, túl tapintatos ön, kapitány – gúnyolódott Pasquier. – Talán még arról sem
tud felvilágosítást adni nekünk, vajon tudta-e a herceg, kitől származik az a pénz?

– Úgy van, kancellár úr, ezt sem tudom. Erről sosem beszéltem vele. Már csak azért sem, mert a
londoni úr feltétlen titoktartást kért.

– Ne vegye rossz néven, kapitány úr a megjegyzésemet, de vallomása kissé olyan színezetű, mintha
felkészítették volna kérdéseinkre. No de nem kényszeríthetjük, hogy bárkit is kiadjon nekünk. A
tizenkilencedik század, sajnos, már nem ismeri a kínvallatás fogalmát. Arról sincsenek sejtelmei,
miért küldött pénzt Monte Cristo grófja a bonapartistáknak?

– Sejtelmeim vannak ugyan, de még nem igen gondolkodtam erről – felelte a kapitány. – Azt
hiszem, ez a vonzódása még ifjúkorából származhatik. Állítólag a császár ügyéért szenvedett, emellett
Leclerc, annak a hajónak a kapitánya, amelyen a gróf akkoriban szolgált, szintén Bonaparte embere
volt. Atyám pedig, mint már mondtam, hasonlóképp a nagy ember tisztelői közé tartozott. Nem tartom
lehetetlennek, hogy a grófot emlékei vezetik. Ezek természetesen csak sejtések. Hangsúlyozom, nem
tartom magam illetékesnek, hogy ebben a témában véleményt formáljak.

– Megnevezné az összeget, amelyet a gróf ön által Londonba küldött?

– Ezt is megtiltották. Csak annyit mondhatok, nagyobb összeg volt.

– Több, mint egymillió?

– Hogyne. Sokkal több.

– Ezek szerint ennek a Monte Cristo grófjának gazdag embernek kell lennie.

– Nyilvánvalóan a világ egyik leggazdagabb embere.

– Mire alapozza véleményét?

– Tényekre. Nála az ezresek garasoknak számítanak.

– Honnan származhat ez a rettentő vagyon? Sosem hallottam Monte Cristo nevű gazdag arisztokrata
családról.

– Sajnos, ismét nem tudok választ adni önnek. Mint családom megmentőjét, tisztelem, csodálom, a
világ legjobb, legnemesebb emberének tartom, de sosem kérdeztem tőle, honnan szerezte kincseit.
Különben is, azt hiszem, ez nem tartozik a tárgyhoz. A kancellár úr talán érdeklődjék magánál a
grófnál.

– Ezt valóban szívesen megtennénk – kapott a szón a kancellár. – Kérem, adja meg a címét.

– Sajnos, nem tudom. De ha szabad megjegyeznem, ennek megszerzése egy olyan tökéletes rendőri
hálózatnak, amellyel a kormány ma rendelkezik, bizonyára gyerekjáték. Ha megtudják, kérem,



közöljék velem is.

– Az ön Monte Cristo grófja mintha csak a mesékből lépett volna elő – jegyezte meg a kancellár
gúnyosan. – Ha itt élne, Európában, feltétlenül lennének információink egy ilyen dúsgazdag emberről.
Ki tudja, ki rejtőzik a gróf neve mögött?!

– Talán a jezsuiták – vélekedett Franck-Carré. – Talán a jelenlegi kormány megbuktatására
készülnek.

Pasquier olyan mosollyal fordult az államügyész felé, mintha azt mondaná:

– Csakugyan, ez nem lehetetlen!

– Lenne még egy kérdésem – nézett ismét a kapitányra. – Miért éppen önt bízta meg a gróf, hogy a
pénzt Londonba vigye? Egyszerűbb lett volna, ha közvetlenül azt a bizonyos rejtélyes urat használja
fel erre a célra, nemde? Tud erre valami magyarázatot adni?

– Talán – felelte a kapitány kissé tétován. – A megbízatást magam is jelentéktelen feladatnak
tartottam. Rá is kérdeztem, miért nem valami fontosabb, nehezebb, nagyobb dolgot kíván tőlem? Azt
a feleletet kaptam, a gróf ezt nem a saját, hanem az én érdekemben kéri.

– Hogyhogy...? Folytassa, kérem! –sürgette a kancellár, látva a kapitány habozását.

– Azt mondta, hogy Franciaország jövője a Napóleonok és azok követőinek kezében van. Ezért
fontos számomra, hogy már most nyíltan kiálljak az ügy mellett, csatlakozzam ahhoz.

A kancellár komoran meredt maga elé. Az államügyész is lesütötte a szemét. Kínos szünet támadt.

– Az ön Monte Cristo grófja lehet gazdag, lehet nemes, lehet akármi, csak jó próféta nem – törte
meg végre a csendet gúnyosan Pasquier. – Jóslata, mint látja, nem vált be. Lám önnek sem becsületet,
dicsőséget szerzett, ellenkezőleg. Börtönbe juttatta.

– Egyelőre! – mosolygott a kapitány nyugodtan. – De a jövő a miénk! Franciaországban csak a
Bonaparték uralkodhatnak, senki más. Napóleon Lajos írja egyik művében: „A nagy változások csak
ritkán sikerülnek első kísérletre.” „Qui vivra verra, uraim!

– Nem azért idéztük ide, hogy politikai kérdéseken vitatkozzunk önnel – szólt rá bosszúsan a
kancellár. – Különben is, épp elég ideje lesz, hogy álmodozásait zavartalanul folytathassa a börtönben.
Ön Boulogne-ban fegyverrel a kezében esett fogságba. Ezért meg fogja kapni méltó büntetését.

– El is várom – mondta Morel hidegen. – Igazságtalanság is lenne, ha engem futni hagynának.

– Ez a hősködés nevetséges – intette le a kancellár. – Tulajdonképpen ki követelte öntől, hogy a
boulogne-i „kiruccanásban” aktív szerepet vállaljon? Csak nem az az úr, akinek a pénzt vitte?

– Nem. Különben is, önök jól ismerik az eseményeket! Kis ideig Londonban éltem a feleségemmel,
többször találkoztam a herceggel. Mint minden ismerősének, nekem is felajánlotta, hogy vegyek részt
egy tengeri kéjutazásán. A feleségem Londonban maradt. Mi csak a hajón tudtuk meg, hogy utunk
célja Boulogne. Jómagam nem nagyon bíztam a vállalkozás sikerében, de nem akartam visszalépni.



Már nem is tehettem volna.

– Nos, láthatja, ezt a kis ballépést nem mindenkinek róttuk fel főbenjáró bűnként. A pairek házának
ítélőszéke előtt csak tizenkilenc vádlott állt. Ön is bizonyára rég szabad lenne, ha nem zárkózna el
ennyire a vallomástételtől. Beszéljen nyíltabban, Morel kapitány és máris szabad. Kérem, nevezze
meg azt az urat, akinek a pénzt vitte.

– Ezt ne is várják tőlem. Annál inkább ne, mivel ez a személy még most is Londonban tartózkodik.

– Makacsságával csak magának árt – jegyezte meg a kancellár. – Mindaddig börtönben marad, amíg
ezt a nevet meg nem mondja.

– Remélem, hogy pártatlan törvényszék ítélkezik majd felettem – kiáltotta Morel.

– Meglehet, de nagyon valószínű, hogy ez az ítélet a halálát jelentené. Mindenképp az ön érdekét
szolgálná, ha megmondaná nekünk azt a nevet... Bizonyára szereti a feleségét és a gyermekét.
Gondoljon rájuk!

– Micsoda kérdés ez! – kiáltott felháborodottan a kapitány. – Hogy szeretem-e Valentine-t és az én
kis Edmondomat?!

– No látja! Gondoljon arra, milyen fájdalmas lenne, ha soha többé nem láthatná őket.

– Természetesen fájna – ismerte el Morel. – De bizonyára ezután is engedélyt kapnak, hogy
meglátogassanak a börtönben.

– Valószínűleg nem – mondta Pasquier kereken. – Ön szigorított zárkába kerül, ott senkit sem
fogadhat... hacsak... hacsak nem adja meg a kért felvilágosításokat.

A kapitány elvörösödött a dühtől. Látszott, csak nehezen türtőzteti magát.

– Ha ön tréfál, kancellár úr, ez nagyon gonosz tréfa. Remélem, még van igazság Franciaországban.
Tessék, állítsanak a pairek háza, esküdtszék vagy rendőrbíróság elé, ahová akarnak. Szívesen
elszenvedem a kirótt büntetést, akárcsak a többiek.

– Majd meglátjuk – mondta a kancellár rejtelmesen. – Elmehet!

Csöngetett a törvényszolgákért. Morel hidegen köszönt és nyugtalan szívvel elhagyta a szobát.

Morel távozása után a kancellár fürkészve nézett az államügyészre és megrázta a fejét.

– Nos, mi a véleménye? – kérdezte. – Mi ez? Szemfényvesztés? Valóban létezik Monte Cristo
grófja? Hazudik, vagy igazat beszél Morel?

– Jól megfigyeltem az arcát, a tekintetét. Azt hiszem, igazat mond. Ami Monte Cristo grófját illeti,
néhány évvel ezelőtt magam is sokat hallottam felőle. Sőt, egy ízben találkoztam is vele Villefort-
éknál, az elődömnél. Azt hiszem, van egy egyszerű, de biztos módunk arra, hogy megtudjuk az igazat.
Morel felesége itt lakik, Párizsban, férje sógorának a házában. Mivel annak idején elkísérte urát
Londonba, ő tudni fogja, kivel találkozott ott Morel. Ha kissé ráijesztek és elmesélem neki, milyen



sötét sors vár a férjére, bizonyára kinyitja a száját. Holnap meglátogatom.

– Nagyon jó gondolat! – helyeselt Pasquier. – És ha már ott jár, próbáljon megtudni amennyit csak
lehet erről a Monte Cristo grófról. Nem tudhatjuk, ki rejtőzik e név mögött.

A kancellár felállt. Arca komor maradt.

– Aggasztja valami? – kérdezte Franck-Carré.

– Tudja, még mindig az motoszkál a fejemben, amit ez a Morel a Bonapartékról, a jövőjükről
mondott – vallotta be Pasquier olyan kényszeredett mosollyal, amely nagyon is elárulta
nyugtalanságát.

– Ugyan már...! – legyintett az ügyész. – Ma Lajos Fülöp uralkodik és minden bizonnyal sokáig ül
majd a trónon. Mit érdekel minket a jövő?! Pairek háza mindig lesz és ügyészekre is szükség lesz,
amíg világ a világ. Végül pedig...

Nem fejezte be a mondatot. Pasquier kérdőn nézett rá. Aztán mindketten távoztak a Luxembourg-
palotából.





TIZENKETTEDIK FEJEZET

Valentine

Morel kapitány húga, Júlia másnap reggel a Meslay utca egyik barátságos házában, a nappali
ablakában ülve kötögetett. Szemben vele férje, Emanuel Herbault újságot olvasott. Kislányuk babáját
táncoltatta az apja térdén, szőke kisfiúk pedig apró csínyekkel igyekezett magára vonni édesapja
figyelmét. Herbault, akárcsak a díványon ülő fiatalasszony ma sokkal figyelmesebben merült az
újságba. Baljával kisfiát ölelte magához, az újságot a jobb kezében tartotta.

E kedves csendélet mintha nem is Párizs szívében készült volna – az ilyen idillben élő családokat
előbb-utóbb szétdúlja a nagyváros, a rohanás, a hajsza. Olyan volt ez a kis család, mint egy
rózsacsokor, amely szelíden ringatózik a tenger vad hullámain.

A fiatal hölgy bájos, kifejező arcának arisztokratikus finomságát és szépségét még jobban kiemelte
fekete ruhája. Kissé sápadt volt, de korántsem betegesen sápadt. Szemében aggodalom tükröződött.
Sötét ruhája is mintha árnyékot vetett volna a család boldogságára, a ház nyugalmára.

A nő Valentine volt, Morel felesége. Mióta férje börtönben ült, az asszony elviselhetetlenül egyedül
érezte magát házukban. Ideköltözött hát Herbault-ékhoz, ahol legalább volt kivel szót váltania. Fekete
ruhája is jelezte, mennyire együtt érez Morellel, mennyire lesújtja férje – ha ideiglenes is az –
elvesztése. Ölében a kisfiú Edmond Morel volt.

– Úristen, micsoda hosszú beszédet mondott ez az ember! – Valentine nehéz sóhajtással tette le az
újságot. – Szinte beleszédült a fejem! Ha minden szava igaz lenne, valamennyi vádlottat legalábbis le
kellene fejezni. De, ugye, az ügyész nem beszélt igazat, ugye, nem, Emanuel?

– Egy államügyész – bölcselkedett Herbault –, nem is beszélhet másként. Ha eredményt akar elérni,
mindent a legsötétebb színekkel kell lefestenie, mi több, túloznia kell. Csakhogy a közönség már
ismeri az ilyen praktikákat. Ne aggódjon hát, kedves Valentine! Egyébként is, a kapitány nincs a
vádlottak között.

– Hiszen éppen ez ejt gondolkodóba – mondta a fiatalasszony. – Miksa is elkövette mindazt, amit az
ügyész a vádbeszédben felsorolt. Személyes barátja volt a hercegnek és fegyverrel a kezében vett részt
a partraszállásban. Igazán nem tudom, mit jelent ez, jót vagy rosszat? Miért nem állították a pairek
háza elé?

– Én feltétlenül kedvező jelnek tartom – vélekedett Emanuel. – Azt jelzi, hogy a kapitány ellen még
vádat sem mertek emelni.

– És ha titokban tartják fogva, vagy, amire gondolni sem merek, már megölték – az asszony
megborzongott a gondolatra.



– Ugyan már! – nevetett Emanuel. – Miért kínozza magát ilyen agyrémekkel?

– Hogy Miksát megöljék? Pláne titokban? Micsoda gondolat! – kacagott fel Júlia is, szívből,
őszintén. „Jöhet a világ vége, elpusztulhat a föld, de hogy a bátyámnak baja eshet, ez képtelenség” –
ez csengett ki a hangjából.

– Apa – szólt közbe az idősebbik kisfiú. – Miért beszéltek olyan sokat Miksa bácsiról? Hol van
tulajdonképpen Miksa bácsi?

– Papaaa! – sírt fel a kis Edmond is.

– Már a pici is vágyik utána – sóhajtott Valentine és magához szorította gyermekét. – Igazán nem
volt tisztességes a hercegtől, hogy az uramat is belevonta ebbe a kellemetlen és veszélyes ügybe.
Valójában nem is volt szüksége rá. Hiszen ha legalább sikerült volna... De így...!

– Igazi asszonyi gondolkodásmód – nevetett Emanuel. – Maguk mindig annak a pártját fogják, akik
békén hagyják a férjeiket.

– Ennyit sem törődöm a politikával – vágott vissza az asszony. – Soha nem is törődtem. Ha Miksa
nem mondta volna, hogy a gróf kívánságát teljesíti... Igen, igen, a gróf. Istenem, ha most itt lenne!

– Miféle gróf? – kérdezte Júlia és Emanuel egyszerre.

– Hogyhogy miféle gróf?! Természetesen Monte Cristo, valamennyiünk megmentője.

– Bizony, ha Monte Cristo itt lenne! – sóhajtott most már Júlia is. – Igazad van. De legalább nekünk
elárulhatta volna, hol találjuk.

– Persze. Hogy aztán minden csip-csup ügyben őt háborgassuk! – fordult Emanuel a feleségéhez. –
Azt hiszem, a gróf már így is túlságosan nagylelkűen viselkedett, mindent elkövetett az érdekünkben.

– Igazad van, de Miksa végül is az ő kívánságára utazott Londonba.

– A gróf egészen biztosan ki is szabadítja – mondta Emanuel tántoríthatatlan bizalommal.

– Igaz, igazad van – bólintott Júlia. – A gróf közbe fog lépni, meg fogja menteni Miksát. Áldja meg
érte az Isten!

Vén szolga lépett a szobába. Penelon volt, az öreg matróz, a hajdani kitűnő tengerész, aki már
Miksa és Júlia szüleit is szolgálta. Névjegyet nyújtott át a fiatalasszonynak.

– Mit jelentsen ez? – csodálkozott Valentine, miután elolvasta a névjegyre írt sorokat. – Franck-
Carré főállamügyész szeretne beszélni velem. Mit akarhat tőlem?

– Édes Istenem, Valentine, hiszen ez nyilvánvaló! Miksa ügyében keresett fel – mondta Júlia.

A fiatalasszony elsápadt. Talán, mert ez a rang, „főállamügyész”, apja emlékét idézte fel benne.
Összeszedte magát, felállt.



– Akkor persze beszélnem kell vele – tanácstalanul nézett körül.

– Természetesen – mondta Emanuel. – Penelon, vezesd az urat a fogadószobába. Persze – folytatta
–, az ember sosem tudhatja, miért látogatja meg egy ügyész. Lehet, hogy a segítőkészség vezeti, de az
is lehet, hogy... – nem fejezte be mondatát. – Legyen óvatos!

– Édes Istenem, hiszen alig tudok valamit Miksa ügyeiről – tördelte kezeit Valentine.

– Minden szavát alaposan fontolja meg – figyelmeztette Emanuel. – Ezek az ügyészek a
legártatlanabb mondatokat is képesek visszájukra fordítani. Hála Istennek, nekem még nem volt
dolgom velük, és nagyon remélem, hogy nem is lesz!

Valentine Júlia gondjaira bízta a kis Edmondot és átment a fogadószobába. Sápadt, szikár, fekete
ruhás úr várta. Kalapját a kezében tartva meghajolt előtte.

– Morelné asszony?

– Én vagyok.

– Villefort úr leánya?

– Igen, államügyész úr! Kérem, üljön le! Minek köszönhetem a szerencsét?

– Az ura miatt jöttem... remélem, megbocsátja a merészségemet.

– Már az is vigasztalás, ha hallhatok valamit a férjemről.

– A merényletben való része igazán csekély volt. Remélem, azok sorába kerül, akik könnyű
büntetéssel szabadulnak. Csakhogy ez tőle függ.

– Hogyan? Tőle?

– Úgy van! Nem hivatalos minőségben jövök önhöz, hanem mint jó barátja.

– Hálára kötelez!

– Szóba sem kerülhet a hála! Ha rám hallgat, nemcsak a férjének tesz szolgálatot, hanem az
államnak is. Egyetlen név közléséről van szó. Nem áltatom önt asszonyom, az ön férje mindaddig nem
kapja vissza a szabadságát, amíg ezt a nevet meg nem tudom. Ezért gondoltam önre.

– Milyen névről van tulajdonképpen szó?

– Annak az úrnak a nevéről, akinek az ön férje Monte Cristo pénzét átadta.

– Nem ismerem a nevét!

– Ez kellemetlen! De van egy másik megoldás is. Ha jól tudom, ma meglátogatja a férjét. Nem
kétséges, megemlíti majd önnek, hogy ez után a név után érdeklődtem. Bírja rá, hogy végre beszéljen.
Sajnos, addig sem önt, sem a napvilágot nem látja meg.



– Az borzasztó volna!

– Ha a férje szereti önt és gyermekét, elárul egy nevet. Egy nekünk fontos nevet, amely a számára is
fontos.

Az államügyész felállt, távozott.

Valentine sírt, amikor másnap délben visszatért ura látogatásából. Morel állhatatos maradt.
Valentine az államügyészhez sietett, de az nem fogadta.

Harmadnap ismét elment a fogházba, de akkor tudtára adták, hogy további látogatásai is
hiábavalóak lesznek.

Emanuel kérvényt írt a pairek házához, de még nem kapott választ. Kínosan múltak a fiatalasszony
napjai.

Csak egy ismeretlentől kapott pár sort.

„Ne aggódjon, asszonyom, az ura rövidesen kiszabadul.”

Ugyan ki lehetett ez más, mint Monte Cristo gróf? Valentine-ban új remény támadt. De a napok
teltek-múltak és Morel nem tért vissza hozzá.





TIZENHARMADIK FEJEZET

A Palais Royalban

Szivarfüst gomolygott a Palais Royal egyik titkos szobájában. Az itt összejött társaság Párizs
legjavához tartozott. Idegent ide nem bocsátottak be. Kártyáztak, mégpedig nagy összegekben.

Épp ezért alapvető feltétel volt, hogy aki a játékban részt akart venni, annak gazdagnak kellett
lennie. Néhányan a társaság tagjai közül közhivatalt is viseltek. Hetenként egyszer találkoztak a Palais
Royalban, ahol a kártyázás mellett megtárgyalták a legfrissebb pletykákat, újságokat.

A játék éppen szünetelt. Egyesek a díványon ültek, mások kisebb csoportokba verődve beszélgettek.

Az egyik csoportban négyen voltak. Lucien Debray, a külügyminisztérium titkára, Chateau Renaud
gróf, a diplomata, Beauchamp, az újságíró, akinek éles tollától mindenki félt és François Epinay gróf.
Az utóbbi, Valentine egykori vőlegénye, sápadt, értelmes arcú fiatalember volt. A másik háromnak is
jellegzetes volt a kifejezése, Beauchamp élénk szeme, Debray hivatalos arca és Chateau Renaud
finoman metszett vonásai egymáshoz illettek. Valamennyi tősgyökeres párizsiak voltak.

– Mennyi ideig volt távol, Epinay? – kérdezte Beauchamp.

– Majdnem egy évig.

– Önt, úgy látszik, megszállta az utazás ördöge! – jegyezte meg Debray.

– Ugyan, melyik részén nem járt még a világnak? – érdeklődött Beauchamp.

– Amerikában még nem voltam – felelte Epinay.

– Bizonyos, hogy legközelebb arra veszi az útját – nyugtatta meg Chateau Renaud.

– Nem lehetetlen.

– Járt Afrikában is?

– Onnan jövök. Egyik közös ismerősünket szerettem volna meglátogatni, de nem találtam meg.

– Nem is tudtam, hogy valamelyik ismerősünk Afrikába ment! – jegyezte meg Debray.

– A világ könnyen felejt. Morcerfre gondoltam.

– Csakugyan! – kiáltott fel Chateau Renaud. – Szegény fickó! Az apja meghalt, a vagyonát
szétosztogatta... és nem találta meg? Talán meghalt vagy eltűnt.



– Meglehet! Emlékeznek még arra, amikor összegyűltünk nála, hogy Monte Cristo grófot
megismerhessük? Csak Morcerf és Morel hiányzik.

Mialatt a gróf beszélt, látszólag gondolataiba merülve egy fiatalember állt a közelükben. Amikor
Epinay Monte Cristo gróf nevét említette, a fiatalember nem tudta leplezni rémületét. Odébb
húzódott, de úgy látszik, lassan megnyugodott. Ismét visszatért előbbi helyére és figyelte a társaság
beszélgetését.

– Persze, Morel! Mi lett belőle? Derék fiú volt! – szólt Chateau Renaud.

– Részt vett a boulogne-i ügyben és letartóztatták – mondta Debray.

– Csakugyan? Ilyen meggondolatlan volt?

– Ha jól emlékszem, mindig rajongott Napóleonért.

– Morelt szem elől vesztettem – jegyezte meg Beauchamp. – Utoljára Valentine temetésén láttam,
akit azóta feleségül vett.

– Valentine? – riadt fel Epinay. – Hát nem halt meg? Mit jelentsen ez?

– Persze, ön akkor elutazott. Valentine csak tetszhalott volt és azt rebesgették, Monte Cristo gróf
életre keltette.

– Különös ember ez a gróf! Vajon mi lett belőle? – kérdezte Epinay.

– Semmi hír nincs róla – mondta Beauchamp. – Eltűnt, ahogy jött.

– Bocsánat, uraim! – szólalt meg hirtelen az ötödik fiatalember. – Önök arra kíváncsiak, mi lett
Monte Cristo grófból?

– Talán felvilágosítást tud adni nekünk, Loupert úr? – fordult felé Chateau Renaud.

– Esetleg! Nemrég hallottam, hogy egy ember Rómában felment a Capitoliumra, beszédet intézett a
néphez, majd lángok között az égbe szállt. Kétségkívül, ez az ember csak Monte Cristo gróf lehetett.

– Kétségkívül! – folytatta a tréfát Beauchamp. – És valószínűleg afféle önégetés volt.

– Nem is más! Hiszen az egész gróf csupa ragyogó tulajdonságból állt.

– Ismerte talán? – kérdezte Debray.

– Futólag találkoztam vele Párizsban. És nem is tudtam megérteni, hogyan lehetett ez az ember
akkora hatással a felvilágosodott párizsiakra.

– Ez igaz – ismerte el Chateau Renaud –, akkoriban valamennyien a hatása alá kerültünk.

– Ez talán túlzás – jegyezte meg Epinay. – Az viszont tagadhatatlan, hogy a gróf rendkívüli ember
volt.



– Osztom a véleményét! – csatlakozott Beauchamp. – Jusson eszünkbe, hogyan tette tönkre az öreg
Morcerfet. Mert a fejem teszem rá, hogy aminek Morcerf halála vetett véget, ami a pairek tanácsán
lezajlott, annak a gróf volt a hátterében. Különös idők voltak azok.

– Lakása a Champs-Elysée-n még megvan – vetette közbe Debray. – A gróf Morelnek ajándékozta
és a kapitány lakott is ott egy ideig.

– Morel csakugyan fogoly? – kérdezte Epinay. – Furcsa, de nincs a vádlottak között.

– Nem, őt valóban nem állították a pairek háza elé – magyarázta Beauchamp. – Úgy tudom, az
utóbbi időben megszigorították a fogságát, még a feleségét sem engedik be hozzá.

– Való igaz – mondta Debray. – Magam is olvastam azokat a könyörgő leveleket, amelyeket a
királyhoz és a miniszterhez intézett.

– Valentine tehát él, és Morel felsége – tűnődött Epinay.

– Még mindig érdeklődik utána? – kérdezte a diplomata. – Adjon hálát az Istennek, hogy így
alakultak a dolgok. Már akkor szerelmes volt a kapitányba. Ön sosem lett volna vele boldog.

– Igaz – bólintott Epinay. – Úgy hallottam, hogy Villefort megtébolyodott. Vagy talán meghalt?

Loupert úr a búskomor grófnál mohóbban várta a feleletet.

– Ezt nem tudnám megmondani – mondta az újságíró. – Eltűnt, akárcsak a fia, Cavalcanti herceg.
Semmi hír róluk.

– Lehet, hogy az az undorító gonosztevő büntetés nélkül szabadult? Lehet, hogy egy szökött
gályarab, egy gyilkos nem került a törvény elé?

– Nos, nem ismerem a körülményeket – vette át a szót Debray. – A gyilkosságot mindenesetre nem
lehetett rábizonyítani. Az egyetlen tanú, Monte Cristo gróf eltűnt.

– Pedig úgy hírlik, ő jelentette fel – egészítette ki Chateau Renaud.

– Bonyolult történet – elmélkedett Epinay. – Ki volt ennek az embernek az anyja?

Senki sem felelt. Debray elfordult, Beauchamp pedig a szájára tette ujját, hogy figyelmeztesse a
grófot. Epinay megértette.

– Szóval elég volt Villefort neve, hogy ezt a gazembert szökni hagyják? – kérdezte.

– Úgy látszik, bár ezt nehéz volna bizonyítani – mondta Beauchamp. – Az azonban tény, hogy az ál-
Cavalcanti herceg, az egykori gályarab büntetlenül maradt, sőt valószínűleg meg is szökött. Bár lehet,
nem volt ellene elegendő bizonyíték.

– Mindegy – sóhajtott fel François Epinay. – Engem csak Morcerf sorsa érdekel. Családjával együtt
mintha csak leradírozták volna a föld színéről. Titokzatos dolog ez!



Elmerengett, akár csak a többiek. Csak Loupert arca őrizte meg jeges hidegségét. Figyelte társait,
holott épp nekik kellett volna nézniük őt. Őt, a gyilkost, akiről beszéltek, Cavalcanti herceget, azt a
Benedettót... A másik asztalnál újra megindult a játék, a társaság szétszéledt. Csak a gróf és az
újságíró maradt a helyén, a többieket figyelték.

– Ki ez a Loupert báró? – kérdezte Epinay. – Sosem hallottam róla.

– Magam sem – felet Beauchamp. – Talán egy éve találkoztam vele először. Tudomásom szerint
vidéki nemes, aki itt tékozolja a vagyonát. Ami pénze még maradt, azzal a börzén próbálkozik.

– Szóval szerencselovag. Parókát visel, pedig fiatalember.

– Csakugyan – mondta Beauchamp –, de eddig ügyet se vetettem erre. Ez a fekete haj nem is lehet
igazi, hiszen az arcszíne vöröses árnyalatú. De nézze csak azt a mexikóit! Annak aztán valódi a haja!
Igazi déli.

– Szép példány, valóban. Ki az? Van valami idegen akcentusa.

– Mondom, hogy mexikói, Kaliforniából jött. Don Lotario de Toledo a neve. Utazó. Lehet, hogy
csak a pénzétől akar szabadulni, de az is lehet, hogy tanulni jött Európába. Végül is egyre megy. Talán
negyedéve bukkant fel és szinte azonnal bejáratos lett a legjobb családokhoz. Kedves, naiv ember, az
első szava elárulja, hogy először van Párizsban. De hát ez tetszik errefelé. Hihetetlen szerencséje van a
nőknél. Gazdag kell legyen, mert ez a Loupert nagyon munkába vette.

– Szerencsétlen! De hát a tanulópénzt mindenkinek meg kell fizetnie – vélte Epinay. – Hanem
jöjjön, Beauchamp, unom már ezt a helyet.

– Megígértem Chateau Renaudnak, hogy vele tartok – hárította el az újságíró. – Tartanom kell a
szavam.

– Nem tudom mi van velem, rettenetesen unom Párizst.

– Mert semmivel sincs megelégedve. Olyan eszméket hord magával, amiket sohasem valósíthat
meg – mondta Beauchamp komolyan. – Jobb is, ha elmegy. Idealistáknak itt nincs helyük. Csodálom,
hogy fiatal és gazdag ember létére ennyire elfásult. Ha nem ismerném, azt hinném, hogy angol.
Menjen Monte Cristo grófhoz, az az önnek való ember!

– Ha tudnám merre jár, felkeresném – mosolygott a gróf. – De igaza van, sehol sem találom a
helyem. Azt hiszem, Németországba utazom.

– Ismét útrakel?! – fortyant fel az újságíró. – Ez az ön átka! Miért nem vállal futárszolgálatot?
Akkor aztán annyit utazhatna, hogy a végén bele is unna! Cseréljen Chateau Renaud-dal.

Kezet szorítottak. Epinay elment, Beauchamp a játékasztalhoz sétált, ahol javában folyt a csata.
Don Lotariónak szerencséje volt, dőlt hozzá a pénz. Loupert veszített, és irigységét legyőzve kölcsönt
kért tőle. Don Lotario szívesen adott. Loupert azt is elvesztette. Nemsokára don Lotariót is elhagyta a
szerencséje, vagy negyedóra elteltével mindketten üres kézzel, zsebbel ültek a kaszinó előtt. Chateau
Renaud és Debray nyerésben voltak.



A Palais Royal társasága távozni készült. Loupert lehangoltan, rosszkedvűen bámult maga elé, don
Lotario azonban nem nagyon törődött az elvesztett pénzzel.

– Parbleu! Uraim, egyetlen fillérem sincs, teljesen tönkrementem! – Loupert keservesen
felnevetett.

– Ugyan, ön tréfál! Ön, aki naponta ezrekben játszik a tőzsdén?! – Chateau Renaud láthatóan nem
vette komolyan.

– Ez nem tréfa! Kölcsönözzön nekem holnap estig tízezer frankot, gróf!

A gróf finom, arisztokratikus arcán könnyed, megvető mosoly villant át. Megvonta a vállát.

– Bocsásson meg, de sosem adok kölcsön abból, amit nyertem. Sem apám, sem nagyapám,
egyáltalán semmiféle ősöm nem adott soha. Ez hagyomány nálunk.

– Igen tiszteletreméltó hagyomány! – nevetett Beauchamp.

– Ezt a tradíciót a saját családomban is meghonosítom.

– És ön, titkár úr? – fordult Loupert Debray-hez –, ha önt kérném...

– Sajnálom – mondta az is éppoly udvariasan –, egy más alkalommal szívesen állok szolgálatára.
Ma örülök, hogy némi pénz állt a házhoz. Holnap különbözetet kell fizetnem a tőzsdén. De remélem,
hogy nem haragszik emiatt.

Olyan leplezetlen gúnnyal utasította el, hogy Loupert az ajkába harapott. Don Lotarióra pillantott,
mint utolsó mentsvárára. Az egyelőre hallgatott.

Debray, Chateau Renaud és Beauchamp együtt távoztak.

– A mai nap legyen az utolsó este, amikor Loupert itt volt – szólalt meg a gróf. – Nem viselkedik
úriemberhez méltóan.

– Egyetértek – bólintott Debray. – És ez a don Lotario?

– Az pompás kölyök – mondta Beauchamp. – Óvnunk kellene Louperttől. Az az ember a nyakába
varrta magát, egy ilyen tacskót előbb-utóbb könnyűszerrel tönkretesz.

– Ugye don Lotariót Laguidais abbé ajánlotta? – kérdezte Chateau Renaud.

– Ő volt a fő ajánlója, kezességet vállalt érte.

– Amint hallom, a spanyol gyakran meglátogatja az abbét. Talán szólhatnánk neki, hogy óvja a fiút
Loupert-től, meg a hozzá hasonlóktól!...

A beszélgetés alanyai eközben hallgatagon ballagtak a Szajna-parton, don Lotario szállása felé. Már
elmúlt éjfél. Az utcák kezdtek kiürülni, egyre néptelenebbé váltak. Don Lotario fütyürészett, Loupert
komoran, leszegett fejjel haladt mellette. Keze ökölbe szorult.



– Lotario! – szólalt meg a báró. – Holnap estig kölcsönöznie kell nekem tízezer frankot!

– Nem tehetem – válaszolt don Lotario, őszinte jóindulattal.

– Az ördögbe is, hát mindenki ellenem fordul?! – tört ki a báró. – Adnia kell, bármi áron!

– De kedves barátom, engedje legalább, hogy megfontoljam, módom van-e rá. – A spanyol hangja
kissé bosszúsan csengett. – Ma este elvesztettem azt a pénzt, aminek a hónap végéig ki kellett volna
tartania. Odahaza talán négyezer frankom lehet. Ennek elégnek kell lennie, amíg Párizsban
tartózkodom. Nem akarok még egyszer bankáromhoz fordulni. Már így is túlléptem a megszabott
keretemet, és éppen ön miatt.

– Jó! Nem fogok könyörögni! Végeztünk egymással! Jó éjszakát, don Lotario! – Loupert sértetten
hátat fordított, de nem érte el a várt hatást. Ellenkezőleg.

– Báró úr! – kiáltott utána don Lotario. – Ha ön emiatt megszakítja velem a kapcsolatát, az csak
kedvemre van. És örülök, hogy erről az oldaláról is megismerhettem! Jó éjszakát!

Loupert válaszolni akart, de a spanyol már folytatta útját.

– Átkozott! – dühöngött magában. – Itt állok egy fillér nélkül. Persze, még mindig ráérek megfejni
ezt a fennhéjazó spanyolt. Fontosabb, amit már régóta tervezek. Egyszer úgyis meg kell tennem. Most
mindenképp pénzre van szükségem, sok pénzre. Azt pedig csak tőle kaphatom meg.

Határozott léptekkel haladt végig a Szajna-parton, aztán megállt a Boulevard des Italiens-en.
Felnézett az egyik díszes ház ablakaira. A kivilágításból tudta, még mindig társaság van odafent.

Fel s alá járkált, amíg a kocsik el nem gördültek a ház elől, s a nagy fogadóterem ablakai el nem
sötétültek.

A báró belépett az előcsarnokba, majd eltűnt a ház homályában.





TIZENNEGYEDIK FEJEZET

Therese

Ezalatt a spanyol békésen ballagott hazafelé. Az a bánásmód, amelyben ma Debray és Chateau
Renaud részesítették a bárót, gondolkodóba ejtette don Lotariót. Ösztönösen óvatos volt.

Szelíd, kora őszi éjszaka borult Párizsra. Don Lotario már a Pont-neufön járt a Szajna két partját
összekötő hídon. Azon, amelyen minden helybeli legalább naponta egyszer megfordul. Ez volt a
titkosrendőrök fő őrhelye: ha négy napon át hiába vártak ott valakire, azzal hagyhatták el posztjukat,
hogy a keresett személy nem tartózkodik Párizsban.

A híd ebben a késői órában sem volt kihalt. A magányos járókelők hazafelé siettek.

Don Lotario a híd közepén IV. Henrik emlékszobránál járt, amikor botja kicsúszott a kezéből.
Lehajoltában vette észre a korlátnál álló nőalakot.

Mióta Párizsba jött, don Lotariónak nem volt említésre méltó kalandja, pedig szomjazott valami
nem mindennapi után, mint minden fiatalember, aki először jár az óriási városban.

Lotariónak felkeltette figyelmét a magányos nő. Maga is a korláthoz sétált és néhány lépésnyire az
ismeretlen hölgytől megállt. Az semmi jelét nem mutatta, hogy észrevette volna.

Körülöttük csend honolt, amelyet csak néha tört meg egy-egy átrobogó hintő komor dübörgése.

Don Lotario nem bánta, hogy a nő még mindig nem vette észre. Látni akarta az arcát. Szépnek
kellett lennie, de vonásait a széles kalap elfedte. Az egyszerű, de divatos ruhát fedő könnyű
selyemköpeny csinos alakot takart.

Egy villanásnyira don Lotario felé fordult. Jóllehet a spanyol csak a nő arcának egy részét láthatta, a
távoli lámpák bizonytalan, tétova fényében, a látvány valósággal megigézte. A nő finom vonásaira
most az elkeseredés vetette árnyékát. Az alapjában félénk természetű don Lotario nem mert közelebb
lépni, abban reménykedett, hogy a hölgy figyelmére méltatja. Hiába. Szemét egy pillanatra sem vette
le a Szajna hullámairól és szája is éppoly keményen szorult össze...

Don Lotario most már szándékosan ejtette le sétabotját. A nő végre odanézett.

– Bocsásson meg, asszonyom – szólalt meg don Lotario –, hogy megzavartam.

Semmi válasz. Don Lotario már-már otthagyta, aztán még egy ismerkedési kísérletet tett.

– Ön is művész talán? A Szajna így éjszaka kiválóan alkalmas a fények tanulmányozására.

– Szóval ön a fényreflexeket tanulmányozza? – kérdezte gúnyosan a hölgy.



– Igen – válaszolt don Lotario megkönnyebbülten. – Nézze, milyen gyönyörűen tükröződik a
lámpák sora, milyen csodálatosan olvad össze a csillagok fényével a víztükrön!

– Valóban. Innen akarja megörökíteni Párizst?

– Roppant eredeti kép lesz. – Don Lotario csaknem elnevette magát. – Sajnálom, de nem tudtam
mással magyarázni, hogy egy ilyen fiatal hölgyet ilyen későn, magányosan találjak.

– Nem, én nem vagyok festő. Csak elgondolkodtam.

– Én eddig úgy tudtam, a nők, főleg ha ilyen szépek és fiatalok, kellemesebb szórakozást találnak
maguknak.

– Miért? – csattant fel a hölgy. – Persze, azok, akik boldogok! Ön is bizonyára ostoba, üres,
könnyelmű teremtéseknek lát bennünket.

Don Lotario szinte megrémült a nő keserű hangjától. Már jól látta lángoló szemét, határozott,
elszánt vonásait. És látta, hogy olyan hölggyel akadt össze, akit nagy boldogtalanság ért.

Vajon mindez tettetés csupán? Don Lotario már megtanulta, hogy Párizsban a csábításnak ezer és
ezer a hangja!

– Igaza van – mondta. – Csak azokra gondoltam, akik nem ismerik a bánatot, a szomorúságot.

– Sok ember öregszik meg anélkül, hogy megismerje a gondot, a bánatot – válaszolta az ismeretlen.
– Másokat égető, fájó, súlyos, durva csapások érnek, még mielőtt élni kezdhettek volna. A miértre
nincs felelet. Ilyen a sorsunk.

– Úgy van! – mondta a spanyol és donna Rosalbára gondolt. – De az élet már csak ilyen.

– Szép kis vigasztalás, mondhatom – tört ki ismét a nő. – A világ sorát nem tudjuk megváltoztatni,
de legalább férfinak születtem volna. Mert a férfiak dolgozhatnak, belefeledkezhetnek a küzdelembe,
bosszút állhatnak! Mi nők nem tehetünk semmit. El kell fogadnunk, amit a világ és a férfiak
nagykegyesen felkínálnak nekünk. Csak azok a nők boldogok, akik nem érzik, mennyire elhanyagolta
őket a gondviselés, milyen mostohán bánik velük a természet. Ők passzívan, sőt talán örömmel
elfogadják azt, amit az élet nyújt nekik, még abból a pár satnya virágból is mézet tudnak szívni, ami a
számukra fakad. De jaj annak, aki gondolkodik, sorsa és helyzete fölött. Higgye el, uram, nincs
nyomorúságosabb sors a miénknél.

– Megzavartam? – kérdezte don Lotario.

– Talán.

– Akkor kérem, bocsásson meg.

– Talán még meg is kell köszönjem önnek? Egyébként a gondolataim nem voltak szomorúak. Csak
a vizet néztem, figyeltem, hogyan táncol a lámpák fénye a hullámokon. Arra gondoltam, hogy ebben a
pillanatban talán egy hideg és néma tetem úszik odalent.



– Ön ilyesmin gondolkodik? – kérdezte don Lotario meghökkenve.

– Igen. Miért ne tenném? Önnek persze még sosem voltak efféle gondolatai.

– Csak egyszer, de akkor sem ennyire borzalmasak. Amikor a szerelmem elhagyott.

– Tehát már önt is elhagyta, akit szeretett? – a nő hangja különösen, szinte diadalmasan csengett. –
Ez elég ritka eset. Nem Párizsban, a világon bárhol. Általában a férfiak szoktak elhagyni bennünket.
Mi boldogok lehetünk, ha egy férfi kitart mellettünk.

– Elég annyi – mondta don Lotario, miután elűzte donna Rosalba emlékképeit –, hogy elég okom
van gyűlölni a nőket. Kíváncsi vagyok, találna-e mentséget hajdani menyasszonyomnak a
viselkedésére.

Elmondta történetét. Lord Hope-ról, csak futólag tett említést. A nő figyelmesen végighallgatta.

– Uram – mondta aztán –, az ön Rosalbája közönséges teremtés volt, csak a fiatalsága
magyarázhatja, hogy így rászedhette. Az a nő sosem szerette. Hazudott önnek. De egyetlen nő
viselkedése miatt nem lehet ítéletet hozni az egész női nem felett. Hálás lehet a sorsnak, hogy
megmenekült egy unalmas házasságtól és a rabszolga szerepétől. Csak akkor lenne oka panaszra, ha
tudná, hogy igazán szerették és menyasszonya érdekből áldozta volna fel kapcsolatukat.

– Efféle érdek nincs az igazi szerelemben!

– Most így hiszi, és talán igaza van. Annak ellenére mondom ezt, hogy magam is ennek estem
áldozatul. De ennek vége. Köszönöm, hogy visszazökkentett a valóságba. De úgy gondolom, ideje
hazatérnem. Isten önnel, uram!

– Megengedi, hogy elkísérjem? Hol lakik?

– A Marais-negyedben, a Grand-Chantier utcában. Nem félek egyedül, de elfogadom a kísértét.

– A Grand-Chantier utcában lakik? Ott lakik Laguidais abbé is, akit gyakran, szinte minden nap
meglátogatok.

– Csakugyan! Most már emlékszem önre, már többször láttam, amint elhaladt az ablakom alatt. De
jöjjön, menjünk... Ön hol lakik? Remélem, nem kell nagy kitérőt tennie, egyedül is hazatalálok!

– A Luxembourg-palota közelében bérelek lakást, de ez igazán mellékes. Nyújtaná a karját?

– Ön tehát nem festő.

– Nem – vallotta be don Lotario. – Remélem, nem haragszik ezért az ártatlan füllentésért.

– Ön füllentésnek nevezi, én hazugságnak is mondhatnám. De a férfiak lelkifurdalás nélkül
hazudnak nekünk.

– Istenem, nem szabad ilyen szigorúnak lennie.



– Nem veszem komolyan a dolgot – szólt a nő nyugodt, közönyös hangon. – Bár talán mondhatnám,
hogy az olyan ismeretségek, amelyek hazugsággal kezdődnek, hazugsággal is végződnek.

– Remélem, ez velünk nem így lesz.

– Azt gondolja, hogy találkozunk még valaha?

– Ha rajtam múlik, feltétlenül. Azt hiszem, nincs akadálya. Ön is, én is ismerem Laguidais abbét,
megkérem, hogy mutasson be önnek. Persze, tudnom kellene a nevét.

– Therese. Ennyi elég is. Különben felesleges emiatt fárasztania az abbét. Szabad vagyok, a magam
ura, egyedül lakom, akkor és azzal kötök ismeretséget, akivel akarok. Kizárólag önön múlik,
meglátogat-e vagy sem.

Don Lotario meglepetten nézett rá. Tévedett volna? Therese is csak amolyan „független” nő lenne,
amilyen Párizsban százával akad? Vagy talán asszony, esetleg özvegy, olyan, aki valóban
függetlennek mondhatja magát? De nem! A nő hangjában a kacérságnak nyoma sem volt. Minden
szava hidegen, közönyösen csengett. Vagy ez csak tettetés? Csak érdekessé, izgalmassá akarja tenni
magát?

De hiszen ismeri az abbét!

– Akkor ha megengedi, a napokban... milyen időtájt?...

– Nem szabom meg, ahogy nem kötöm magam az órához sem, mint a világi dámák teszik. Amikor
kedvem tartja, elmegyek hazulról. Meg kell találnia a megfelelő időpontot. Milyen néven fogják
bejelenteni?

– A nevem Lotario de Toledo. És fogad majd?

– Jellemző, hogy maguk minden szó mögött hazugságot sejtenek.

– És ha így volna? Nincs okunk rá?

– Igaz. De megérkeztünk. Isten önnel, uram!

Becsengetett, az ajtó kinyílt és a nő eltűnt mögötte.

Don Lotario sokáig állt még a ház előtt. Elgondolkodott, milyen hidegen, közönyösen csengett a nő
minden szava. Milyen közönyös volt egész viselkedése! Mintha csak akkor élénkült volna fel, amikor
a halálról beszélt.

Don Lotario izgatottan tért haza. Holnap feltétlenül kikérdezi az abbét. De beavassa-e a titkába? A
nő egyértelműen elutasította azt az ajánlatot, hogy ismeretségüket Laguidais abbén keresztül
folytassák. Nem volt ez figyelmeztetés? Don Lotario végül úgy döntött, mégis az abbéhoz fordul
tanácsért, hiszen őt ajánlották tanácsadójául, atyai jó barátjának.

– Végre egy igazi kaland! – mosolygott magában, s megnyugodva elaludt.





TIZENÖTÖDIK FEJEZET

Anya és fia

A Boulevard des Italiens-i házban, amelyet Loupert olyan figyelmesen vizsgálgatott, azon az estén
valóban kisebb társaság gyűlt össze. Danglars báróné azokat a barátnőit fogadta, akik még akkor is
hűek maradtak hozzá, amikor férje a legnagyobb bankárok egyike, csődbe jutott és – akárcsak a lánya
–, megszökött. A báróné akkor néhány hónapra elmenekült Párizsból, de visszahúzta a szíve.
Visszatérve ismét nagy házat vitt, hiszen férje vagyonából jelentős summát sikerült megmentenie.
Szalonjai minden fogadóestén jobban és jobban megteltek.

Párizs könnyen felejt! A báróné különben is ártatlan volt! Ugyan mit tehetett arról szegény asszony,
hogy ura csődbe jutott és megszökött? Talán az ő hibája volt, hogy lánya, Eugénia többre becsülte a
fényes és nyugodt életnél a művészetet, jobban vágyott a neki szóló, művészi tudását, tehetségét
elismerő taps után? Vagy talán a báróné az oka annak, hogy a lánya megszökött azon az estén, amikor
az ál-Cavalcantival kellett volna megesküdnie? Nem! A báróné mindebben teljesen ártatlan volt! Sem
férje csődjét nem akadályozhatta meg, sem makacs, független gyermekét nem zabolázhatta meg. A
világnak mindenesetre ez volt a véleménye. Végtére a báróné még mindig gazdag asszony, milliók
ura.

A régi barátok közül azonban az egyik, talán épp a legizgalmasabb, elmaradt a háztól. Lucien
Debray, a miniszteri titkár, az, aki az este Chateau-val és Beauchamppal a Palais Royalban
szórakozott. Azelőtt mindennapos vendég volt Danglars-ék házában. A világ előtt mint a család
barátja, mi több, a báróné szeretőjeként szerepelt. Debray az asszony vagyonával gyakran nyert
tekintélyes összegeket. Könnyen tehette. Mint a külügyminisztérium titkára, biztosra ment a tőzsdén.
A nyereséget azután egyenlő arányban megosztották. Úgy látszik, üzleti kapcsolatuknak híre ment,
mert az időközben megtollasodott Debray már egyedül tőzsdézett. Danglars bárónéval, közvetlenül
annak Párizsból való távozása előtt, elszámolt. Számokban búcsúztak. S a bárónénak a férje és a lánya
szökése okozta csapáson túl el kellett viselnie annak az embernek a ridegségét, keményszívűségét,
akit őszinte barátjának, szerelmesének tartott.

Több mint egy év telt el azóta. A báróné lassan meg vigasztalódott. Hiszen az olyan asszony, akinek
milliói vannak, aki szellemes, és vonzó is, mindig megvigasztalódik. Ha özvegy lett volna, még
kérőkben sem lett volna hiány. De az urától még nem tudott megszabadulni. Danglars-ról mindössze
annyi híre volt, hogy Rómában látták. Lánya hasonlóképp eltűnt a szeme elől. Állítólag felvett néven,
énekesnőként aratott sikereket.

Másik gyötrő emlékéről, amely talán még a Debray-vel való szakításnál is fájóbb volt számára, az
akkor összegyűltek mit sem tudtak. Hogy kik voltak ezek az emberek? Néhány vele egykorú barátnője,
néhány úr, akiket régebbről ismert, meg a művészet néhány másodrendű csillaga. Bizony nem az a
ragyogó társaság, amely valaha megtöltötte Danglars-ék szalonját. Ámbár pótléknak ez is megtette!

A báróné már hosszabb ideje gyöngélkedett, így a vendégek maguk között megegyeztek, hogy korán



távoznak.

Két óra után már csak a legbensőbb ismerősök maradtak. Lajos Napóleon perét vitatták.

– Nem szeretem az efféle izgalmakat! – jegyezte meg az egyik hölgy. – Mindig kellemetlenül érint,
ha azt kell látnom, hallanom, mint erőlködnek, hogy a vádlottat minél jobban meggyanúsítsák,
befeketítsék.

– Ez igaz ugyan – ellenkezett egy másik igen sápadt hölgy –, de az izgalom valóságos áldás nekem.
Ezeken a nyilvános tárgyalásokon mintha színházban ülnék. Micsoda csiklandós jeleneteket lát ott
néha az ember?! Nem épp a politikai perekre gondolok, azok rendszerint szárazak. De gondoljanak
csak vissza, amikor az ál-Cavalcanti herceg azt állította, hogy Villefort úr az apja!

– Pszt! – intette le az egyik úr. – Danglars-né közeledik. Az a Cavalcanti majdnem a veje lett!

A báróné, mintha meghallotta volna a beszélgetést, továbblépett.

– Elnézést, ez teljesen kiment a fejemből – folytatta a sápadt hölgy. – De Danglars-né most már
nem hall bennünket. Hát nem volt az izgalmasabb, megrázóbb, mint akármelyik színpadi jelenet? Ha
jól emlékszem, Danglars-né is jelen volt, és elájult. Nem is csoda, szorosan kötődött ahhoz az
emberhez, aki hercegnek hazudta magát, és Eugénie kezét is csaknem megkapta. Dehát ez már régi
ügy!

A hölgy egy kissé elhúzta a száját és a többi asszony is sokatmondó pillantást váltott.

– Még mindig nem érzem egészen jól magam – szólalt meg a bárónő.

Ez volt a jel a búcsúzásra. Danglars-né valóban nagyon halovány volt.

A szalon lassan kiürült. A báróné visszavonult a szobájába. Miután a komorna kiment, leült, kezére
támasztotta fejét.

Halkan kopogtak.

– Istenem, megmondtam, hogy hagyjanak egyedül! Mi baj van? – kiáltott fel Danglars-né

A komorna lépett be.

– Ezt a névjegyet kell behoznom önnek, asszonyom.

A báróné a gyertya lángjánál elolvasta a papírra vetett sorokat. Összerázkódott. Keze görcsösen
remegett, a kártya csaknem kihullott ujjai közül.

– Vezesse azt az urat a fogadószobába! – mondta rekedten. – Négyszemközt akarok beszélni vele.

A komorna kiment. Danglars-né felugrott, levegő után kapkodott.

– Istenem, mi ez? – nyögött fel.



Még egyszer elolvasta a névjegyet:

„Loupert báró óhajt Danglars-né asszonnyal az ál-Cavalcantira vonatkozó ügyben beszélni. Úgy
véli, fontos információkkal szolgálhat a bárónénak.”

– Loupert? Ki az a Loupert báró? Sohasem hallottam róla... – suttogta a báróné. – De bátorság!

Felkapott egy üveget és mohón beszívta az illatát. A kölnitől kissé magához tért. Határozott
léptekkel átvágott a helyiségen és belépett a fogadószobába.

A komorna csak egy égő gyertyát hagyott az asztalon. Danglars-né becsukta maga mögött az ajtót.

Az egyik székben fiatal férfi ült. Kalapját a kezében tartotta. Lábát hanyagul átvetette a térdén és
sétabotjával figurákat rajzolgatott a szőnyegre. Most felemelkedett, és könnyedén biccentett.

A báróné éles, gyanakvó pillantással mérte végig. Nem ismerte meg. A báró az utóbbi évek során
erősen megöregedett, fekete parókája, sötét bajusza szinte tökéletesen megváltoztatta külsejét.

– Kérem, üljön le, uram! – mondta a báróné. – Levele felkeltette az érdeklődésemet, de igazán nem
tudom, milyen „fontos közlendői” lehetnek számomra.

– Hagyjuk a formaságokat, anyám! – vágott közbe a fiatalember. – A legfontosabb
felvilágosításokkal csak én szolgálhatok. Andrea Cavalcanti vagyok, akit majdnem az a
megtiszteltetés ért, hogy vejévé fogad, de aki mint fia, bizonyára közelebb áll önhöz.

Danglars-né már az első szavakra az egyik székre rogyott. Igen, ez a nyers, kellemetlen hang...
Zsebkendőjét a szemére szorította. Nem készült erre a találkozásra.

– Meglepődött, édesanyám? – nevetett Loupert. – Remélem, hogy ez a meglepetés nem érte
kellemetlenül. De hagyjuk a felesleges érzelgősséget. Egy ízben, akkor ott a főtárgyaláson, eljátszotta
már az ájulást. Őszintén, igen nagy ostobaság volt. Könnyen hírbe hozhatta volna. Itt és most kedvére
ájuldozhat, itt semmi veszély nem fenyegeti, de tudja kérem, engem untat...

– Istenem! – szakadt fel a kétségbeesett fohász. A szerencsétlen nőt még mindig az ájulás
környékezte.

– Nyugodjék már meg! – szólt rá Loupert türelmetlenül. – Beszéljünk értelmesen és kissé
halkabban. A falnak is füle lehet. Ejnye, hát nincs egy szerető pillantása a gyermekének, aki
mindvégig kitartott ön mellett?!

Ez a cinikus humor máskor talán megnevettette volna Danglars-nét, most azonban undort váltott ki
belőle. Ez a pökhendi alak, akit már annakidején is idegenkedve látott a házában, és akit később mint
szökött fegyencet és gyilkost lepleztek le, – ez az ember az ő fia volt. A Villeforttal való viszonyának
gyümölcse, akit születésétől halottnak hitt, és akinek létezéséről csak azon a szörnyű tárgyaláson
szerzett tudomást.

– Honnan veszi, hogy az anyja vagyok? – rebegte. Olyan irtózattal nézett a fiára, mint valami
borzalmas kísértetre.



– Igaza van, asszonyom, mindenekelőtt meg kell állapítanunk az adatokat. A kérdése helyénvaló, és
felelni fogok rá.

Kezébe vette selyem kürtőkalapját, fényesre simította, azután gondosan visszahelyezte a kerevet
sarkába.

– Meg kell bocsátania, ha kissé messziről kezdem a történetet és néhány percig olyan dolgokról
beszélek, amelyek talán untatják. De végtére is ön az anyám, és mert magamról beszélek, kissé
érdekelnie kell. Hogy hol születtem, azt ön éppen olyan jól tudja, mint én, ha nem jobban. Azt
azonban már nem tudja, hogy azután mi történt velem. Erről magam is csak a fegyházban értesültem,
egykori nevelőapámtól, attól a Bertucciótól, aki időközben Monte Cristo gróf intendánsa lett. Őt nem
ismerhette. Korzikai volt, esküdt ellensége atyámnak, Villefort úrnak. De ez szintén régi história.
Legyen elég annyi, hogy Villefort úr Bertuccio bátyját bonapartista érzelmei miatt agyonlövette, mire
Bertuccio bosszút esküdött. Amikor megtudtam, hogy apám Auteuilban lakik, egy órányira Párizstól,
és hogy igen gyakran el-eljárogat egy kis házba, egy fiatal hölgyhöz (ez ön volt, kedves anyám!).
Biztosnak látszó tervet dolgozott ki. Villefort úr néha lement a kertbe egy-egy félórás sétára. Azon a
bizonyos éjszakán is így történt. Kis dobozt tartott a karján. Bertuccio már lesett rá. Látta, amint
Villefort úr elássa a dobozt. Bertuccio beledöfte a kését. Az államügyész a földre rogyott. Bertuccio
halottnak vélte. Azt hitte, a dobozban kincs van. Kiásta hát, és magával vitte. Ennek köszönhetem az
életemet, kedves anyám!

Danglars-né némán, mozdulatlanul, sápadtan figyelt.

– Amikor azonban Bertuccio a dobozt kinyitotta – folytatta Loupert –, nem kincset talált, hanem
egy gyereket. Megzavarodott. Mindenesetre megvizsgálta a csecsemőt és mivel látta még fellobbanni
benne az élet szikráit, levegőt fújt a tüdejébe s addig dörzsölte, míg az fel nem sírt. Azután a
lelencházba vitte. Ez a gyermek, persze, én voltam. Bertuccio ezek után visszautazott Korzikára. Ott
elmondta az esetet húgának, aki néhány hónap múlva Párizsba jött, magához vett és hazavitt
Korzikára. Ott kaptam a Benedetto nevet.

Tisztességes, becsületes ember válhatott volna belőlem. Bertucción meg a nővérén nem múlott,
mindent elkövettek ezért. Hogy azzá lettem, aki vagyok, az részben az én hibám, részben arra is
fogható, amilyen körülmények között napvilágra jöttem. Társadalmon kívülivé váltam. Ez a
gyakorlatban annyit tesz, hogy évekkel később távoznom kellett, mielőtt a korzikai rendőrökkel
közelebbi érintkezésbe léptem volna... Hamarosan kedvemre való társaságra akadtam. Ez aztán még
jobb társaságba juttatott: a gályára. Ott ismerkedtem meg Caderousse-szal. Együtt szöktünk meg, és,
anyám, ekkor kezdődött életem egy új szakasza. Ezt részben ön is ismeri, de akárcsak én, csak egy
részét. A Monte Cristo grófjával való megismerkedésemre gondolok.

Loupert ismét szünetet tartott. Talán Danglars-né hozzáfűznivalóját várta, ám az továbbra is
szoborrá merevedve ült.

– Csak az ördög tudja, miféle szándékai voltak velem ennek a Monte Cristónak. Elég az hozzá,
magához hívatott. Azt mondta, találkozni fogok atyámmal, Cavalcanti márkival. Nem tagadom,
kedvemre volt a dolog, mert a gróf úgy beszélt erről az atyámról, mint dúsgazdag úrról. Hamarosan
rájöttem azonban, hogy nem ő az apám, ahogyan ő is rájött, hogy én nem vagyok a fia. Őt is Monte
Cristo bírta rá az apaszerepre. Ennek ellenére nem bántam a dolgot. Monte Cristo annyi pénzt adott,
amennyi csak kellett, meg aztán tudta a titkomat is. Ő vitt el abba az auteuilei házba, és ő hozott



közelebbi kapcsolatba az ön családjával is. Bizonyára emlékszik még arra az estére, amikor azt a
történetet elmesélte. Akkor még nem tudtam, miről beszél. De a gróf ismerte a történteket.
Valószínűleg Bertucciótól, hiszen ő akkor már a gróf intendánsa volt.

– Így lettem herceg. Danglars úr rendkívül rokonszenvesnek talált. Vagy inkább a vagyonomat?!
Mire magamhoz tértem, már a lánya vőlegénye voltam. Hajszál híján feleségül vettem a húgomat. Ám
váratlanul közbelépett Caderousse, akivel a gályáról szöktem, s aki felismert. Feltétlenül le kellett
ráznom a nyakamról. Caderousse ki akarta fosztani Monte Cristo gróf házát. Abban reménykedve,
hogy a gróf rajtakapja és megöli, nem tiltakoztam terve ellen. Csakhogy Caderousse baj nélkül kijutott
a gróf házából, így kénytelen voltam én leszúrni. Ön előtt, anyám, mint látja, nincs titkom.

A báróné megborzongott. Ájulás környékezte, de ezt legyőzte a hallottak által kiváltott sokk.

– Azóta is töröm a fejem, ki árulhatott el? – folytatta Loupert. – A grófon és Bertucción kívül senki
sem ismert. Sőt, Caderousse meggyilkolását maga a gróf sem láthatta. És ha látta volna?! Mi érdeke
lett volna tönkretenni engem? Végtére ő tett herceggé, ő pénzelt, ő segített felfelé a társadalmi
ranglétrán. Mégis, az a gyanúm, ő volt az áruló. Elég az hozzá, mint már ön is tudja, a rendőrség épp
akkor tartóztatott le, amikor már-már Eugénie férje lettem. Szerencsém volt, meg tudtam szökni. Nem
jutottam messzire. Az egyik közeli városka fogadójában, megmagyarázhatatlan módon, Eugénie
kisasszonyba botlottam. Itt tartóztattak le és vittek vissza Párizsba.

– De nem csüggedtem. Monte Cristo elküldte hozzám Bertucciót, és gondja volt rá, hogy könnyítsen
rabságomon. Akkor még abban a hitben éltem, hogy a gróf az apám. Később Bertuccio elmondta az
igazságot. Megtudtam, hogy épp az az államügyész az atyám, aki a vádat képviseli. Bevallom, sok
kíméletet nem vártam tőle, hiszen már rögtön születésem után meg akart ölni. Ön is tudja hogy
vágtam a szemébe: élő bizonyítéka vagyok félrelépésének.

– Ezzel sokat nyertem. A per tárgyalását el kellett halasztaniuk. Végre reményem nyílt a szökésre,
és arra is, hogy tisztára moshatom magam. A vád tanúja, Monte Cristo közben elutazott Párizsból.
Mindent letagadtam, abban a hiszemben hogy Monte Cristo az apám, és úgyis meg fog menteni.
Caderousse meggyilkolását tagadtam. Tudtam, semmi bizonyíték nem szól ellenem. És akkor
negyvenezer frankot kaptam. Ha jól sejtem, öntől, anyám. Ezzel könnyedén megvesztegettem az
őröket, és sikerült megszöknöm.

– Esküszöm önnek, asszonyom, hogy akkor megfogadtam, tisztességesen fogok élni. Külsőmet,
mint látja, ugyanúgy igyekeztem megváltoztatni, ahogy a belsőmet. Szolidan éltem. Felvettem a
Loupert báró nevet, és megelégedtem tőzsdejátékokkal meg a kártyával. Sok feddhetetlen polgár él
ebből a két foglalkozásból.

– De térjünk a lényegre. Mikor megtudtam, hogy Villefort úr az atyám, eszembe jutott az a kis
játék, amelyet Monte Cristo gróf önökkel annak a bizonyos auteuili háznak a hálójában és a kertjében
játszott. Nem felejtettem el az ön rémületét. Később mint Loupert báró megtudtam, hogy elájult a
tárgyaláson. Érdeklődni kezdtem Auteuilben. Nem eredménytelenül. Megtudtam, hogy abban a házban
az a hölgy lakott, akit most Danglars bárónénak hívnak...

– Így vált világossá előttem, hogy anyám nem lehet más, csak ön! Milyen megható felismerés!
Ilyen előkelő, ilyen szeretetre méltó, ilyen boldogtalan hölgy: az én anyám! Egy olyan hölgy, akit az
ura és a lánya elhagyott! Ó, anyám, hát nem a gondviselés intézte, hogy engem épp akkor talált meg,



amikor mindenkijét elvesztette? !

Újabb érzelgős szünet. Loupert ismét a szeméhez emelte zsebkendőjét. Danglars-né dermedten ült,
úgy bámult a férfire, mintha kísérletet látna.

– Most bizonyára azt kérdi, miért nem hallgattam már előbb is a szívem szavára, és miért nem
kerestem fel önt korábban? – szavalt tovább a báró. – Szívesen megtettem volna. Ám eleinte nem
voltam biztos a dolgomban. Ön elutazott, az auteuili nyomozásaim sem fejeződtek még be, és végül is
tisztes polgárként akartam az ön szeme elé kerülni. Ezt bizonyára méltányolja. De már nem tudtam
tovább ellenállni szívem sürgető szavának. El kellett jönnöm, látnom kellett önt!... És ön?! Önnek
egyetlen szava sincs hozzám?

Nem volt. Danglars-né a mellette álló kis asztalkába kapaszkodott, hogy le ne essék székéről.
Szédülő fejét a jobb kezére támasztotta, bal kezével a szívéhez kapott. Loupert felállt, de az asszony
olyan elutasítóan, undorodva intett, hogy a báró visszahanyatlott.

Hosszú hallgatás következett. Az asztalon álló gyertya lángja úgy remegett, ahogyan Danglars-né.
Danglars-né, aki belülről fázott.

– Uram – mondta végre lehunyt szemmel. – Bevallotta, hogy rabló, hogy gyilkos. Nem kívánhatja,
hogy fiamként elismerjem. Sem a világ, sem magam előtt. Másként néznék önre, ha szegény sorban
ugyan, de tisztességben, becsületben találkoztunk volna. Annál inkább, mert olyan emberhez kötött a
sorsom, akit sosem szerettem. Törvényes lányom irtózik tőlem. De hogy önben... önben!... önben
kellett megtalálnom a fiamat... ez a legkegyetlenebb büntetés. Nem tudom, mivel érdemeltem ki.
Danglars bűneiről sem tudtam. Életem egyetlen és legnagyobb bűne, hogy ehhez a nyomorulthoz
kötöttem magam. Tiszta szívemből megvetem. Semmit ne kérjen tőlem, hiszen az undoron kívül mit
sem érzek ön iránt. De egy dologgal tartozom önnek.

– Monte Cristo grófját sokáig a jótevőjének, sőt atyjának tartotta. Azt hitte, neki köszönheti
szabadságát. Lehet. De tudja meg, ön sosem volt más, mint a gróf játékszere, eszköze. Hogy ez a
szörnyű, rejtelmes ember hogyan jutott titkaink birtokába, nem tudom. Mindenesetre ismerte azokat.
Fel is használta, hogy férjemen, Danglars-on bosszút álljon. Mert engesztelhetetlen gyűlölet égett
benne iránta. Éppúgy bosszút esküdött ellene, mint Villefort ellen. Ezért választott ki egy gályarabot,
ezért tette herceggé, ezért vezette be a családunkba és ezért kápráztatta el az uramat, akinek
társadalmi helyzetét éppúgy jól ismerte, mint a kapzsiságát. Mindezt azért, hogy pellengérre állítson
bennünket, hogy a Danglars nevet örökre sárba tiporja. És ő volt az... most vált bizonyossá előttem...,
ő volt az is, aki magát elárulta, feladta a rendőrségen. Mesterfogás volt. Úgy időzítette, hogy a
rendőrségnek legfényesebb estélyeink egyikén kellett betörnie, önt keresve. A grófnak nem tartozik
hálával, bizony nem! Amit önért tett, számításból tette. Ön csak eszköz volt a számára. A gróf tudta,
hogy maga ölte meg Caderousse-t is.

– Ördög és pokol! – káromkodott Loupert. – Az átkozott! Ilyesmi sohasem fordult meg a fejemben.
De mi az ördög baja van a grófnak Danglars úrral és az én atyámmal?

– Amiket tőlem hallott, csak később tudtam meg, az adatokat magamnak kellett egésszé
összeillesztenem. Villefort a grófot az én uram feljelentésére valamikor börtönbe csukatta. Ez még
Marseille-ben történt. A gróf akkor még csupán egyszerű tengerész volt. Danglars sem volt más... És
bárcsak maradt volna meg örökké annak!



– Tehát csak a gyűlölet, a bosszú?...

– ...Önt előbb gályarabból herceggé, aztán hercegből ismét bűnözővé tette – egészítette ki a báróné
halkan. – Férjem elvakultsága, pénzügyi zavarai a gróf terveit szolgálták. Az ön vagyona segítségével
próbált meg kivergődni a bajból.

– Igaza lehet! Igaz, hogy herceg lettem, de a hóhér legyen neki hálás azért, amit velem tett! Azt
hiszem, okosabb lett volna, ha gondolkodom, ha nem sétálok be vakon a kelepcéjébe. Akkor az apámat
is, önt is egészen más körülmények között találtam volna meg.

– Könnyen lehet – suttogta Danglars-né, és ismét borzongás futott végig rajta.

Loupert mereven ült, kegyetlen arca a dühtől most még inkább eltorzult. Csak nehezen értette az
összefüggéseket.

– De azért, anyám – vigyorodott el öntelten –, meglehetősen jól játszottam a herceg szerepét.

Fájdalmas, ugyanakkor végtelenül megvető, keserű mosoly vonult át a bárónő ajkán.

– Ez a Monte Cristo! – dühöngött a báró –, az ördög vitte volna el! És én barátomnak tartottam! De
ha így áll a dolog, lesz hozzá egy-két szavam. A mennykőbe is! – ugrott fel dühödten –, ha ismét
találkozunk, az Isten irgalmazzon neki!

Danglars-né riadtan nézett rá.

– Hagyja csak a grófot! Ki tudja, hol jár most, és hátha csak az igazságot szolgálta bosszújával.
Miért jött ide? Hogy nem a gyermeki szeretet hozta, az nyilvánvaló.

– Úgy véli? Talán igaza van, anyám! Lehet, hogy nem a szeretet, de mindenképp a bizalom vezetett
önhöz. Szeretném kiönteni a szívem. Tudja, anyám, átkozottul nehéz feladat becsülettel élni, még
akkor is, és akkor főleg, ha az ember a tőzsdén és méghozzá nagy összegekben játszik. Ma este néhány
finom és előkelő úrral kártyáztam. Minden pénzemet elvesztettem. Chateau Renaud és Debray elég
szemtelenek is voltak: visszautasítottak, amikor kölcsönt kértem tőlük... Gondolja csak meg! Micsoda
megaláztatás!

Danglars-né Debray nevére összerázkódott.

– Egyszerűen nem tudom, miből élek holnap – folytatta Loupert. – Ráadásul délelőtt ki kell
fizetnem egy csomó részvény árának a rám eső részét. Ha ezt nem tudom teljesíteni, oda a hitelem.
Mit tehettem volna? Végső megszorultságomban csak önre gondolhattam. És persze a gyermeki
szeretet, a vágy...

– Szóval pénzt akar tőlem?

– Kis összeggel is megelégszem... Egyelőre.

Danglars-né felálltában megtántorodott, csak az asztalra támaszkodva nyerte vissza egyensúlyát.
Kiment a szobából, majd néhány perc múlva visszajött, és egy köteg bankjegyet nyújtott át a bárónak.
Aztán megint visszaroskadt székébe.



Loupert vigyorogva vette át a pénzt, gyorsan meg is számolta.

– Ötvenezer frank – szólt aztán meglehetősen csalódottan. – Köszönöm, anyám! Azt mondják, ön
gazdag asszony. Jelenlegi helyzetemben szívesebben fogadtam volna még egyszer ennyit.

– Majd máskor. Nincs több pénzem idehaza. Adja meg a címét, a hiányzó részt majd elküldöm.
Kérem, ne éljen vissza a jóindulatommal. Köztünk rokoni viszonyról szó sem lehet. Amit most teszek,
jól értse meg, csak a hallgatása ára. Nem szeretnék ilyen fiú anyjaként szerepelni a világ előtt. Ne
használja ki a nagylelkűségemet. Semmi bizonyítéka. Villefort úr megőrült, s eltűnt, ahogyan Monte
Cristo grófnak is nyoma veszett. Ön a számomra csak egy irtózatos, utálatos gályarab. Egy gyilkos. Ha
megadja a címét, néha küldök önnek pénzt. De ne felejtse el, olyan asszonnyal van dolga, aki
megcsömörlött az élettől, aki már epedve várja a halált. Ha megkérhetem, ne siettesse ezt
arcátlanságával.

– Isten ments! Bolond volnék! De ha meg is halna... Isten őrizzen, nem kívánom... szóval ha mégis
meghalna, remélem, a végrendeletében nem feledkezik meg a fiáról.

– A vagyonomat az Egyházra hagyom. Istenkísértő bűn lenne, ha sok pénzt kapna kézhez.

Loupert az ajkába harapott és dühösen gyűrte zsebre a pénzt. Felállt.

– Nos, anyám – mondta –, nem lesz oka panaszra rám. Meglátja majd, milyen jó fia vagyok. A
címemet megtalálja a névjegyemen. Remélem, következő küldeményével nem várat sokáig.

Már csaknem az ajtóban állt, amikor visszafordult.

– De milyen sápadt lett, kedves anyám! Szinte ijesztő az arca!

Kinyújtotta kezét, mintha meg akarná simogatni a márványfehér bőrt. A báróné mintha kígyó vagy
valami undorító féreg közeledett volna felé, a rémület halk sikolyával kapta vissza a fejét. A kisasztal
feldőlt, a gyertya kialudt.

– Nem valami veszettül tombol benned az anyai szeretet – csikorgatta a fogát Loupert. – No
megállj, szipirtyó!

– Menjen csak egyenesen, a szomszéd szobában világos van – mondta a báróné emelt hangon. – A
komorna majd kivezeti. Nem akarom látni addig, amíg én nem hívatom.

– Fog ön még engem hívatni! – mondta Loupert sötéten, fenyegetőn.

Végigment a nappalin, tapogatózva megkereste a kilincset, kinyitotta az ajtót és kiment.

Az előszobában a komorna egy székben ülve aludt. Loupertet meglepte, hogy valóban alszik, s nem
a fülét az ajtóra függesztve hallgatózik.

A nő felriadt. Felemelte a gyertyát, hogy kikísérje a késői látogatót.

– Meglepő, ugye, hogy Danglars báróné ilyen későn is vendéget fogad? – kedélyeskedett Loupert.



A komorna csakugyan csodálkozott. Nem úrnője viselkedésén, hanem ezen a szokatlan kérdésen.
Bólintott.

– Csak nem tiltaná meg úrnőjének, hogy újabb ismeretségeket kössön? Ugye, hogy nem? Menjen be
hozzá! Kialudt nála a gyertya.

A komorna meghökkenve hallgatta. Amíg Loupert kifelé tartott, gondosan emlékezetébe véste az
ajtókat, a berendezést.

Végre kiért a kapun.

Az utcán heves léptekkel sokáig járt fel és alá. Bosszantotta a báróné hidegsége, másrészt viszont
arra gondolt, amit az anyja mondott. Danglarsné-nek igaza volt. Semmi bizonyítéka nem volt, hogy a
báróné az anyja. Erről csak Villefort, Monte Cristo vagy Bertuccio tanúskodhattak volna. Persze, még
Villefort vallomásának sem lehetett volna különösebb jelentősége, hiszen azon a tárgyaláson maga
ismerte be, hogy az apja. Csakhogy nem sokkal később megtébolyodott, ezzel kétségessé tette saját
szavait. De lehet, hogy már akkor az őrület beszélt belőle, amikor bűnösnek vallotta magát...
Loupertet bosszantotta, hogy nem sikerült sarokba szorítania a bárónét.

Aztán Monte Cristóra gondolt. Alaposan fontolóra véve minden motívumot, belátta, a báróné igazat
beszélt. A grófnak ő csak eszköze volt. Őrjöngött magában. Már nem az járt a fejében, hogy a gróf
rablóból, gyilkosból, gályarabból emelte arra a rangra, amelyre eljutott, csak az, mivé lehetett volna
Monte Cristo „árulása” nélkül. Egyre érlelődött benne a bosszú. Valósággal megvigasztalta, hogy
ismét gyűlölhet valakit, megint olyan terveket forralhat, amelyek számára üdítően hatottak az eddigi
józan, a maga módján becsületes életszemlélet után. Fel fogja kutatni a grófot, leleplezi és megöli!

Ötvenezer frank lapult a zsebében. A másik ötvenet nemsokára megkapja. Ez egyelőre elég lesz.

A komorna gondolataiba merülve tért vissza. Danglars-né hívó jelét várta. Hiába. Negyedóra
elteltével halkan bekopogott a nappaliba. Nem kapott választ. Habozva, félénken lenyomta a kilincset
és belépett.

A nappalira sötétség borult. A komorna kiment és gyertyával tért vissza. A sárga, imbolygó láng
sejtelmesen világította meg Danglars-né földön fekvő alakját. Mozdulatlanul hevert, arca viaszsárga.
A komorna nagy nehezen magához térítette.

– Elment? – kérdezte a báróné elhaló hangon, és fáradt szemét aggódva futtatta végig a szobán.

– Az az úr? Igen, már elment.

Danglars-né a lány segítségével lábra állt, majd komornája karjára támaszkodva betámolygott
hálószobájába.

– Hagyjon magamra! – mintha egy kísértet szólt volna. – Magányra van szükségem... Erről az úrról
senkinek sem szabad beszélnie. Ez az úr... ez az úr... a férjemről hozott hírt.

Danglars-né bereteszelte az ajtót a komorna mögött. Az egyik szekrényből remegő kézzel üvegcsét



vett elő, szájához emelte.

Ám mielőtt megtette volna a végzetes lépést, karja lehanyatlott.

– Még nem! Még nem! – sóhajtotta. – Talán... talán... meghal!

Összerogyott. Az üveg kihullott ujjai közül, a méreg szétfolyt a szőnyegen.

A báróné hosszú ideig feküdt, a hisztérikus zokogás valósággal a földhöz szögezte. Csak hajnaltájt
nyugodott meg.

Az anya, aki megtalálja elveszettnek hitt fiát!...

Az ágyra vetette magát és a halálhoz hasonló mély, álomtalan álomba merült. Arca mintha önmaga
kísértete lett volna.





TIZENHATODIK FEJEZET

A tűzvész

A Danglars-né és don Lotario számára is sorsdöntő éjszakán Morel lassú léptekkel, keresztbefont
karral járt föl s alá zárkájában.

Eszébe jutott mindaz, amit Monte Cristo grófja az If-vár börtönében elszenvedett gyötrelmeiről
mesélt. Kezdte átérezni annak a kétségbeesését, akit elszakítottak övéitől és aki nem tudja, nem
tudhatja, hogy mikor vagy hogy egyáltalán viszontláthatja-e valaha szeretteit!

Pedig az ő börtöne palotának számított ahhoz a lyukhoz képest, amelyben annak idején Edmond
Dantčs raboskodott. Ez a börtön nem volt nedves, sötét üreg. Lakható kamra, egyszerű ággyal,
asztallal, székkel. Rácsos ablakán napközben természetes fény áradt be, így éjszaka egy falon függő,
füstölgő lámpa adott gyér világosságot. Nappal néha az ablakot is kinyitották. Morel kapott
könyveket, papírt, tollat, mindazt, amiről a gróf annak idején nem is álmodhatott.

Morel el nem ítélhető módon most nem erre gondolt. Hetek óta nem látta sem Valentine-t, sem a
gyermekét. Hetek óta csak a börtönőr hangját hallotta. Attól a pillanattól, amikor a megmentett, a
halál karjaiból kiragadott fiatal leányt a gróf Morel feleségéül adta, szinte egyetlen órára sem hagyták
el egymást. Fogsága kezdetén csak minden második napon engedték meg neki, hogy feleségét és
gyermekét láthassa. Ez a két nap már akkor örökkévalóságnak tűnt számára. De már hetek múltak el!
Hetek, anélkül, hogy felesége gyöngéd hangja szólt volna hozzá, vagy gyermekének mosolyát láthatta
volna.

Az erős férfi elgyengült. Nem, nem tört meg. Jelleme most is szilárd volt, mint a szikla. De hite
megingott. Ingerlékennyé vált. Mi történhetett? Valentine megbetegedett? Vagy Edmond, az ő kis
Edmondja meghalt anélkül, hogy őt értesítették volna?! Már a gondolatába is beleborzadt! Mennyi baj
érhette családját anélkül, hogy ő, a férj, az apa ott lehetett volna mellettük.

A börtön falai baljósan meredtek rá. Kezei egyre többször szorultak ökölbe, néha tört, zúzott vak
dühében. Ököllel verte, rúgta cellája vasajtaját, aztán kimerülten, félájultan elterült a padlón.

Morel ezen az éjszakán a szokottnál is nyugtalanabb, idegesebb, türelmetlenebb volt. Megpróbált
aludni, hiába. Egyenletes léptekkel járt föl s alá cellájában. A képzelethez menekült: otthon van a
szobájában, csak az ajtót kell kinyitnia és látja Valentine-t. Lehunyta a szemét, de amikor visszatért a
valóságba, az még szörnyűbben hatott, mint korábban. A lámpa beteges, bágyadt fénnyel pislákolt,
fakó fénye tompán hullott a megviselt asztalra, az egyszerű vaságyra. Az ajtó pedig!... Igen, az ajtó
szilárdabban zárta el a külvilágtól, mint az a korábbi, amit dühében kirúgott. Újjal cserélték ki, ezt
már dupla vasalás erősítette.

Miért nem tesz már Monte Cristo valamit a szabadságáért? Legalább ha Valentine-t láthatná!



A kapitány egy pillanatig sem kárhoztatta helyzetéért a grófot. Ha tudja, milyen sors vár rá, akkor is
engedelmeskedett volna utasításának. Valósággal Monte Cristo teremtményének érezte magát. Ő a
Gondviselés!

A gróf azonban rendkívüli képességei ellenére mégiscsak ember. Akár meg is halhatott. Esetleg
nem várt körülmények akadályozták, hogy segítségére siessen. Vagy próbának akarta alávetni?
Egyszer már megtette... Akkor, amikor a kapitány azt hitte, Valentine meghalt. Hidegvérrel várt az
utolsó percig, addig, amíg a kapitány már-már véget vetett életének, és csak akkor, csak akkor vezette
elé megmentett szerelmesét.

Újabb próbatétel?

Csupán ez a lehetőség adott némi vigasztalást, ez adott számára erőt, kitartást. Nem engedheti, hogy
a gróf csalódjon benne.

A szabadsághoz szokott kapitány számára a rákényszerített tétlenség egyre nyomasztóbban hatott.
Kétségbeesésében egyre sűrűbben kísértette a halál gondolata.

Zárkája ajtaja mögött egyszerre zörejt hallott. Ha az őrjárat volt is, Morel örült neki. Végre
megtörte valami a csendet.

Kulcs fordult a zárban, egy alak lépett a cellába. Az ajtó bezárult mögötte.

Morel meglepetten meredt rá. Nem egyenruhás ember volt, nem börtönőr, nem katona. Hosszú
köpenyt viselt, kalapját levette a fejéről.

– Jó estét, kapitány úr! – köszöntötte a rabot. – Hogy érzi magát? Remélem, jól van.

– Ön az, uram? Hála Istennek! – éledt fel a kapitány, amikor a halványan égő lámpa gyenge
fényénél jobban szemügyre vehette a férfit. – Sokat gondoltam önre.

Monte Cristo megbízottja állt előtte.

Morel hellyel kínálta, az ismeretlen úr leült. Korosabb férfi volt.

– Amint látom, kissé balul fordult a sora – jegyezte meg.

– Balul? Igazságtalanul kínoznak! Jog szerint már bíróság elé állítottak volna, elítéltek volna, de
legalább néha láthatnám a feleségem és a gyermekem!

– Ugyan, miért vár itt igazságot? De erről majd máskor. Most az ön ügyéről van szó. Bizonyára
neheztel ránk, amiért eddig mit sem tettünk szabadsága érdekében. Azt kell mondjam, ártatlanok
vagyunk. Magamnak is csak hosszas utánjárással sikerült kieszközölnöm ezt a találkozást.
Természetesen megvesztegetéssel.

– Minden szava vigasz a számomra! – hálálkodott Morel.

– Nem csodálom – biccentett az idegen. – Nos, három ajánlattal fordulok önhöz. Tetszés szerint
választhat. Ha elárulja egy londoni úr nevét, ön hamarosan szabad. A bíróság csak ezt várja öntől.



Elfogadja?

A kapitány arca elkomorodott:

– Hallhatnám a másik két ajánlatot?

– A második a szökés. Kis ügyességgel véghezvihetjük. Ebben az esetben persze önnek és
feleségének azonnal el kell hagynia Franciaországot. Mindaddig külföldön kell élniök, amíg
amnesztiát nem hirdetnek, vagy a kormány meg nem bukik.

Morel még komorabb arccal, ketrecbe zárt tigrisként járt fel s alá a cellában.

– És a harmadik? Talán az a leginkább kedvemre való.

– Alig hiszem – mosolygott az idegen. – Ön hivatalosan még mindig a hadsereg kötelékébe tartozik.
Akkor nem kapta meg az obsitját, ezért ügye nem a bírósághoz, hanem a haditörvényszékhez tartozik.
Ha jól tudom, harc közben fogták el. A törvényt ismeri. Ebben az esetben vagy halálra, vagy
húszesztendei sáncfogságra ítélnék. Hogy összefoglaljam: vagy megmondja azt a nevet, és ez a
legegyszerűbb, legkönnyebb megoldás, vagy elhagyja az országot, vagy megvárja a bíróság ítéletét.

Morel nyugalmat erőltetve magára leült az ágyra az idegennel szemben.

– Uram – mondta. – Igaza van. A bíróság: egy-két esztendei várbörtön. A haditörvényszék: halál.
De nem bánom! Lesz ahogy lesz! Áruló nem leszek.

– Azért gondolja meg! Ha én ezt a nevet közölném a hatóságokkal... – mondta az idegen –, semmi
okuk nem lenne önt továbbra is fogságba tartani.

– Túl könnyű megoldás lenne! – mondta Morel. – Az én nevem tiszta! Nem kérek kegyelmet.

– Hasonló helyzetben magam is így viselkednék – emelkedett fel az idegen. – A haditörvényszék
ítéletét nem szabad megvárnunk. Önnek és családjának nincs más választása, minthogy mielőbb
elhagyja Franciaországot.

Morel sokáig komoran maga elé meredt.

– Súlyos feltétel – mondta aztán. – Hogy elhagyjam Párizst, Franciaországot?... Hogy örökre
elhagyjam?! Hogy elszakadjak Júliától és Emanueltől?! Lehetnénk a világ vándorai, vagy
letelepedhetnénk Monte Cristo szigetén... De a francia embernek csak egy hazája van: Franciaország.
És egy városa, ahol otthon érzi magát: Párizs.

– És ha Monte Cristo grófjánál lakhatna? – vetette fel az idegen.

– Ó, az már más! – kiáltott Morel kellemesen meglepődve. – Hol lakik most a gróf? És vajon
befogadna-e bennünket?

– Nem mondhatok mást, minthogy messze, nagyon messze lakik, túl az óceánon. Egyébként ez
költői kérdés volt: amíg a gróf válasza meg nem érkezik, önnek bujkálnia kell. Mindenesetre
legutóbbi levelemben felvetettem ezt a kérdést a grófnak.



– Tehát ön kapcsolatban áll vele. Szerencsés ember! – sóhajtott Morel. – Mit nem adnék érte, ha a
gróf közelében élhetnék. Meggyőződésem, hogy Valentine is örülne, ha viszontláthatná Haydée-t.

Megcsikordult a kulcs a zárban.

– Mi ez? – riadt fel az idegen. – A kulcsár azt ígérte, legalább két órán át nem háborgatnak minket.

Az ajtó kitárult. Hosszú köpenyes férfi lépett a cellába. Az ajtó becsukódott mögötte, de a reteszt
nem tolták vissza. Az idegen meglepetten emelkedett fel.

– Jó estét, uraim! – mosolygott gúnyosan a belépő. – Bocsássanak meg a zavarásért. Engedjék meg,
hogy csatlakozzam önökhöz.

– Ki maga és mit keres itt? Hogy merészel?...

– A nevem Franck-Carré, a király államügyésze vagyok. Talán kételkedik a belépési jogomban?

– Ez árulás! – kiáltott fel az idegen. – A kulcsár!...

– Csak a kötelességét teljesítette. Mindössze jelentette, hogy valaki Morel kapitánnyal kíván
négyszemközt beszélni. Természetesen nem gördítettem akadályt e találkozás útjába. Annál inkább,
mivel már régóta szerettem volna megismerkedni önnel.

– Lekötelez. – Az idegen már visszanyerte nyugalmát. – Az én dolgom itt véget ért. Volt
szerencsém, uraim.

Az államügyész elállta az ajtót.

– Bocsásson meg kérem – mondta, amikor az idegen a kalapja után nyúlt. – Azért jöttem, hogy
önnel megismerkedhessek. Nem jutna messzire. Parancsot adtam, hogy amint kilép, tartóztassák le.
Jobb, ha itt marad. Ez mindannyiunk számára kellemesebb, ugye?

– Vitatom – mondta az idegen. – De meggyőzött. Mit kíván tőlem, államügyész úr?

A kérdés ostorként csattant, keményen, szigorún, parancsolón, mintha az idegen lett volna a vádló
és Franck-Carré a vádlott. Maga az ügyész is meghökkent.

– Hogy mit, igen tisztelt uram? Furcsa kérdés! – nevetett. – „Csupán” azzal az úrral szerettem volna
megismerkedni, aki oly' nagyon érdeklődik Morel kapitány iránt.

– Tehát velem. Most már tudja a nevemet. Megismert. És most mi lesz?

Franck-Carré nyugodtan letelepedett.

– Olyan felvilágosításokat adhat, amelyeket a kapitány mindez idáig megtagadott tőlünk. Ne értsen
félre, ez éppúgy szolgálja Morel úr, mint az állam érdekeit. Láthatja, őszinte vagyok.

– Mint az államügyészek általában – mosolygott gúnyosan az idegen. – Nos jó! Tudom mit kíván.
Morel barátomat épp most kértem arra, ne titkolja tovább, amit tud.



– Valóban? – vidult fel Franck-Carré. – Nos, még mindig habozik, kapitány?

– Semmit sem szed ki belőlem! – mondta Morel, aki eddig némán, figyelmesen hallgatott. –
Semmit!

– Ostoba makacsság! – csapott az asztalra az ügyész. Az idegenhez fordult. – Vessen véget ennek a
nevetséges huzavonának, uram. Mondja meg, ki volt az a londoni úr?

– Az egyenes kérdésre rendszerint egyenes a felelet – mosolygott az idegen. – Ebben az esetben
sajnos nem felelhetek. Semmi jogom, hogy Morel úr beleegyezése nélkül bármit is mondjak önnek.
Ha vádlott lennék, feltehetne ilyen kérdéseket nekem, de erre még várnia kell.

– Üres szavakkal játszik. – Franck-Carré már dühöngött. – Ha így folytatja, nagyon rövid időn belül
vádlott lehet, uram.

– Én? Milyen alapon? – vágott vissza az idegen.

– Hagyjuk a bújócskát! – komolyodott el az államügyész. – Először: ön bűnös, mert
megvesztegetett egy börtönőrt. És bűnös, mert feltehetően részese volt a boulogue-i merényletnek.

– Csakugyan? Tudja, hogy kivel beszél?!

– Még nem tudom, de mire kilép a kapun, már tudni fogom – mondta Franck-Carré
méltóságteljesen. – Szabad talán saját szájából hallani a nevét?

– Ilyen sietős a dolog? Erre még Morel barátomat sem méltattam. Azt hiszem, mi is várhatunk még
kissé. Nemde?

– Elfelejti, kivel beszél! Vagy itt mondja meg a nevét, vagy a másik szobában.

– Nos, ha így kell lennie – mosolyodott el az idegen –, jó francia polgárként tisztelem hazám
törvényeit.

Az államügyész füléhez hajolt és súgott neki valamit.

Az államügyészt mintha villámcsapás érte volna. Az idegen nyugodtan hátrált egy lépést. Az ügyész
némán meghajolt, amit az idegen egy biccentéssel viszonzott.

Morelt, aki nem hallotta a nevet, végül is mulattatta a jelenet. Nem úgy Franck-Carrét.

Monte Cristo grófját eddig fantomnak tartotta, esetleg kalandornak. A főügyész hirtelen szűknek
érezte inge nyakát. Olyan nevet hallott, amelyet egész Párizs ismert. Egy rendkívül befolyásos
emberét. Egy emberét, aki Morel, a bonapartista Morel és valószínűleg Monte Cristo gróf barátja is.
Ha ő belekeveredik az ügybe, a per országos jelentőségűvé duzzadhat... Franck-Carré lázasan kereste a
kiutat. A kormányt lekötelezte, de vajon lekötelezte-e? Hátha visszafelé sül el a dolog? Ki tudja? A
felfedezése nem épp az ő vesztét okozza? Az esetnek mindenképpen titokban kell maradnia! Teljes
titokban!

Az államügyész lassan járt fel s alá a kis szobában. Egészen megfeledkezett a másik két ember



jelenlétéről. Végre elhatározta magát.

– Ön azt mondta – fordult az idegenhez –, hogy Morel kapitány nem tudja, ki ön.

– Így van!

– Nem is kívánja, hogy Morel úr megtudja? – kérdezte Franck-Carré, aki, úgy látszott, úrrá lett a
helyzeten.

– Nem is fontos – jegyezte meg az idegen. – De szeretném, ha Morel kapitány négyszemközt,
háborítatlanul beszélhetne velem.

– Ez természetes. Ám ha szabadna önt előbb egy magánbeszélgetésre kérni, ígérem, rövid leszek.

– Erről meg vagyok győződve! – mondta az idegen hidegen. – De előbb talán megengedi, hogy
befejezzem a Morel úrral folytatott és az ön által félbeszakított beszélgetésemet!

– Ha tudtam volna, hogy ön Morel úr látogatója, nem zavarom meg a beszélgetésüket, így viszont
hivatali kötelességem ellen vétenék, ha magukra hagynám az urakat. Természetesen utána
visszatérünk a kapitány úrhoz.

– Rendben! – biccentett az idegen.

– Csitt! Mi ez? – kiáltott fel hirtelen az államügyész megdöbbenve. – Hallják? Nem ordítás ez? Mit
jelent ez a lárma?

Valóban tompa lárma hatolt el hozzájuk. Ugyanekkor erős fény töltötte meg a szobát, amelyet addig
a lámpa csak tompán világított meg. Az államügyész az ajtóhoz sietett. Az abban a pillanatban
feltárult, mögüle sötétvörös fény tódult be.

– Meneküljön, államügyész úr! – kiáltott be a kulcsár rémülten. – Az elülső szárnyépület ég!

Franck-Carré megdöbbent. Belemarkolt a kulcsár karjába, és megszorította.

– Nyugalom, barátom! – csitította. – A tüzet el fogjuk oltani. Merre van a kijárat az utca felé?
Mutassa meg, és ne feledkezzék meg a hivataláról! A zárkákat addig nem szabad kinyitni, amíg nem
érkezett elég katona!

A kulcsár minden tagjában remegett.

– Ebből a szárnyból csak egy út vezet ki. Az elülső lépcsőn keresztül, amelyik éppen ég. Sőt, már a
lépcső is ég, vagy legalábbis nemsokára lángba borul.

– Nem lehet a dolog ilyen veszélyes! – nyugtatta az államügyész. – Jöjjön, kísérjen el! – fordult az
idegen felé. – Majd csak találunk valami kiutat.

A tűz rohamosan terjedt. Behallatszott a lángok recsegése és a foglyok irtózatos üvöltése. Morel
elsápadt.



– Én itt maradok? Elevenen égjek el?

– Nincs olyan nagy veszély! – válaszolta Franck-Carré. – Majd csak legyőzzük a tüzet.

Az idegenhez fordult:

– Jöjjön!

– Ó, nem! Így nem alkuszunk! – vágott vissza az hevesen. – Azt hiszi, elhagyom fiatal barátomat?!

– Akkor tegyen, ahogy önnek tetszik! – türelmetlenkedett Franck-Carré. – Valamennyien
veszélyben vagyunk. Kulcsár? Az ajtókat nem nyitja ki addig, amíg meg nem érkezett az őrség!

Elindult azon a folyosón, amely a lépcső felé vezetett. A lángok döreje egyre erősödött. A levegő
felforrósodott. A foglyok őrjöngő dühvel dörömböltek az ajtókon. Az első szárny felől vad üvöltözés
hallatszott:

– Nyissátok ki az ajtót! Megfulladunk! Segítség!

– Jöjjön! – mondta az idegen Morelnek. – Valami kiutat kell találni, különben az éjszakai látogatás
az életembe kerülhet. Talán sikerül megszöknie!

– Hallotta, mit parancsolt az államügyész úr? – állta el útját a kulcsár. – Önnek itt kell maradnia!

– Ostobaság! – kiáltott rá az idegen Morel helyett. – Ne tartson fel minket!

Félretolta a kulcsárt és elsietett. Morel mindenütt a nyomában. A folyosó végéről lángoló tűz
terjedt. Egy alak sötét körvonala látszott előtte.

– Az államügyész! – mondta az idegen. – Nem jó jel! Ha neki sem sikerült kijutnia, hogy találunk ki
mi az útvesztőből? Legjobb lesz, ha a közelében maradunk!

Odasiettek Franck-Carré mellé. Látták, hogy az a lépcső, az egyetlen út, amely ebből a szárnyból az
épület eleje felé vezetett, lángokban állt. Már égett az első szárnyépület jó része, de még mindig nem
hallották, hogy a tűzoltók megérkeztek. Csak a foglyok rémes üvöltése hallatszott.

– Irtózatos! – borzadt el Franck-Carré. – Tíz perc alatt leég a lépcső és a lángok betörnek a cellákba.
Csak a csatorna felé menekülhetünk!

– Miért nem nyittatja ki a rabok celláit? – kérdezte az idegen.

– Szigorú parancs tiltja. Kulcsár! – kiáltott a szédülten kóválygó őrre. – Van üres zárka a csatorna
felőli oldalon?

– Nincs, államügyész úr! – felelte reszketve az őr.

– Akkor nyisson ki egyet! Mindegy ki ül benne! – intézkedett Franck-Carré. – Onnan kell
segítségért kiabálnunk!



– És a többi zárka?

– Zárva tartja, amíg parancs nem érkezik.

A kulcsár előresietett. A három férfi futott utána. A kulcsár kinyitotta az egyik cella ajtaját és
beengedte az urakat.

Franck-Carré az ablakhoz rohant. Morel ezalatt a rabra nézett, akit ebben a cellában őriztek. A
fogoly meglepetten ugrott fel a priccséről.

Erős termetű fiú volt. Haja és szakálla kócosán lógott. Fegyencruhában volt. Morel még nem viselte
ezt a rabruhát, mert nem ítélték el törvényesen. A fegyenc sóvárgó pillantást vetett a nyitott ajtó felé.
A szökésre gondolt. De úgy látszik, megértette a zavar okát. Vad öröm fénye villant át az arcán, majd
nyugodtan megállt a sarokban. Onnan várta a kedvező alkalmat.

– Be kell törni az ablaktáblákat! – kiáltott fel Franck-Carré, amikor meglátta, hogy a festett ablakon
nem lehet kilátni. Nekiesett az ablaknak.

– Ti is cimborák vagytok és szökni akartok? – kiáltott a rab az ügyész fülébe és vállára tette a kezét.

– Eredj a pokolba! – lökte félre Franck-Carré. – Nem látod, hogy tűz van?

– Mennék én a pokolba is szívesen – dörmögte a rab és visszahúzódott.

Franck-Carré kidugta a fejét a rácson.

– Hé! Őrszem! – kiáltott le. – Én vagyok, az államügyész! Hívd a tűzoltókat!

– Vissza! – hallatszott az őr szava. – Vissza, vagy lövök!

– De én vagyok az államügyész! A nevem Franck-Carré – erősködött az ügyész.

Az ügyész feje mellett, az ablakba csapódó golyó volt a felelet. A rab kaján örömmel nevetett
magában. Az államügyész sápadtan hátrált vissza. A kapitány azonban az ablaknál termett.

– Itt a csatorna, talán hatlépésnyire a faltól – kiáltott hátra. – Azt hiszem, a tűzoltókat is látom!

– Már későn fognak érkezni! – suttogta Franck-Carré. – Kiáltson segítségért, Morel kapitány.
Kiáltsa le nekik, hogy én is itt vagyok! Hozzanak létrákat, vagy dobjanak fel kötelet. Ez a rács!...

– Bizony, ez a rács! – kacagott fel hangosan a fegyenc. – De legalább most a saját kárán tanulja
meg, mit érezhetnek a fegyencek.

– Hallgass! – szólt rá Franck-Carré hevesen. – Kis idő múlva te is halott lehetsz, talán szénné égsz!

– Ki tudja! Az alkalom ígéretesnek látszik...

– Ne bolondozz, pajtás! – kiáltott le Morel az őrnek. – Morel kapitány vagyok, a szpáhiktól. Az
államügyész csakugyan velünk van. Belül is ég az épület! Hívj segítséget, ahelyett, hogy lőnél!



De az őr nem nagyon hihetett ezeknek a szavaknak. Utasítása szabott volt. Morelnek alig maradt
ideje a fejét visszakapni, a második golyó vágódott az ablakba.

– Ez hülye! – nevetett a kapitány. – Nos, államügyész úr, úgy látom, rosszul áll a szénánk!

Az államügyész mormogott magában. A fegyenc hallgatózott. Morel szavaiból megértette, hogy az
is fogoly. Kíváncsian méregette a kapitányt.

A hőség egyre elviselhetetlenebbé vált. Úgy tűnt, a tűz a hátsó szárnyra is átterjedt.

Odalentről végre vezényszavak hallatszottak.

– A tűzoltók! – kiáltott fel Franck-Carré megkönnyebbülten.

– Még tíz perc, és megmenekültünk!

– Remélem, én is! – mormogott magában a fegyenc. Miksa Morel az ablakhoz lépett.

– Ide, barátaim! – kiáltott le. – Az államügyész úr van itt! Segítség!

Csakhogy Morel kiáltásával együtt minden cella ablakából segítség-ordítás üvöltött a csatorna felé.

– Szent Isten! – kiáltott fel Morel az ablaknál. – Úgy látszik, az alsó emelet már ég! Füst csap ki az
ablakokon át! Ha a tűzoltók nem sietnek, végünk! És háromemeletnyi magasság!... Idáig nem ér fel
egyetlen létra sem! Isten legyen hozzánk kegyelmes!

Mikor Morel megfordult, a fegyenc mellette állt. A rab szeme villogott. Kezével belemarkolt az
egyik vasrúdba.

– Ami ezt illeti – mondta –, ez semmiség. Én a magam dolgát már elvégeztem.

Vadul felkacagott és megrázta a rácsot. Az kitört.

– Van már hely! Ekkora nyíláson kifér az ember! – mondta és nem tette le a vasrudat a kezéből. –
Átengedik az elsőbbséget?

Franck-Carré komoran nézett a fegyencre, de nem mert ellentmondani. Ő is érezte, hogy most
meglazultak a törvény és a fegyelem kötelékei. Morel és az idegen is hallgatott.

A kapitánynak igaza volt. Kívül is füstfelhők kavarogtak, amelyek csak az első emeletről jöhettek.
A sűrű füst már a kilátást is elzárta. Csak a tűzoltók vezényszavait hallhatták.

A fegyenc kihajolt az ablakon.

– Ide! Segítség! – kiáltott dörgő hangon. – Az államügyész úr is itt van!

– Kötelet hajítunk fel! Vigyázz! – hallatszott alulról. – Most! Vigyázz!

– Visszanyered a szabadságod, ha elkapod a kötelet! – kiáltott a fegyencre Franck-Carré.



– Köszönöm! – vágott vissza a fegyenc kurtán, gúnyosan.

A fegyenc a kötél után kapott, de nem sikerült megragadnia.

A veszedelem egyre fenyegetőbbé vált. A zárkában pokoli hőség, odakinn gőz, füst és sötét éjszaka.
A fegyenc utánamarkolt valaminek és úgy látszott, elkapta a kötelet.

– Megvan, uraim! – kiáltotta diadalittasan. – És most agyő! Odaerősítette a kötél végén levő
vaskampót az ablak rácsához, kilendült az ablakon, majd eltűnt.

– Nem juthat messzire! – jegyezte meg Franck-Carré. – Odalent feltartóztatják.

Mindhárman az ablakhoz mentek, lássák, vajon a fegyenc leért-e a földre. De csak füstöt és
sötétséget láttak. A kötél egy ideig feszült, majd ismét meglazult.

– Gyorsan! – sürgették őket alulról. – A láng kicsap az ablakokon! A kötél megéghet!

– Siessen, államügyész úr! – kiáltott az idegen Franck-Carréra. – Öné az elsőbbség! Előre!

Az államügyész nem volt ifjú, de a veszedelem erőt adott neki, mozgékonnyá tette. Felkapaszkodott
az ablakpárkányra és megfogta a kötelet. Aztán eltűnt. Egy perc múlva a két odafönt maradt kiáltást
hallott. A kötél meglengett.

– Úgy látszik, kicsúszott a kezéből. Lezuhant! – mondta Morel. – Nos, uram, gyorsan! Én leszek az
utolsó!

– Isten önnel! – búcsúzott az idegen. – Majd a lakásán Dupont néven fogok érdeklődni ön felől.

Megkapaszkodott a kötélben. Morel aggódva nézett utána, de az idegen, úgy látszik, szerencsésen
leért. A kapitány legalábbis nem vett észre semmi feltűnőt.

Ő is fellendült az ablakpárkányra és belekapaszkodott a kötélbe. Gyorsan leereszkedett.

A veszély csak lejjebb leselkedett. Ott, ahol az alsó emelet ablakain kicsaptak a lángok. De Morel le
akart jutni. Úgy látszik, itt történt baj Franck-Carréval is: elengedte a kötelet és lezuhant.

A hőségtől a kapitány is megszédült. Amikor végre leért, elesett.

Mikor felegyenesedett, látta, hogy az államügyész a földön fekszik, néhány tűzoltó sürög körülötte.
Morel alig látott pár lépésnyire. A csatorna és a fogházépület fala közé szorult szűk térséget forró gőz-
és füstfelhők borították.

Az idegent kereste, és úgy tűnt, mintha látná. Felé sietett, de hirtelen kemény, bódító ütést érzett a
tarkóján. Morel megtántorodott, elveszítette az eszméletét.

Amikor visszatért az öntudata, látta, hogy katonák között van, akik négyszöget formáltak és úgy
őriztek egy csomó rabot. A feje tompán sajgott, és ijedten vette észre, hogy fegyencruhában van.

Csodálkozva nézett körül. Az égő fegyház bevilágította a teret, körülötte rengeteg ember. A kabátja



zsebéhez nyúlt, de már a kabátja sem volt meg...

– Bajtárs! – fordult az egyik katonához. – Nincs itt orvos? Megsérült a fejem.

– Ki a maga bajtársa? – mordult rá a katona. – Itt nincs orvos. Majd később akad az is.

A kapitány leült a földre, így múlt el jó félóra. Akkor egy tiszt jött oda:

– A tüzet elfojtották. Vezessék a foglyokat a hátsó kapun át a fegyház udvarára. Senkit ne
engedjenek megszökni!

Morelt valaki oldalba lökte a puskatussal. Feltápászkodott és előretámolygott. Az egyik fegyenc,
úgy látszik megszánta, mert a karját nyújtotta neki.

Áthaladtak egy kapu alatt. A fegyház udvarán még nagyobb csapat katona fogta körül a rabokat.

Morel képtelen volt gondolkodni. Csak a sebét érezte. Közben átvillant az agyán, hogy lám,
mégsem sikerült megszöknie. Felsóhajtott.

Végre megjelentek a börtönőrök. Megnézték a fegyencruhán lévő számokat, majd a rabokat
egyenként elvezették.

– Harminchatos! – szólt a börtönőr, amikor Morel ruhájára került a sor. – Ó, már tudom! Ez az a
jómadár, aki annyi dolgot adott szegény Ballardnak, sőt a végén még agyon is ütötte.

– Kedves barátom! – tiltakozott Morel. – Én nem vagyok harminchatos. Morel kapitány vagyok. Ezt
az államügyész is igazolhatja.

– Úgy? Semmiféle Morel kapitány nem szerepel a névsorunkon. Egyébként az államügyész úr
lezuhant, talán már meg is halt.

– Akkor a kulcsár tanúskodhat mellettem, hogy én Morel kapitány vagyok. A huszonkilencesben
laktam.

– Ott lakott? Nagyon jó! – nevetett a börtönőr. – A kulcsár! Szegény Ballardot holtan találták
odafönt. Valamelyik kutya közületek leütötte. Talán éppen te voltál! Előre! Indulj!

– Legalább orvost küldjenek hozzám! – könyörgött a kapitány.

– Majd küldünk, ne félj. A guillotine lesz a késed! – felelte az őr gúnyosan. – Indulj!

Morel érezte, hogy megragadják és elcipelik. Azután megint elvesztette az eszméletét.





TIZENHETEDIK FEJEZET

A szökevény

Szerelmes volt don Lotario? Még ő maga sem tudta. Ahogy hazafelé ment, egyre azt forgatta a
fejében, vajon ki lehet ez a nő és hogy fogadja majd, ha meglátogatja.

Don Lotario már nem volt könnyen meghódítható. Donna Rosalba, ha nem is az egész szívét, de
annak nagy részét betöltötte és don Lotario még most sem tudott rá visszagondolni csak a szerelem
fájdalmas emlékével. A spanyol lány képe még nem mosódott ki teljesen az emlékezetéből.

Don Lotario gyanúval páncélozta meg a szívét. Pedig ezt a bizalmatlanságát semmi sem igazolta.
Örült a kalandjának. Üdítő változatosságként hatott rá a nagyváros egyhangú zsivajában. Lotario
vidáman dudorászott. Csak akkor némult el, amikor a távolban meglátta azt a fényt, amelyet az égő
fegyház vetett az éjjeli égboltra. A fegyház a Szajnától délre feküdt, arra, amerre Lotariónak kellett
haladni, hogy a lakásához juthasson.

Amint egy keskeny utca sarkán befordult, egy ember úgy nekirohant, hogy don Lotario majdnem a
földre zuhant.

– Máskor lassabban menjen, ha sarkon fordul be! – mordult rá a spanyol az ismeretlenre.

– Szívesen uram, ha meglesz az a képességem, hogy ívben lássak a sarok körül – felelte az idegen
durva, rekedt hangon. – Hanem azért kérem, bocsásson meg. Sietős az utam. Mondja meg kérem,
melyik utcában járok.

– Magam sem tudom! – felelte don Lotario. – Én is idegen vagyok erre. A Luxembourg-palota táján
járunk.

– Ön idegen? Nos, uram, bizonyára érzőbb szívű ember, mint a párizsiak.

– Meglehet, de az is lehet, hogy téved – mosolygott a spanyol, mert mulattatta ez a feltevés.

– Rendkívülinek tartaná, ha egy idegennek néhány órára hajlékot adna?

– Hm! – dörmögött Lotario mérlegelve. – Ez más dolog. A körülményektől függ. Miért kérdezi?

– Mert olyan helyzetben vagyok, hogy nagylelkűségért kell folyamodnom. Hallgasson meg, uram!
Tegnap este a városnak ennek a részében volt dolgom, amely mostanig itt tartóztatott. A lakásom
pedig a Montmartre közelében van. De holnap reggel nyolckor megint itt kell lennem. Nagy jót
cselekedne, ha hazavinne magához. Előszobával, vagy a szolga kamrájával is megelégednék.

A spanyol jobban szemügyre vette emberét. A közelben sehol sem égett lámpa, így don Lotario csak
annyit látott, hogy az idegenen jó kabát meg rendes kalap van, de az öltözékének a többi része



hiányosnak látszott. Bozontos szakálla sem volt bizalomgerjesztő.

– Találhatott volna szállást kocsmában vagy fogadóban is – vetette ellen.

– Megtehettem volna, de nincs egyetlen sou sem a zsebemben!

– Bizony, akkor nehéz a választás! – nevetett don Lotario. – Nem akarom, hogy csalódjon bennem.
Menjen előre a Luxembourg-palota felé.

Az idegen elindult. Magas, erős termetű férfi volt. A kabát szűken feszült a vállán, mert végig
begombolta. Esetlenül járt, mint a sok munkában kifáradt kézművesek. Don Lotario már tudta, hogy
nem valami piperkőccel van dolga, de eddig még hallomásból sem ismerte a párizsi gazfickók
fogásait, így nem gondolt semmi rosszra.

– Abból az irányból jött, amerre valami ház égett. Nagy tűz volt? – érdeklődött a spanyol.

– A fegyház ég! – felelte az idegen közönyösen. – Ott is feleslegesen elmaradtam.

– A fegyház? Borzasztó lehetett! De már a lakásom előtt vagyunk!

Az idegen futó pillantást vetett a házra. Szép, nagy épület volt. Don Lotario csöngetett, majd
éjszakai kísérőjével együtt belépett és felment a lépcsőn.

– Az inasom alszik, nem akarom felkelteni – mondta vendégének. – Jöjjön be a szobámba.

Kinyitotta a lakás ajtaját. Az előszobát gyéren világította meg egy lámpa. Lotario gyertyát gyújtott
a másik szobában, és ekkor teljes világításban látta maga előtt azt az embert, aki hazakísérte. Don
Lotariónak nagy önuralmába került, hogy elrejtse meglepetését, amely ennek az embernek a láttán
érte. A kócos haj, a bozontos szakáll, a betegesen felduzzadt arc, az üveges, kidülledt szemek, a sötét,
álnok tekintet, a szürke-fekete csíkos nadrág meg a durva cipő elárulták Lotariónak, hogy rablóval,
tolvajjal, talán éppen gyilkossal áll szemben. Feltűnt a spanyolnak, hogy az idegen haját és szakállát
mintha megperzselte volna valahol.

– Ember! – rivallt rá visszahőkölve. – Maga az égő fegyházból jön, a kabátját meg a kalapját pedig
útközben lopta!

– Helyesek a sejtései! – jegyezte meg az idegen gúnyos mosollyal. – De azért lehet, hogy most
téved. Nem feltétlenül kell rablónak vagy gyilkosnak lennie annak, akinek rossz a ruhája.

– Távozzon ebből a szobából és ebből a házból! Én elfelejtem azt is, hogy láttam önt.

– Ez az ön irgalmassága? Miért beszél így?

Nevetve fordult meg, bezárva az előszobába nyíló ajtót és a kulcsot zsebrevágta.

– Ne higgye, hogy az efféle támadásokkal szemben védtelen vagyok!

Don Lotario odaugrott az íróasztalához, kirántotta az egyik fiókot és pisztolyt szegezett az idegenre.



– Ostobaság! – mondta a fegyenc, mert az volt Lotario különös vendége. – Csak abban akarom
meggátolni, hogy az ígéretét visszaszívja.

– Hát menjen a szomszéd szobába! – szólalt meg rövid gondolkodás után Lotario. – Ott talál egy
díványt.

– Jól van! Engedje meg, hogy gyertyát gyújthassak. Jó éjszakát!

Égő gyertyával a kezében bement a szomszédos szobába és becsukta maga mögött az ajtót.

Don Lotario hóna alá csapta a pisztolyos dobozát, majd a szobájába ment. Öt perc sem telt el, máris
elaludt...

Arra riadt fel, hogy valaki kopogtat. Eszébe jutott az éjszakai vendég. Felkelt, kinyitotta az ajtót. A
hajnali fényben egy embert látott a szoba közepén. Megdöbbenve nézett rá. A tegnapi vendég volt, de
mennyire megváltozva!

– Uram! – szólalt meg az idegen. – Azért keltettem fel, hogy elbúcsúzhassam öntől. Meg bocsánatot
akarok kérni azért, hogy a ruhatárából kölcsönvettem pár ruhát, amelyekre szükségem volt.

– Látom! – jegyezte meg Lotario. – Mindenesetre most jobban néz ki, mint az éjjel.

– Ugye? – nézett ruhájára elégedetten az idegen.

Most válogatott öltözéket viselt, a legújabb divat szerint készült darabokat. Szakállát leborotválta,
mindössze kis bajuszt meg angolos pofaszakállt hagyott az arcán. Csak arckifejezése nem változott
meg. Don Lotario kellemetlen érzéssel nézte ezt az embert.

– Csak a cipője szorít, meg a kesztyűje szűk egy kicsit! – mondta az idegen mosolyogva. – De ezek
olyan hibák, amiken könnyen segíthetünk! Kérem, mielőtt búcsút vennék öntől, mondja meg a nevét.

– Úgy hiszem, ez önnek közömbös lehet!

– Nem egészen! Ön nagy szívességet tett nekem. Ezért szeretném ismerni a nevét.

– Don Lotario de Toledo a nevem.

– Nem fogok megfeledkezni önről. Nos, és hogy ön is megtudja, kit kötelezett hálára: a nevem
Étienne Rablasy. Franciaország bizonyos vidékein nem ismeretlen.

– Azt meghiszem! De ostobaság volt megmondania a nevét. Feljelenthetem és megadhatom a
személyleírását.

– Azt ön nem teszi meg. Isten önnel, don Lotario! Bennem jóbarátjára és hálás szolgájára talál
mindig!

– Az ördög vinné el ezt a fickót! – mormogta magában don Lotario bosszúsan. – Isten áldja meg! A
soha-viszontnemlátásra!



A szökevény nevetett. Meghajolt, kinyitotta az ajtót, majd elhagyta a szobát. Don Lotario az
ablakból nézte, mint ballag át Rablasy úr hanyag és gondtalan tartással a Luxembourg-palota előtti
téren.

– Isten tudja, miféle szörnyeteget mentettem meg a rendőrség kezéből! – tűnődött magában. – De
mit tehettem volna?

A hálószobájába ment és lefeküdt. Néhány perc múlva ismét mélyen aludt.





TIZENNYOLCADIK FEJEZET

A látogatás

Tíz órakor keltette fel az inasa. A kávéja már az asztalon állt. Amellett néhány reggeli lap és egy kis
újság, amely reggel jelent meg és amely az éjszakai eseményeket hozta hírül. Don Lotario
közömbösen lapozta át, de felélénkült, amikor a lap végén ezeket olvasta:

„Az éjszaka heves tűzvész pusztította el a Bievre-csatorna mellett fekvő fegyház középső
szárnyépületét. A részletek még nem ismeretesek. Azt a megnyugtató hírt kaptuk, hogy a foglyok
közül senki sem szökött meg, senki sem sérült meg vagy pusztult el a tűzben. Más, sajnálatos baleset
azonban történt. Franck-Carré államügyész, aki ebben az időben a fogházépületben tartózkodott, hogy
egy foglyot kihallgasson, csak úgy volt kiszabadítható, hogy kötelet hajítottak fel neki. Már-már
szerencsésen földre ért, de lezuhant és súlyosan megsérült. Ballard kulcsár meghalt. Valószínűleg
leütötték, amikor a rabok zárkáit kinyitotta. A gyanú a hírhedt Étienne Rablasyt terheli, aki azonban
szerencsére, még mindig az igazságszolgáltatás kezében van, mivel nem sikerült megszöknie.”

– Hogyan? – tűnődött don Lotario. – Rablasy? Hiszen ez a fickó is ezen a néven mutatkozott be! Ha
ez a kettő azonos, akkor mégis megszökött!

A spanyol még sokáig gondolkozott ezen, de azután bejött az inas, hogy az öltözködésnél
segítségére legyen.

Amikor végignézett magán a tükörben, hiúság nélkül megállapíthatta, hogy jól öltözött fiatalember.
Sokáig mérlegelte magában, vajon éljen-e azzal az engedelemmel, amelyet Therese adott neki. Nagy
kedve lett volna ehhez. A párizsi élet nem múlt el fölötte nyom nélkül. Megtanulta, hogy ne higgyen a
szívének és sokkal óvatosabbá vált, mint szükséges lett volna. Éjszakai kalandjára is józanabbul
gondolt már. Bizonyos, hogy új ismeretsége érdekesnek látszott, csakhogy sok érdekes dolognak
megvannak az árnyoldalai...

Lotario ezektől kevésbé félt. De félt a nevetségességtől. Mert hátha tévedett? Hátha ez a fiatal hölgy
azok közül való, akik tervszerűen sétálgatnak éjszakának idején!

De akkor eszébe jutott, hogy az a lány ismeri Laguidais abbét. Az abbé koros úr volt, egész Párizs
ismerte és tisztelte. Don Lotario az abbénál akart érdeklődni a lány felől.

A fogat ma is pontosan délben állt meg a kapu előtt. Végigrobogott Lotarióval a boulevardokon,
majd a Café Tortoninál megállt. Az első ember, akit don Lotario meglátott, Loupert volt. A báró
újságot olvasott.

Loupert felnézett. Közönyösen nézett don Lotarióra, ezért a fiatalember sem üdvözölte őt.
Kellemetlenül érintette ez a találkozás azzal az emberrel, akit most már megvetett.



Nemsokára egy ismerős csatlakozott don Lotarióhoz, és a spanyol csakhamar elfelejtette az egész
esetet. Hirtelen azonban egy embert látott meg, aki épp akkor lépett be a vendéglőbe. Don Lotariónak
úgy tetszett, már látta valahol. Végül rájött, hogy a belépő Étienne Rablasy, a szökött fegyenc.

Rablasy még nem vette észre don Lotariót, aki most már nem kételkedett abban, hogy akinek
menedéket adott, tolvaj és rabló. Végül Rablasy is meglátta a spanyolt és udvariasan köszönt neki.
Don Lotario gyorsan felállt helyéről, elhagyta a vendéglőt és Laguidais abbé házához hajtatott. Őt
azonban nem találta otthon. Végre rászánta magát, hogy Therese-hez hajtasson.

A házat, amelyben a fiatal hölgy lakott, nem volt nehéz megismernie. A legnagyobb épület volt a
környéken.

– Itthon van Therese kisasszony? – kérdezte a portástól.

– Azt hiszem, uram! Tessék, fáradjon fel a lépcsőn az első emeletre!

Don Lotario felment. A ház elegáns épület volt, de egyszerű és tiszta.

Don Lotario becsöngetett.

– Fogad Therese kisasszony? – kérdezte a szobalánytól.

– Az ön neve, uram?

– Don Lotario de Toledo.

– Tessék lépjen be.

Beljebb ment. A szoba berendezése választékos ízlésre vallott.

A lakás tehát a fiatal hölgy sajátja! A másik szobába lépett, de ott sem találta Therese-t. Kissé
megzavarodott. Szolgát seholsem látott. Az ajtók nyitva álltak, megkockáztatta, hogy találomra
tovább menjen.

A legközelebbi ajtó félig nyitva volt. Don Lotario szíve kissé hevesebben dobogott... azután átlépte
a szoba küszöbét.

Therese egyedül volt. Könnyű, elegáns reggeli pongyolában, kis asztalka mellett ült az ablaknál.

Don Lotario megrémült. A fiatal hölgynek halottsápadt volt az arca, a szeme üvegesen meredt a
levegőbe és két keze görcsösen ökölbe szorult. Nem vette észre a vendégét, vagy nem akarta meglátni.
Ajkait görcsösen összeszorította. Lotario azt hitte, hogy halottat lát.

– Istenem! – kiáltott fel ijedten. – Mi baj? Beteg talán? Azonnal hívom a szolgáit!

Nem kapott feleletet. Hevesen megrántotta a csengő zsinórját, majd víz, vagy valami élesztőszer
után kutatott. A szobalány berohant a szobába.

– Az asszonyom beteg! Megint a rohama bántja! – kiáltotta don Lotariónak. – Remélem, elmúlik.



Kérem, uram, hagyja el néhány percre a szobát.

A spanyol hátrahúzódott. Ez különös, bosszantó kezdet!

Izgatottan járkált a szomszéd szobában. Közben bejött a másik szolgáló is. Talán távoznia kellene?
De tudni akarta, vajon a roham elmúlik-e? Vajon összefüggésben van ez a lány mélabús kedélyével?
Nagyon megsajnálta. Részvéte egyre növekedett. Lotario elhatározta, hogy ottmarad.

A lány szobájából csak a szolgák lépéseinek nesze hallatszott. Don Lotario fülében visszacsengtek a
lány szavai. Felsóhajtott. A részvéte egyre mélyebbé vált, mert érezte saját erejének egészségét.

Tíz perc telhetett el.

– Ön még itt van, Lotario úr? – lepődött meg a szobalány a szobába lépve. – Hála Istennek! Az
asszonyom beszélni óhajt önnel.

– Magához tért? Csak azért maradtam, hogy erről bizonyosságot szerezzek. Mondja meg, kérem,
asszonyának, hogy nem akarok terhére lenni, csak ha egészen jól érzi magát...

– A roham elmúlt és asszonyom határozottan beszélni szeretne önnel! – nyugtatta meg a szobalány.

– Nagyon örülök! – mondta Don Lotario és belépett a lány szobájába.

Therese már a díványon ült. Arca még mindig sápadt volt. Csak a szeme veszítette el azt a
félelmetesen merev kifejezést, amely a fiatal spanyolt annyira megijesztette.

– Bocsásson meg nekem, don Lotario – szólalt meg a lány. – Néha áldozatául esem ezeknek a
rohamoknak. Üljön le! Hát idetalált?

– Hogyne találtam volna? Hiszen jól megjegyeztem ezt a házat. Ha pihenésre van szüksége, azonnal
eltávozom és más alkalommal keresem fel.

– Maradjon kérem. Sajnos, én magam vagyok ezekért a rohamokért hibás. Bizonyos emlékek a
múltból, amiket gyakran idézek vissza szántszándékkal, ebbe az állapotba hoznak. Tudom, hogy
óvakodnom kellene tőlük... De valami arra kényszerít, hogy vájkáljak fájó emlékeim között. Ön
engem a legrosszabb perceimben látott. Ugye, nagyon csúnya voltam?

– Ne beszéljen erről! Önnek minden erejét össze kell szednie, hogy a mai eset meg ne ismétlődjön.
Hiszen ezek a rohamok gyökerében támadják meg az egészségét.

– Magam is úgy hiszem. De képtelen vagyok megszabadulni a hatalmuktól. Az egészségem! Mit
nevez egészségnek? Lehet egészséges az ember teste, ha a lelke beteg, vagy megfordítva? De ön nem
azért látogatott meg, hogy erről beszéljünk. Nagyon kedves volt öntől, hogy már ma meglátogatott.

– Ha nem látogattam volna meg már ma, ez arra vallana, hogy kevés bennem az érzés.

– Vagy azért, mert azt kell feltételeznem, hogy önből vagy a képesség, vagy az akarat hiányzik arra,
hogy a női szíveket meghódítsa.



– De mi van akkor, ha eddig egyetlen olyan párizsi nőre sem akadtam, aki az én igényeimet ki tudta
volna elégíteni?

– Ezen csodálkoznék. Ön már elbeszélte nekem az életét. Amit hallottam, abból arra következtetek,
hogy ön sem a világot, sem a szép asszonyokat nem ismeri. Ezért csodálkoztam azon, hogy ön Párizs
csábításokkal teli világában annyira szabad, hogy marad ideje rám gondolni.

Don Lotario megzavarodott. Kényelmetlenül érezte magát. A lány úgy beszélt, mintha arra akarta
volna kényszeríteni a spanyolt, hogy bevallja, milyen szokatlan és rendkívüli érdeklődés támadt
benne.

A lányon úgy látszott, mintha pusztán udvariasságból társalogna.

Don Lotariónak most alkalma nyílt az éjszakai megfigyeléseket kiegészítenie. Beigazolódott az a
sejtése, hogy Therese nem ragyogó, hódító szépség. Az arca bájos, de kicsi és halvány. Csak a barna
szeme volt gyönyörű, meg a tömött, fénylő haja és rózsás ajka, amelyen nyoma sem volt beteges
halványságnak és amely mögött gyönyörű fogak rejtőztek. Therese alig múlhatott húszéves. Don
Lotario nem kételkedett abban, hogy Therese akkor lobbanthatja lángra az ő szívét, amikor csak
akarja. Most azonban hideg és tartózkodó volt, szinte közömbös.

– Asszonyom! Azok a gondolatok, amelyeket tegnap este fejtegetett előttem, olyan komorak és
különösek voltak, hogy kötelességemnek éreztem meglátogatni önt. Hátha sikerül kigyógyítanom
mélabújából!

– Komolyan azt hiszi, hogy ez sikerülhet?

– Nem, az első percben nem. De talán majd idővel!

– Ha ezt akarja, akkor önnek vonzalmat kell éreznie irántam!

– Valóban úgy van! Talán megmagyarázhatatlan, hogy vonzódást érzünk olyan valaki iránt, aki a
fiatalságánál és szépségénél fogva arra volna hivatott, hogy az életnek csak a legderűsebb oldalát lássa
meg, és aki mégis szomorú gondolatokkal foglalkozik, mint ön! Előttem érthetetlen az ön hangulata.
Hiszen minden, amit ön körül látok, alkalmas arra, hogy felvidítsa. Fiatal, szép, független, és mint
mondta, gazdag is, ha a lakásából szabad erre következtetnem. Az ön szomorúsága talány előttem.

– És hogy kezdene a gyógyításomhoz?

– Először arra kérném, hogy ne éjszaka sétáljon, hanem napvilágon. Aztán arra bírnám, hogy járjon
társaságba. Azt is tanácsolnám, hogy barátnőket keressen. Utaznia kellene, és mindenekelőtt...

Don Lotario megakadt. Az a szó sehogy sem jött a szájára. Elpirult.

– Szeretnem kellene! Mondja csak ki bátran! – segítette ki Therese, de a hangja élesebb volt, mint
bármikor. – Szeretnem kellene! Úgy van! Igaza van, jókedvű, boldog és egészséges lennék, ha egy
férfit szeretni tudnék. De ez sohasem történhet meg.

– Különös beszélgetés ez egy olyan fiatal hölggyel, akit az ember másodszor lát életében! –
gondolta magában don Lotario. – Milyen nyílt, de ugyanakkor mennyire zárkózott és tartózkodó is!



Úgy látszott, ebben a különös lányban nyoma sem volt a szeméremnek. Igaz, senki sem vitatta el
Therese jogát, hogy bármiről elfogulatlanul beszéljen, mert a hangja még a gyanúját is visszautasította
annak, hogy szívében a szerelem érzése valaha is feltámadjon.

De igaz volt-e ez a hang? A gyakorlott szem gyanút fogott volna. De don Lotario még túl fiatal volt.
Őt meglepte és megzavarta ez a viselkedés.

– Szóval, minden ember boldogtalanná válna, aki olyan merész volna, hogy önt szeresse?

– Meglehet! De éppúgy kételkedem abban is, hogy bárkiben szerelmet tudnék ébreszteni.
Vonzalmat talán, de szerelmet... soha!

Therese nagyon komolyan beszélt. Don Lotario zavarában a szőnyeget bámulta. Nem sejtette, hogy
az a gondolat, amelyet Therese kimondott, nem fakadhatott más forrásból, mint a szerelem forrásából.
Vagy egy elmúlt, vagy egy boldogtalan és csalódott szerelemből. A női lélek szerelemből táplálkozik,
egyéniségét is a szerelem, vagy a szerelem hiánya adja meg.

Egy közbejött esemény megmentette a spanyolt attól, hogy tovább folytassa ezt a beszélgetést,
amely már kínossá vált ugyan számára, de csak még jobban fokozta vonzódását a lány iránt. A
szobalány bejött és megkérdezte, hogy asszonya idehaza van-e a gróf úr számára.

– Természetesen... ha don Lotario meg akar ismerkedni Arenberg gróffal!

– Arenberg! – tűnődött Lotario. – Ha jól emlékszem, ezt a nevet már hallottam Laguidais abbénál!

– Az lehet. Arenberg gróf nekem atyai jóbarátom és védelmezőm.

Don Lotario erre a szóra nem tudott szabadulni egy olyan gondolattól, amely a mi korunk
romlottsága folytán természetes volt. Don Lotario kíváncsian várt erre az „atyai jóbarátra”. Csakhogy
ezúttal is csalódott.

Idős úr lépett a szobába. Hatvanéves bizonyosan megvolt már, ha ugyan nem több. Kabát és kalap
nem volt nála, egész öltözéke elárulta, hogy ott lakik a házban. Szikár, középtermetű volt. Arca
gyengéd kifejezésű, haja hosszú és hófehér. Don Lotario még sohasem látott ennél szelídebb és
nyugodtabb arcot.

– Arenberg gróf, Németországból... Don Lotario de Toledo, Mexikóból – mutatta be Therese
egymásnak az urakat. – Még eddig nem láthattam vendégül a világ ilyen távol eső vidékéről származó
urat.

A gróf udvariasan meghajolt don Lotario felé, rögtön Therese-hez fordult.

– Megint beteg volt! Mikor hagyja már abba, hogy önmagát kínozza? Mikor nyugszik meg végre?

– Soha, drága barátom! – mondta a lány. – De most már, látja, elmúlt!

– Hálás vagyok önnek, don Lotario, hogy Therese kisasszonyt derűsebb kedvre hangolta. Most
legalább mosolyog! – fordult a gróf a spanyolhoz. – Nem, Therese, önnek nem szabad többet az
abbéval beszélgetnie! A felfogása túl komor az ön számára. Vidámabbnak kell lennie! Komolyan



örülök, hogy végre már fiatal urat is látok önnél, olyant, akinek az arcáról nem a mélabú meg a
világfájdalom virít.

– Amit az abbéról mondott, gróf úr, abban tökéletesen igaza van – jegyezte meg Lotario. –
Laguidais kitűnő ember, de sokkal több tehetsége van ahhoz, hogy a gondtalanokat az élet komoly
oldalára figyelmeztesse, mint hogy a boldogtalanokat vigasztalja. Ő is meghasonlott önmagával, meg
az egész világ rendjével.

– Ez bizony igaz. Ön tehát ismeri az abbét! Hiszen már hallottam az ön nevét. Csakugyan! Ön
Mexikóból jön! És az abbénak lord Hope ajánlotta. Laguidais nagy elismeréssel beszélt önről.

– Az abbé kedves volt – bókolt Lotario. – Jómagam tapasztalatlan vagyok ahhoz, hogy az abbé
érdemeit kellőképpen értékelni tudnám. Lord Hope-ban meg az abbéban olyan embereket ismertem
meg, akik elém tárták a tudatlanságom feneketlen mélységét. De hála Istennek, még fiatal vagyok és
tanulhatok.

– Csak látogassa minél gyakrabban Therese kisasszonyt! Úgy látom, ön boldog és jókedvű, a szíve
pedig még bizonyára érintetlen. Therese-nek ilyen emberekre van szüksége. Az abbé meg én... mi
bizony már öregecskék vagyunk hozzá, a fiatalemberektől pedig idegenkedik.

– Akkor nem sokat várhatok fáradozásaimtól, még ha csakugyan olyan merész volnék is, hogy
megpróbálkozzam velük – mosolygott don Lotario. – És vajon Therese kisasszony elfogadna engem
lelkiorvosául?

– Megengedem önnek, hogy megpróbálkozzék vele – mondta Therese. – Többet igazán nem
tehetek!

– Más szóval: ön megengedi, hogy gyakrabban felkeressem?

– Amilyen sokszor csak kedve tartja, hogy eljöjjön, én bármikor szívesen látom! – ígérte Therese.

– Ez már igen! Ez a helyes! – örvendezett a fiatal spanyol, akinek tetszett a vidámabb hang. –
Sajnos én is kételkedem, hogy a kúrámnak lesz valami eredménye. Önnek is segítenie kell,
mademoiselle!

– Amennyire erőmből telik – egyezett bele Therese. – De hagyjuk ezt a témát.

Don Lotario maga sem bánta, hogy másról beszéljenek. Egyetlen pillantással meglátta, hogy a
grófot és a lányt valóban csak őszinte barátság fűzi egymáshoz. Minden rossz sejtelmét mintha
elfújták volna, hiszen többet, jobbat és szebbet talált, mint amiről álmodott. Csak Therese
megrázkódtatásának titkát nem ismerte még, de bízott abban, hogy idővel megtudja.

– Önt lord Hope ajánlotta az abbé figyelmébe. Szóval ön a lordot közelebbről ismeri? – kérdezte
most a gróf.

– Igen, ismerem. De azt hiszem, ezzel máris sokat mondtam. Soha nem láttam nálánál rendkívülibb
férfit.

– Beszéljen róla! – kérte Therese. – Az éjszaka csak futólag említette a nevét.



A fiatal spanyol készségesen elmondta azt a keveset, amit a lordról tudott. De elbeszélése,
akármilyen rövid volt is, felvillanyozta hallgatói érdeklődését.

– Nős ember a lord? – kérdezte Therese, amikor Lotario elhallgatott.

– Érdekes! Majdnem mindig ez a legelső kérdés! – nevetett a spanyol. – Sajnos, nem tudom. De azt
hiszem, a palotájában nő is él. Megvallom, szerettem volna látni és megismerni azt a hölgyet, akit
lord Hope méltónak tart a szerelmére.

– Szinte el sem tudom hinni, hogy a lord szerethessen valakit – mondta Therese. – Ha egy férfiban
annyi a ragyogó tulajdonság, mint az ön szavai szerint a lordban, hogyan találjon az ilyen férfi
magához illő nőt?

– Engedje meg, kedvesem, hogy erre én feleljek! – szólt közbe Arenberg gróf. – Ön abból a
gondolatból indul ki, hogy a nőnek műveltség és tapasztalat terén egyenrangúnak kell lennie azzal a
férfival, akit szeret. Márpedig ez tévedés, A nemes és tiszta szív, az igazi, őszinte szerelem elég
ahhoz, hogy a nőt felemeljék a férfihez, bármilyen magasan álljon is. A férfi az asszonyától nem
műveltséget, hanem szerelmet vár.

– Ezt már sokszor mondta nekem, gróf úr! – vitatkozott Therese. – De ellentmondok önnek. Elvben
igaza lehet, de a valóságban másképp áll a dolog. A mi társadalmi viszonyaink között lehetetlen és
megengedhetetlen az efféle egyenlőtlen összeköttetés.

– Még most is okokat keres a megbocsátásra! – mondta halkan a gróf, mintha csak magának
beszélne. – Akárhogy is legyen, ki-ki legjobban tudja, mit cselekedjen.

A gróf búcsúzott.

– Isten önnel, gyermekem. Boldog vagyok, hogy megint egészséges. Isten önnel, don Lotario.
Viszontlátásra, minél hamarább! És ne feledkezzék meg, ha egyszer nem találná idehaza Therese
kisasszonyt, hozzám is benézhet!

Arenberg még egy gyöngéd pillantást vetett a lányra, azután eltávozott. Alig ment el a gróf, és don
Lotario éppen azon töprengett, miről beszéljen a lánnyal, vagy inkább készülődjön a búcsúzáshoz,
amikor a szobalány Danglars bárónét jelentette be.

– Szívesen látom! – szólt Therese. – Ismeri a bárónét, don Lotario?

– Nem. A barátnője?

– Úgy van, sőt az egyetlen barátnőm Párizsban. Jóval idősebb nálam és sok bánat érte. Talán épp
ezért annyira kedves nekem.

A báróné belépett. Fekete ruhájában még sápadtabbnak és öregebbnek látszott, mint rendesen. Még
Therese is megdöbbenve nézett rá. Ma valóságos matrónává változott a bárónő.

– Az istenért, bárónő, mi történt?

– Rossz éjszakám volt. Néha előfordul az ilyesmi. De majd elmúlik. Azt hittem, egyedül van, vagy



a grófot találom önnél. Remélem, nem zavarok?

Therese bemutatta don Lotariót a bárónénak. Danglars-né érdeklődve nézte a csinos ifjút. Don
Lotario érezte, hogy bizalmasan kíván a bárónő Therese-zel beszélni. Felemelkedett, hogy távozzon.

Therese kérte a spanyolt, hogy minél előbb ismét látogassa meg. Don Lotario megígérte, de úgy
tűnt, az ő ígérete őszintébb volt, mint Therese hívása. Danglars-né is kérte, hogy valamelyik este
keresse fel. Elfogadta a meghívást, majd elment.





TIZENKILENCEDIK FEJEZET

Ötvenezer frank

Talán három hét múlt el azóta, hogy don Lotario első ízben látogatta meg Therese-t. Párizsi
tartózkodásának idejét már egy héttel túllépte. Sőt, még most sem döntött elutazásáról. Ezt egyetlen
körülménytől tette függővé. De ez az egy körülmény nagyon fontos volt számára!

A fiatal spanyol bizalmas beszélgetésre kért engedélyt Danglarsnétől. Minthogy a bárónénak aznap
egyik beteg barátnőjét kellett meglátogatnia, este tíz órára kérette magához a fiatal spanyolt.

Amikor a fiatalember belépett a báróné szobájába, abba a szobába, amely nemrég az anya és fia
között lejátszódott csúf jelenetnek volt tanúja, arca komolyabb volt a megszokottnál.

– Azt hiszem, asszonyom, meglepődött, amikor a levelemet megkapta – kezdte don Lotario. – De
reméltem, hogy merészségemet azzal a jóindulattal bocsátja meg, amelyet velem szemben az utóbbi
időben éreztetett. Nem ismerek más hölgyet Párizsban, akihez bizalommal fordulhattam volna ebben a
dologban.

– Kivéve Therese kisasszonyt! – mosolygott Danglars-né.

– No igen, őt, talán... – mondta don Lotario elpirulva. – De éppen róla szerettem volna beszélni
önnel.

Danglars-né kissé tartózkodóan kapta fel a fejét.

– Igen, asszonyom, róla! Asszonyom, én szeretem az ön barátnőjét, és a sorsomat az ön kezébe
adom.

– Meglepnek a szavai, uram! Ezt igazán nem sejtettem!

– Mint mondtam, asszonyom, szeretem Therese-t, szeretem, ahogyan ember csak szerethet. Nem
tudom, honnan és hogyan támadt bennem ez az érzés. Ön talán jobban megfigyelhette az én fejlődő
szerelmemet, mint jómagam. Azért kértem önt erre a beszélgetésre. Jó tanácsért és a támogatásáért
folyamodom önhöz. Szeretném elnyerni Therese szerelmét!

– Azt mondják, a szerelemben nem segít sem jó tanács, sem támogatás. Mért nem Therese-nek tett
vallomást?

– Hiszen épp erről szeretnék önnel beszélni! – arca elkomolyodott. – Lássa, asszonyom, azóta a
boldog nap óta, amikor legelőször látogattam meg Therese-t, minden áldott nap elmentem hozzá. Úgy
vélem, Therese már régen észrevette, mi vezet engem hozzá. De még semmi jelét nem láttam annak,
hogy viszonozza-e a vonzalmamat. Én még nem nyilatkozhatom Therese előtt, hiszen borzalmas



csapásként érne, ha visszautasítana. Nem tudom, túlélném-e. Ön azonban bizalmas jó barátnője
Therese-nek. Ezért fordultam önhöz. Ön tanácsot adhat, útmutatást, felbátoríthat és jóakaratú
segítségével támogathat. Kérem, asszonyom, ne utasítsa vissza a kérésemet.

– Kedves barátom – szólt Danglars-né szeretettel. – A nyíltságot nyíltsággal viszonzom. Therese-
zel eddig még a lehetőségéről sem beszéltünk ennek a szerelemnek. Ettől azonban ne essen kétségbe!
A nők hét lakattal őrzik szívük titkait, és hetvenhét lakattal, ha az a titok, amit rejteni akarnak: a
szerelem. Én azt hiszem, Therese szereti önt, igen, ez komoly meggyőződésem. Reméljen hát!
Természetesen, ha szüksége van a segítségemre, minden erőmmel támogatom önt. De ne siesse el a
dolgot! Therese-t nagy bánat érte. Lehet, hogy a szíve még mindig nem gyógyult meg. De nincs olyan
szív, amely sokáig ellen tudna állni a hűséges, kitartó szerelemnek. Várjon addig, amíg Therese nem
ad félreérthetetlen jelet, hogy viszonozza az ön szerelmét. Egy-két hét bizonyosan elég lesz.

– Milyen boldog lennék, ha Therese szeretne engem!

Danglars-né elérzékenyülve nézett a fiatal spanyolra. Talán három héttel ezelőtt éppen azon a
széken ült Benedetto, az ő fia! Itt, ebben a szobában hallotta nyers hangját és rekedt nevetését. Milyen
más ez a fiatal szerelmes spanyol, mint az a kegyetlen, durva és rideg gyilkos! Miért is nem ez az ő
fia!

– De ne felejtse el, don Lotario, hogy más akadályok is vannak! – mondta azután. – Therese árva,
polgári szülőktől származik és szegény, ön pedig gazdag és régi kasztíliai nemesi család sarja!

– Mit bánom én, ki volt Therese apja, anyja! A szíve egyenrangú az én szívemmel, sőt, talán
értékesebb is, mint az enyém!

– És mit tenne akkor, ha Therese szeretné önt? Hogyan...

A báróné megakadt. Maga sem tudta hirtelen, hogy foglalja szavakba gondolatát. Olyasmit akart
kérdezni, ami még Lotariónak sohasem jutott eszébe. A báróné szemében azonban az sem tűnt
lehetetlennek, hogy a spanyolnak esetleg nincs más célja, mint az, hogy Therese-t a kedvesévé, a
szeretőjévé tegye. De nem merte kimondani ezt a gondolatát.

– Mire gondolt, asszonyom?

– Valami képtelenség jutott eszembe... – felelte kitérően a báróné. – Ha megbízhatom az érzéseiben,
akkor boldognak kellene tartanom Therese-t. Ha az ön felesége lenne... Nos, remélem, az lesz!

– Ön tehát a szövetségesem?

– Őszintén kívánom, hogy elérje a célját. Már holnap megpróbálom kitudni Therese szívét.

Holnap!

Csak néhány óra választotta el a mát a holnaptól. De tudhatja-e az ember, megéri-e ezt a néhány
órát és meglátja-e a másnapot?...

– Asszonyom, bocsásson meg a zavarásért – lépett be a komorna. – Egy névjegyet...



– Ilyen későn? – kérdezte a báróné és balsejtelem árnyéka suhant át az arcán.

Átvette a névjegyet és a keze megremegett. Don Lotario nem figyelte a báróné arcát, különben
észrevette volna annak sápadtságát.

– Mondja meg annak a személynek, hogy jöjjön majd holnap – szólt a báróné.

A komorna kiment. A báróné kissé magához tért. A komorna rövidesen visszatért.

– Az a személy nem megy el! Azt mondja, még ma beszélnie kell asszonyommal.

– Nos jó! – mondta a báróné és felállt. – Fogadom azt a személyt! Vezesse kérem, don Lotariót a
fogadószobába. Bocsásson meg nekem, don Lotario, öt perc csak, és megint önnél vagyok. Tolakodó
látogatás, semmi több.

– Amúgy is mennem kellene már, engedje meg, hogy jó éjszakát kívánjak, asszonyom!

– Nem! – tiltakozott Danglars-né. Bizonyára attól tartott, hogy don Lotario találkozhat a másik
látogatóval. – Fáradjon át, kérem, a fogadószobába. Még szeretnék önnel beszélni.

A spanyol követte a komornát a szomszéd szobába. Mint don Lotario már tudta, a fogadószobát
néhány más helyiség választotta el a budoártól. A komorna is tudta, hogy don Lotario ismeri a szobák
elhelyezését, ezért csak arra kérte, hogy menjen a fogadószobába, ahol világos van és ott várjon.

Don Lotario azonban zárva találta azt az ajtót, amely a szomszéd szobába nyílt. A komornál nem
akarta visszahívni. Nem tartotta tapintatlanságnak, hogy végighallgassa a beszélgetést. Ott maradt a
mellékszobában. A budoárba vezető ajtót nem csukták be egészen.

Hallotta, hogy valaki bemegy a budoárba. A léptei alapján férfinak kellett lennie!

– Jó estét, anyám! – hallotta Lotario egy férfihang köszöntését. – Nem akart fogadni engem. Ez nem
volt helyes.

– Az én dolgom, hogy megítéljem, mi helyes és mi nem. Mit kíván tőlem, uram?

– Milyen hideg és szigorú! Hát ez az anyai szeretet?! A levelem nem mondta meg önnek, mi a
kívánságom? Elhagy a nyomorban?

Don Lotario megdöbbent. Egykori ismerősének, Loupert bárónak a hangját hallotta. Ki ez az
ember? Mit akarhat a bárónétól? Annyira szegény volna, hogy koldulnia kell? De hiszen anyjának
szólította a bárónét! Danglars-nénak pedig nincs fia, legalábbis Lotario sohasem hallotta, hogy lett
volna. Miféle titok ez itt?

– Nyomorában? Ön nyomornak nevezi, hogy három hét alatt kétszer ötvenezer frankot eltékozolt?
Hát nem azt írta, hogy a második ötvenezer frankot is megkapta? Nem azt ígérte, hogy most egyelőre
megelégszik ennyivel?

– Ez mind igaz! De másképp fordult a helyzet. Ugyan mi az az ötvenezer frank? Egy bárónak,
Danglars báróné egyetlen, édes gyermekének? Még ennél is többre volna szükségem, ha olyan



szerencsés volnék, hogy az ön nevét viselhetném. Mert, bizony semmit sem adnak ingyen! Ezért írtam
önnek és ezért kérem újra a segítségét. Ön nem is válaszolt. Azt kellett hinnem, elveszítette a
címemet. Ezért jöttem most személyesen.

– Szóval pénzt akar? – kérdezte Danglars-né. Lotario jól hallotta, hogy az asszony hangja
megremeg, bár tisztán és hangosan beszélt.

– Persze, hogy azt! Pénzre van szükségem, legalább ötvenezer frankra. Most már okosabb leszek és
takarékoskodom. De ezt az összeget meg kell kapnom. A legnagyobb zavarban vagyok. Csak nem
fogja engedni, hogy az ön szegény gyermeke szükséget szenvedjen?

– Ugyan, ne használjon olyan hangot, amely az ön szájából nevetségesen hangzik! – szólt rá a
báróné. – Amikor először járt nálam, megviselt a csapás, hogy ilyen fiút adott nekem a gondviselés, és
nem tudtam megfelelni önnek. Ma sem vagyok kevésbé szerencsétlen, de erősebb vagyok. Ön azt a
fájdalmas titkot, amely bennünket összeköt, csak arra akarja felhasználni, hogy megzsaroljon és
kifosszon! Nem, uram, ez nem fog sikerülni. Ha kevesli, amit adtam és amit önként adok, akkor
forduljon bírósághoz, bizonyítsa be, hogy jogosan követel részt a vagyonomból. Árulja el, hogy
kicsoda és ítéltesse magát halálra rablás és gyilkosság miatt! Egész vagyonomat odaadnám, hogy ne
terhelje ez a bűn a lelkiismeretemet. Azt azonban nem tűröm, hogy olyan ember, mint ön, egyetlenegy
sout is kizsaroljon tőlem. Ön nem erőszakolhat ki tőlem semmit, legfeljebb amit a magam jószántából
adok. Az elegendő lesz arra, hogy megmentse a nyomortól és a szükségtől. Sőt azzal tisztességes, új
életet is kezdhet. Ez az utolsó szavam ebben a dologban. Tudassa velem a címét. De semmi egyebet,
egyetlenegy sort se! És majd megkapja azt az összeget, amelyet önnek adhatok. Most pedig menjen.
Ma nem kap semmit. Nincs pénzem idehaza.

– Ugyan, asszonyanyám, micsoda beszéd ez?! – kiáltott Loupert dühtől remegve. – Ugyan mi
ötvenezer frank önnek, akinek milliói vannak? Azt akarja, hogy a világ megtudja az ön titkát? Ezt
bizonyára nem akarhatja.

– Ha ez fenyegetés akart lenni, akkor nem ijesztett meg vele. Mindenre készen állok. Sőt, kívánom,
hogy végre valaki letépje erről a titokról a leplet, mert rettentő teherként fekszik a lelkemen. Tegyen
amit akar. De nem engedhetem meg, hogy kifosszon. A fenyegetéseivel pedig nem törődöm. Ön
legfeljebb könyörületet kérhet tőlem!

– A fenét! Igazán nem vártam efféle beszédet! – kiáltott fel Loupert. – No jó, legyen! Ha te úgy, hát
én is úgy! Majd én is más hangon beszélek. Nekem ötvenezer frank kell! Adja, vagy nem adja? Ha
nem adja, elveszem!

– Nem lep meg, vártam ezt! – mondta hűvösen a báróné. – Látja ezt a fegyvert? Ez majd megvéd
öntől, ha bűneit azzal akarja tetézni, hogy az anyját elvetemült fia zsarolásával, rablásával szemben
védekezni kényszeríti. Távozzék, uram!

Kis szünet támadt. Don Lotario a fojtogató csöndben hallotta a saját szíve dobogását.

– Anyám, adja ide nekem azt a pénzt! – kezdte újra Loupert siránkozó hangon. – Hiszen önnek ez
semmiség.

– Majd talán holnap, ma nem! Nem engedem, hogy megzsaroljon. Menjen!



Don Lotario akaratlanul is közelebb lépett. A félig nyitott ajtó résén át beláthatott a budoárba.
Odaát teljes világosság volt, míg abban a szobában, amelyben a spanyol várakozott, csak egyetlen kis
mécses égett.

Anya és fia szemben álltak egymással. A báróné sápadtan, de büszkén, Loupert lehorgasztott fejjel,
lesütött szemmel.

– Nos, akkor holnap újra eljövök – mondta a báró. – De megkapom a pénzt?!

– Ne jöjjön el újra! – tiltakozott Danglars-né. – Holnap elküldöm önnek azt az összeget, amelyet
szükségesnek tartok. Ne merészeljen többé feljönni hozzám anélkül, hogy magam hívattam volna!
Sohasem leszek itthon az ön számára. Ma is csak azért fogadtam, hogy ezt megmondjam önnek. Üssön
lármát, tegyen amit akar. Nekem mindegy. Minden feltűnés, amit kelt, csak önt viszi a vérpadra.
Nyugodtan végig tudnám nézni, hogyan szabadítja meg a guillotine a világot és az emberiséget egy
ilyen szörnyetegtől. Távozzon! Most már ismeri a véleményemet.

Loupert továbbra is lehorgasztott fővel és ökölbeszorult kézzel maradt. Úgy látszott, valamit forral.

– Akkor sem adna pénzt, ha nekem emiatt még nagyobb bűnre kellene vetemednem, mint
amekkorát eddig elkövettem? – kérdezte halkan, fenyegetően.

– Nem! Dolgozzon! Keresse meg a kenyerét maga. Hagyja itt Párizst, menjen valahová, ahol nem
ismerik és kezdjen ott munkás, bűnbánó életet. Akkor... talán még felgyullad bennem az anyai szeretet
szikrája és talán támogatni fogom becsületes törekvéseiben. De most, ameddig ilyen, tudni sem
akarok önről.

Don Lotario legszívesebben rárohant volna a nyomorultra, hogy leüsse, annyira felbőszítette ennek
a csirkefogónak az aljassága. Érezte, hogy nem bírja tovább hallgatni ezt a beszélgetést. Megfordult és
a szoba hátterébe húzódott, ahová az anya és fia szavai csak elmosódottan szűrődtek be, érthetetlenné
tompultak.

Néhány pillanat múlva azonban úgy tetszett, mintha halk sikoltást hallott volna. Gyorsan
visszasietett előbbi helyére, ahonnan beláthatott a budoárba. Odabent ezalatt a következő történt:

– Ötvenezer frankot, anyám! Csak ötvenezer frankot! – ismételgette Loupert.

– Egyetlen sout sem! Menjen!

Loupert hirtelen megragadta a báróné pisztolyt tartó kezét. Az asszony halkan felsikoltott. Ezt
hallotta meg don Lotario. A fegyver a padlóra hullott.

– Ötvenezer frankot! Azt mondom! – kiáltott Loupert vadul. – Meg kell kapnom, asszonyom!

– Nem adok! Nem adok neked semmit! Nem akarok bűnrészes lenni a gazságaidban!

– Akkor légy átkozott, és a pokolba veled! – sziszegte Loupert fogcsikorgatva.

Lesújtott. A báróné megtántorodott és végigzuhant a szőnyegen. Loupert egy pillanatig nézte, majd
nekiesett az íróasztalnak és vadul rángatta ki a fiókokat. Úgy tűnt, nem találja, amit keres. Végre halk,



örvendező kiáltást hallatott.

– Itt a pénz! – beszélt magában, amint előhúzta a bankjegycsomót. – Körülbelül húszezer frank. Az
ördögbe is! Húszezer frank miatt kell elhagynom Párizst!

Ekkor lépett vissza don Lotario előző megfigyelőhelyére. Danglars-nét az első pillanatban nem
látta. Azt hitte, hogy az asszony kiment a szobából. Loupertet azonban látta. A báró épp a belső
zsebébe rejtett valamit, majd feltette kalapját és elrohant. A spanyol csak ekkor pillantotta meg a
szerencsétlen asszonyt a padlón. A nő mellén és mellette a szőnyegen nedvesen csillogott valami.

Vér!

Átrohant a budoárba, és megrántotta a legközelebbi csengőt.

Danglars-né sápadtan, mereven feküdt a földön. A vér lassan folydogált a szíve tájáról, végig a
ruháján. Arcára ráfagyott az előbbi, határozott kifejezés. Kezei görcsösen ökölbe szorultak.

– Hívja ide valamennyi szolgát! Küldjön orvosért és a rendőrségért! Az a nyomorult meggyilkolta
Danglars-nét! Siessen! – kiáltotta don Lotario a befutó komornának, aki azonban felsikoltott és elájult.
Don Lotario addig rángatta a csengőzsinórt, amíg az összes cseléd rémülten be nem rohant. Egy perc
alatt lázas izgalomban volt az egész ház.

Azt azonban senki sem vette észre, hogy egy ismeretlen férfi – Loupert – már elhagyta a házat.

Megjöttek az orvosok meg a rendőrök. Don Lotario még mindig teljes bódulatban volt, bár
parancsokat osztogatott és rendelkezett. Csak akkor tért magához, amikor a rendőrhivatalnokok, akik
már megszokták az efféle jeleneteket, a spanyolt is kikérdezték. Don Lotario elmondta, amit tudott.

Valósággal támolygott az utcán, amikor hazafelé indult. Ilyen állapotban képtelen lett volna
egyedül maradni. Szükségét érezte annak, hogy beszéljen valakivel és elmondja, mi történt vele.

Körülötte zajos kavargással folyt az élet. És odabent, abban a kis szobában holtan feküdt egy
asszony, egy anya, akit a saját fia gyilkolt meg!

Ez volt az az élet, amit meg kellett ismernie? Ez volt az a tapasztalat, amelyet meg kellett
szereznie? Ha ez volt az, akkor szörnyű az élet és irtózatos a világ. Don Lotario elkeseredett. Milyen
boldog is volt odahaza Mexikóban, a csöndes haciendában...





HUSZADIK FEJEZET

Remény és kétség

Don Lotario szinte öntudatlanul Laguidais abbé lakására ment. De a szolga azt mondta, az abbé már
egy órája eltávozott. Lotariónak nem volt mire várnia. Elhaladt Theresa háza előtt. Úgy látta,
világosság van a lánynál. De ő legyen, aki megviszi neki a rossz hírt, hogy a barátnőjét
meggyilkolták? Lehetetlen!

Csakhogy ellenállhatatlan kényszer hajtotta ahhoz a házhoz, amelyben szerelmese lakott. Don
Lotario sokáig járkált az utcán. Épp, amikor a ház előtt haladt el, két férfi lépett ki onnan. Szorosan a
köpenyükbe burkolóztak. Lassan haladtak, és nem vették észre, hogy don Lotario mögöttük lépdel.
Járásuk és öltözködésük társaságbeli emberekre vallott.

– Egyetlen fiáker sincs a közelben? – szólalt meg az egyik. – Kellemetlen! Gyalog kell megtennünk
az egész utat!

– Én csak örülök ennek – felelte a másik, kissé durván csengő hangon. – így legalább kimelegszem
járás közben. Nos, mi a véleménye Arenberg grófról?

– Vagy őt is megcsalják, vagy maga is csaló! – jegyezte meg a másik, a kisebb. – Ismerjük már
ezeket a históriákat!

– Ugye a gróf gazdag ember? Vagy nem az?

– Annak kell lennie. Az öreg afféle elfuserált teológus.

– Én igen tiszteletreméltó úrnak tartom.

– A becsületességét én sem vonom kétségbe, de...

– Mi ez a „de”?

– Vallási rajongásban szenved és az efféle emberek mindig megcsalják önmagukat és a világot.

– Remélem, csak vallási téren.

– Persze. Mondhatom, a dolog meglehetősen untat. Én szabadgondolkozó vagyok, az én barátaim
Rousseau és Voltaire, és azok is maradnak mindig.

– Jól van, no! Miattam lehetnek. De ha jól tudom, Rousseau is, Voltaire is meghaltak már.

– Meg hát.



– Szóval csak azt akartam mondani, hogy ez a két jó barátja nem sok hasznára lehet önnek.

– Így igaza van. Mint látom, nagyon is világias dolgokra gondol.

– Mire gondolnék? Nem törődöm a vallással, különösen nem a németek vallásával. Meg aztán a
gróf lutheránus.

– Igen, az... szóval ön a dolgot az anyagi oldaláról nézi. Ez sokat változtat az eseten, de nekem így
sem tetszik. Szívesebben hajbókolok valamelyik miniszter fogadótermében, ahol szép nőket láthatok,
és ahol befolyásos emberekkel találkozhat óm, mint hogy együtt imádkozzam és filozofáljak ezekkel a
rajongókkal. Kinek a pap, kinek a papné...

– Szóval Arenberg gróf gazdag. Számomra ez a fontos.

– Nemsokára elhagyja Párizst, ahogy önnek is említette. Mi haszna van akkor önnek?

– Még mindig elég, hiszen én sem akarok Párizsban maradni. Németországba megyek.

– Mindenki a saját útját járja. Én az abbéval szeretnék megismerkedni Arenberg gróf által.

A beszélgetés érdekelte don Lotariót. A két ember közelében maradt. Azt, hogy Arenberg gróf
vallásos rajongó, don Lotario már régen tudta. Therese iránt lángoló szerelme azonban annyira
betöltötte egész valóját, hogy a grófról nem sokat gondolkozott.

– Nos, csak tartson ki az abbé mellett. Magam a grófhoz csatlakozom – mondta most a magasabb. –
De mi a véleménye arról a halovány fiatal leányról, aki egy ideig nála volt?

– Csinos, de nem tett rám különösebb hatást.

Don Lotario már bánta, hogy ennek a két embernek a beszélgetését hallgatta. De hogy juthatott a
gróf és különösen Therese olyan helyzetbe, hogy ezekkel az emberekkel érintkezzen? Vagy a gróf
annyira tapasztalatlan volna, hogy áldozatául esik efféle embereknek?

Don Lotario látni akarta a két férfi arcát, hogy megismerje őket, ha velük a grófnál esetleg
találkozna. De a magasabbnak a hangja is ismerős... Végre alkalom nyílt arra, hogy az arcukat
megnézze. A kisebbiket nem ismerte.

A magasabb azonban Rablasy volt, a szökevény. Ezért volt olyan ismerős a hangja.

Don Lotario meglepődött. De hogyan lehetséges, hogy ez a fickó összeismerkedhetett Arenberg
gróffal! Eltökélte magában, hogy figyelmezteti a grófot. Az efféle ember, mint a fegyenc, csak rossz
szándékból vagy önző céljai érdekében kereshette fel.

Közben a két embert elveszítette szem elől. Mialatt őket kereste, a Palais Royal közelébe jutott.
Eszébe jutott, hogy ma kártyanap van, amikor a fiatalurak összejönnek. Már három hete nem volt a
játékszobában, sőt ismerőseivel is alig-alig került össze. Ma azonban nem akart magára maradni
gondolataival.

Belépett a Palais Royalba. A szolgák már ismerték és beengedték abba a szobába, ahol a társaság



tartózkodott.

A legelső ember, akit Lotario meglátott, Loupert volt. Don Lotario megborzadva hátrált. Már-már
nekirontott Loupertnek, hogy leüsse és az igazságszolgáltatás kezére adja, de türtőztette magát.
Kíváncsi volt, meddig fajulhat az efféle szörnyeteg elvetemültsége. Látni akarta, hogyan menekül egy
gyilkos a saját lelkiismerete elől. Nyugalmat erőszakolt magára.

– Jó estét, urak! – köszönt hangosan. – Mit csinál Fortuna?

– Most is ostobán a csinos fickókra meresztgeti a szemét – felelte Chateau Renaud. – Tízezer
frankot veszítettem. Loupert nyer. Vigyázzon, báró, meglátja, egyszer nagyot bukik.

– Vigasztalódjon, gróf, csak az útiköltségemet akarom megnyerni, azután abbahagyom.

– Elutazik? Hová? – érdeklődött Beauchamp. – Nem köti ide a tőzsdejáték?

– Nem, mert egyik spekulációm Londonba szólít, talán már holnap – felelte a báró.

– Milyen sápadt, don Lotario! – szólította meg François Epinay a spanyolt. – Egy idő óta nem lehet
önt látni. Bizonyos, hogy szerelmes! Nos, ki a boldog hölgy? Vagy komoly az eset? Akkor bocsánatot
kérek.

– Ejnye, vicomte, hát nem tudja, hogy don Lotario abba a hölgybe szeretett bele, aki Arenberg
grófnál lakik? – szólt közbe Lucien Debray. – Nemsokára maga is áttér annak a szektának a hitére,
amelyet a gróf alapított és elveszi feleségül új pápájának a gyámoltját.

– Az ég szerelmére, csak meg ne házasodjon! – ijedezett tréfásan Beauchamp. – Ön még nagyon
fiatal!

– Majd vigyázok magamra! – mondta don Lotario.

– De miért ilyen ünnepélyes? Már a tréfát sem érti!

– Halottasházból jövök! Danglars báróné házából, akit meggyilkolva találtak a budoárjában.

Döbbenten néztek Lotarióra. Lucien Debray, a báróné egykori kedvese magába roskadt. Egyedül
Loupert maradt nyugodt. Még az arcszíne sem változott.

– Meggyilkolták? Az Isten szerelmére!... Hiszen ez rettenetes! – szörnyűködött Beauchamp. – Ki
ölte meg?

– Egy ember, aki már tegnap éjjel is nála járt és ma este ismét beszélni kívánt a bárónéval. Egyelőre
megszökött. A névjegyen, amellyel bebocsáttatást kért a bárónéhoz, ez a név állt: Loupert báró.

Loupert! A megdöbbent fiatalemberek szeme a báróra szegeződött. Maga a báró is meglepettnek
látszott.

– Az ördögbe is! – kiáltott fel. – Mit mondott ön? Loupert báró?! Hiszen az én vagyok! Csak nem
élt vissza azzal valami gazfickó?! Már a múltkor is ott járt a nyakamon egy poroszló, egy efféle



szélhámos miatt! No, szép kis história, mondhatom! Ez megint elodázza az utazásomat. Még
szerencse, hogy tökéletes alibit tudok bizonyítani. De csakugyan jól hallotta ön azt a nevet, don
Lotario? Bizonyos benne, hogy nem téved?

– Azt hiszem, nem tévedek. Loupert volt a név.

– De miért? – riadt fel François Epinay. – Rablógyilkosság volt, vagy bosszú?

– Rablás történt. Húszezer frank hiányzik, meg állampapírok. A gyilkosságot még szörnyűbbé teszi
az a körülmény, hogy ez a Loupert a bárónének rokona, nagyon közeli rokona volt.

– Rokona? – kérdezte Lucien Debray megrendültén.

– Bizonyára emlékeznek még arra a Benedettóra, az ál-Cavalcanti hercegre.

– Hogyne! – hangzott egyszerre többfelől. – Mi köze van ennek az embernek a gyilkossághoz? Hol
van?

– Ez az ember Loupert és a báróné fia. Szerencsétlen véletlen folytán szemtanúja voltam a
gyilkosságnak. De ha valami felháborít, akkor ez nem maga a gyilkosság, hanem a gyilkos
arcátlansága. Úgy bizony, Loupert úr, Benedetto...

A fiatal spanyolnak megremegett a hangja. Egész testét megrázta az izgalom. A gyilkost kereste.

– Hol van? Hová lett Loupert?! – kiáltott fel meglepetten. – Ő a gyilkos!

Kavarodás támadt. Loupert valóban eltűnt. Felhasználta az alkalmat, amikor mindenki don
Lotarióra figyelt. Megszökött. Utána rohantak, de már elhagyta a Palais Royalt.

A játéknak persze vége lett. Lotario az ismerőseivel végigment a Honoré-utcán és elbeszélte nekik a
gyilkosság részleteit. Loupert az idő tájt ebben az utcában lakott. Elhaladtak a ház előtt. Már rendőrök
voltak a kapu előtt meg a házban is. De Loupertet eddig, úgy látszik, nem sikerült elfogniuk.

Késő volt. Lotario fáradtan tért haza a lakására.

Másnap idézték a rendőrségre, ahol meg kellett ismételnie vallomását. Megkérdezte, elfogták-e már
Loupertet. Tagadó választ kapott.

Don Lotariónak még most sem volt elég bátorsága Thereset felkeresni. Tudta, hogy a lánynak meg
kellett kapnia a hírt és Lotario sejtette, mennyire megrendítette a dolog. Ezért előbb Laguidais
abbéhoz ment.

Az abbé ezúttal otthon volt. Az asztal mellett ült és írt. Arca a szokottnál is komorabbnak látszott.

– Kedves Lotarióm – szólalt meg. – Ön már tudja, hogy Danglars-né halott. Sőt, azt mondják, tanúja
volt ennek a borzalmas gyilkosságnak. Beszélt már Therese-zel?

– Még nem. De együttérzek vele. Hiszen az egyetlen barátnője halt meg.



– Rettenetes! Üljön le, fiam, és mondjon el mindent, amit tud!

Don Lotario teljesítette az abbé kívánságát. Az abbé komoran hallgatta, egyszer sem szakította
félbe.

– Mintha csak a kegyetlen végzet lebegne egyes családok fölött – mondta aztán. – Itt van ez a
Danglars! Valamikor egyszerű tengerész, azután egy gaztett meg csalás árán Párizs egyik
leggazdagabb bankára. Ma pedig tönkrement ember, koldus. A lánya megszökött. Most Danglars-né
esett áldozatául ennek a gonosztettnek. Pedig ő mindenben ártatlan volt.

Kezére támasztotta a fejét és ráncokkal barázdált arcán látszott, hogy bús elmélkedésbe merült.

– Szegény Therese! – beszélt azután tovább. – Ez a csapás nagyon keményen sújthatta! Mintha őt is
szenvedésre hívta volna el az ég. De mi vitte önt abban az órában Danglars-néhoz?

Don Lotario még mindig habozott, hogy az abbét bizalmába avassa-e. De, ha nem akart egyenesen
Therese-hez fordulni, akkor nem maradt más bizalmasa, mint az abbé.

Lotario elmondta az abbének a bárónéval folytatott egész beszélgetését. Elmondta, hogy Therese-t
mindennél jobban szereti, és hogy a lánynak az övének kell lennie.

Az abbé most is nyugodtan végighallgatta. Arcán nem látszott nyoma sem meglepetésnek, sem
jóakarata részvétnek.

– Kedves barátom – kérdezte azután. – Próbára tette már a szívét? Meggyőződött arról, hogy ez a
szerelem igaz és el nem múló érzés?

– Tudom, hogy az! – bizonykodott Lotario.

– Nos, ha az ön szerelme valóban szilárd, akkor erőt fog adni a kitartáshoz is – mondta az abbé. –
Lotario, most még kevés reménnyel kecsegtethetem. Nem ismerem ugyan elég jól Therese szívét, de
azt hiszem, most még nem érzi ön iránt azt, amit ön kíván tőle. Legyen férfi, ne veszítse el a türelmét.
Legyen kitartó, bízzon és reméljen. Bízzon abban, hogy hűséges szerelme a végén feltámasztja
Therese szívében is a viszontszerelmet.

– Ön komolyan hiszi, hogy Therese még semmit sem érez irántam?

– Semmit?... Nem! Ezt nem mondanám, hiszen bizonyosan érez részvétet és barátságot. De
szerelmet? ... Ebben kételkedem. Egy bizonyos: Therese méltó arra, hogy ön szeresse és az is
kétségtelen, hogy ön sem volna méltatlan egy olyan lány szerelmére, mint Therese. Ha ön férfi és ha
szerelme igazi, őszinte érzés, akkor ki fogja állni a próbákat és le fog győzni minden akadályt.

Az abbé szavai gyenge vigasztalást nyújtottak don Lotariónak. Ő maga is érezte, hogy a lány még
nem viszonozza igazán szerelmét.

Az abbé észrevette don Lotario lehangoltságát.

– Ne veszítse el a bátorságát! Majd beszélek a gróffal. Jöjjön el holnap, vagy holnapután... de hiszen
ön mindennap meglátogat... akkorra talán már többet tudok mondani. És még valamit. Remélem, nem



felejtette el, hogy tanulni jött ide, az óvilágba. Nem, barátom, ön még nagyon fiatal. És azt sem szabad
elfelejtenie, hogy Therese-t pusztán érzelemmel, szerelemmel nem lehet kielégíteni. És most térjünk
át a munkánkra.

Ez a munka oktatásból állt. Az abbé tanította a fiatal spanyolt. Olyan ékesszólással beszélt és olyan
lebilincselő volt az előadása, hogy Lotario lelkéből szinte teljesen eltűnt a pillanatnyi szomorúság.

Csak másnap reggel mert első ízben ellátogatni Therese-hez. Izgatott volt, de elhatározta, hogy
nyugalmat fog magára erőltetni.

Mára azonban don Lotario vágya, hogy viszontláthassa Therese-t, hiábavalónak bizonyult. A
szobalány azt mondta, hogy Therese elnézést kér, de sokkal betegebb és szomorúbb, hogysem
fogadhatná. De arra kérte, hogy nemsokára jöjjön el megint, és ha elég erősnek érzi magát, mondja el
neki a báróné utolsó pillanatait.

A fiatalember a délután folyamán igyekezett elfelejteni vágyódását. A következő nap reggelén
megint ellátogatott a Grand Chantier utcába. Már három napja nem látta Therese-t! Örökkévalóságnak
tűnt ez az idő!

– Itthon van Therese kisasszony? – kérdezte a portástól.

– Nincs, uram, elutazott Arenberg gróffal.

– Elutazott? Lehetetlen! Hová? – kérdezte don Lotario megdöbbenten.

– Németországba.

Don Lotario szinte megkövült. Therese elutazott? Elment Párizsból? Lehetetlen!

Öt perc múlva már megint az abbénál volt. Laguidais szokott nyugalmával fogadta.

– Mi baja van? – kérdezte a kifulladt fiatal spanyolt. – Valami szerencsétlenség történt talán?

– Therese elutazott Németországba! Igaz ez, vagy meg akarnak engem téveszteni?

– Megtéveszteni? Hogy jut efféle az eszébe? Engem is meglepett, amikor a gróf és Therese ma
reggel idehajtattak, hogy elbúcsúzzanak tőlem. Therese beteg. A gróf abban reménykedik, hogy
otthon, Németországban, majd meggyógyul. Therese és a gróf is üdvözletüket küldik önnek és
remélik, hogy Berlinben találkoznak ismét.

Don Lotario leroskadt egy székbe.

Nem hitt, nem tudott hinni ennek a váratlan hírnek. Hogy távol legyen Therese-től, annak a reménye
nélkül, hogy viszontláthatja!... Kétségbeejtő!

– Megértem a szomorúságát, don Lotario – mondta halkan az abbé. – De remélem, ha a lelkébe néz,
több szilárdságot és erőt talál majd ott, mint önmaga is sejtette volna. Ez a hirtelen elutazás csak áldás
lesz önnek. Szeresse csak tovább is Therese-t. De hogy távol lesz most tőle, az csak hasznos lehet
tanulmányaira és minden szép törekvésére. Therese-zel és a gróffal találkozni fog Berlinben. Csak



bátorság, fiam.

– És a gróf... szólt ön a grófnak az én ügyemről?

– Szóltam. Megmondta, hogy még eddig semmi olyasmit nem vett észre, amiből Therese-nek ön
iránt ébredező szerelmére következtethetne. De a gróf velem együtt azon a véleményen van, hogy ki
fogja vívni Therese szerelmét, ha ön megfelel azoknak a várakozásoknak, amelyeket ön iránt
táplálunk. Nem elég vigasz ez?

Gazdag vigasztalás a kétségbeesettnek! Don Lotario az elutazásban csak azt a szándékot látta, hogy
az ő udvarlása elől menekül Therese.

Az abbé bizonyára beszélt a gróffal, a gróf meg Therese-zel, de minthogy a lány nem tudja az ő
szerelmét viszonozni, inkább elutazott, hogy így végképp eltűnjön a szeme elől.

– Sajnos, arra is emlékeztetnem kell – mondta aztán az abbé –, hogy a párizsi tartózkodására
kiszabott idő elmúlt, sőt, ön kissé tovább is maradt. Fáj, hogy el kell válnunk, de...

– ...Lejárt az időm! – kesergett don Lotario. – Hiszen még gyermek vagyok és játszhatnak velem!

– Ne felejtse el, hogy Therese kezét is csak azon az úton nyerheti el, amelyet a lord jelölt ki önnek.
A lord férfit akar nevelni önből! Legyen hát férfi!

Köszönés nélkül hagyta ott az abbét. Másnap reggel elutazott Londonba.





HUSZONEGYEDIK FEJEZET

A kondorkeselyű

– Vajon hová bújt el? Itt kell lennie a szigeten!

– Itt bizony! Ki nem állhatom, mióta ennyire elvonult a világtól. Olyan színe van a dolognak,
mintha nem akarna többé törődni velünk. De várj csak, fickó, majd elcsípünk!

– Pokolian rossz ez az út! Nyújtsd a karodat, Hillow testvér! Úgy ni!

A két ember tovább kapaszkodott. A két mormon volt, Wipky doktor meg Hillow, a markos
kentucky-i.

Végre egy hely, ahol kifújhatjuk magunkat – lihegte Wipky. – És milyen szép a kilátás! A fiú nem
is olyan ostoba.

A doktor elengedte Hillow karját. Botjára támaszkodva apró, nyugtalan szeme kutatóan futott végig
a tájon. A sziget partján látták a csónakot, amelyen Hillow átevezett.

A tó partján egy épülő város nyomait látták. A tavat – a Nagy Sóstót – síkság ölelte körül, amelyet
távolabb magas hegyek fogtak keretbe. A síkságon kis folyó kígyózott végig. A mormonok Jordánnak
nevezték, mint ahogy most épülő városuknak az Új-Jeruzsálem nevet adták.

– Bizonyosan a sziget legmagasabb csúcsán ütött tanyát, mint valami sas! – mondta Wipky. –
Igazán magad is megkereshetnéd, Hillow. Az én lábaim már nem nagyon bírják a hegymászást.

– Ahogy akarod – felelt a kentucky-i. – De eddig azt mondtad, hogy együtt lepjük meg.

– Kíváncsi vagyok, mivel lopja a napot a fickó.

– Alá'szolgája, uraim! – szólalt meg egy hang a két mormon háta mögött. – Hát végre mégis
megtiszteltetek?

– A fenét! Itt is van már! – kiáltott fel Wipky. – Jó napot, Wolfram. Hogy vagy, fiam?

– Jól! Mi újság a városban? Minden rendben?

– Jobban tennéd, ha erről magad győződnél meg – mondta Hillow. – Nem jó ezek között a sziklák
között csücsülni.

– De ha nekem ehhez van kedvem? – kérdezte Wolfram. Figyelmes és tartózkodó arccal állt a
sziklának dőlve. Szeme várakozva pihent a két mormonon.



– Mit csinálsz itt a szigeten? – kérdezte a doktor.

– Jólesik egyedül lennem, ez az egész!

– Megfosztod a testvéreket a szolgálataidtól – jegyezte meg Wipky.

– Odaát több hasznodat vennék – mondta Hillow is.

– Ugyan miben? Nem értek semmihez, legfeljebb kicsit az építkezéshez.

– Nemcsak az építkezésről van szó! Szükségünk van felügyelőkre, intézőkre, szóval olyan
emberekre is, akik rendelkezni és parancsolni tudnak. Odaát mindenki arról beszél, hogy te mennyire
visszavonultál.

– Érdekes! – vonta meg a vállát Wolfram. – Csak hogy én nem törődöm azzal, hogy mit mond a
világ.

– A világ? Micsoda kifejezés ez? Talán nem a testvéreid? Mintha egy kis hálával is adósuk volnál.

– Hát még mivel? De jó, mondjuk, hogy igazatok van... Akkor is remélem, ura vagyok az
akaratomnak és ott élek, ahol nekem tetszik. Ne kerteljetek! Az a feladatotok, hogy visszavigyetek?

– Feladatunk? Nem! – felelte a doktor. – Csak a magunk jószántából jöttünk. Még kiközösítenek! És
egyébként is, mit csinálsz itt tulajdonképpen?

– Terveket készítek jövendő palotáink számára.

– Ne gúnyolódj! – mondta Wipky. – De hogy bírod asszonyok nélkül?

– Jól összeválogattátok őket, mondhatom.

– És mi lesz a menyasszonyoddal?

Wolfram arcán komor árnyék suhant keresztül.

– Mi legyen belőle? A feleségem, se több, se kevesebb!

– Jobb elhatározásra jut az a lány, ha téged olyan hosszú ideig nem lát – intette Wipky. – Ha esetleg
másvalaki akad az útjába, aki kedvesebb...

– Hagyd ezt a fecsegést! – mordult rá Wolfram dühösen. – Azért jöttél, hogy felbosszants?

– Akkor is megmondom az igazat. Nem vagyunk bővében az asszonyoknak, és máris szóba került,
hogy ha te nem veszed igénybe a mormon menyasszonyt, akkor másnak adják.

– Az kellene még csak! – kacagott fel Wolfram keserűen. – Igenis, igénybeveszem Amelie-t, és
nem ajánlom senkinek, hogy őt elvitassa tőlem.

– Én úgy látom, most már te sem állsz olyan feltétlen kegyben a mormon menyasszonynál, mint



azelőtt. Sőt, mondhatnám, ki nem állhat téged.

– Igazán? – rántotta el a száját Wolfram. – Annyi baj legyen! Majd visszamegyek hozzátok, ha
meguntam az egyedüllétet. Remélem, az erőd alapfalaival már elkészültetek?

– Már csak rád várunk, hogy folytassuk az építkezést – felelte Wipky. – A lustálkodásod nagyon
hátráltatja a munkát.

– Holnapután ott leszek nálatok – mondta Wolfram. – Addig azonban türelemmel kell lennetek. Mit
csinál Fortery?

– Már jól van, egészséges – mondta Wipky, és apró szeme még keskenyebbre szűkült. – Úgy
látszik, használ neki az itteni levegő.

– Én komolyan azt hittem, hogy meghal útközben – szólt közbe Hillow. – De, úgy gondolom, a sós
víz kihúzta belőle a nyavalyát.

– Nem lehetetlen és ez jól is van így! – bólogatott Wipky. – Ugyan ki is lett volna a vezetőnk, ha ő
nincs?

– Ugyan ki más, mint a bölcs és tapasztalt Wipky doktor! – mondta Wolfram leplezetlen gúnnyal.

– Dehogy – szerénykedett Wipky. – Nem nekem való az! Fiatal ember való vezetőnek, olyan mint
Wolfram.

– Köszönöm a megtiszteltetést, de nem epeszt ez után az állás a vágy.

– Csak ne tiltakozz! De nem tudom megérteni, hogyan szeretheti egy fiatalember ennyire az
egyedüllétet.

– Nem vagyok egyedül...

– Hogyan? – kiáltott fel Wipky. – Szinte sejtettem.

– Ha látni akarjátok, gyertek utánam!

Sarkon fordult és megindult. Wipky és Hillow fejüket csóválva követték.

Az út szinte járhatatlan volt és a sziget magasabban fekvő részére vezetett.

Egy barlang előtt, amelyet a természet vájt a sziklák gyomrába, Wolfram megállt. A barlangszáda
körül nagy csomó toll hevert, megölt madarak maradványai, meg nagy csomó üres tojáshéj.

– Ez a barlang a lakásom – mondta Wolfram.

– Én szívesebben laknék Deseretben a legócskább kunyhóban is! De mutasd, kivel élsz együtt!

– Griff! Gyere ide! – kiáltott be Wolfram a barlangnyíláson, és a nyelvével különös csettintő hangot
adott.



Mozgás támadt a barlangban. A következő pillanatban félig ugrálva, félig repülve egy hatalmas
madár jelent meg a két mormon ámuló szemei előtt. Áttörte magát a bozóton és rekedt károgással
rohant Wolfram felé. Amikor a két idegent meglátta, hirtelen megtorpant, riadtan csapkodott óriási
szárnyaival, még fülsértőbb hangon nyekergett és nekirepült Wipkynek. A doktor rémülten hátrált.

– Ó, te nyúlszívű vitéz! – kacagott fel Wolfram hangosan. – Hát nem látod, hogy láncon van?

A doktor mégis okosabbnak vélte, ha távolabb áll meg. Onnan szemlélte a különös szörnyeteget.

Az óriás madár egy fiatal kondorkeselyű volt. Még nem egészen kifejlett, de erősebbé már aligha
válhatott. Ha kiterjesztette szárnyait, legalább tíz lábat átfoghatott azokkal. Nem volt szép, hiszen a
kondorkeselyű kevéssé vonzó állat, de nagysága és irtózatos ereje lenyűgözték a szemlélőt. Az egyik
lábát erős lánccal kötötte meg a gazdája. A lánc végét vasgyűrű erősítette a sziklához.

– Maradj nyugton, Griff! – parancsolt a madárra Wolfram, amikor az Wipky után most már Hillow-
nak akart nekiesni. – Jó barátok ezek!

Odament az állathoz, megvakarta a keselyű kopasz, kígyóéhoz hasonló fejét és megborzolta dús
tollgallérját, amely a nyaka alján bokrosodott. A keselyű leeresztette szárnyait és hízelkedve dörzsölte
a fejét ura kezéhez.

– Hol szedted fel ezt a dögöt? – kérdezte Hillow, aki kíváncsian nézte ezt a jelenetet. – Ez az a kis
kófic, amelyet attól a spanyoltól vettél, akivel a Sziklás-hegységben voltál?

– Az hát! Ugye, megnőtt? Akkoriban alig volt nagyobb egy libánál. Itt a szigeten azonban úgy
megnőtt, mint a gomba. Engem már megismer, de sokszor úgy kell vele küzdenem, mint valami
ellenséggel. Most már belátta, hogy én vagyok az erősebb és hogy nélkülem éhen pusztulna.
Nagyszerűen összebarátkoztunk. Igaz-e, Griff? Ugye szeretsz, te vén csirkefogó?

Átölelte a madár vastag, izmos nyakát. Az tűrte, sőt valami rettenetes károgást hallatott, ami
alkalmasint hízelgő beszéd akart lenni.

– De éhen döglik, ha te megint odaát leszel Deseretben – jegyezte meg Wipky.

– Ne féltsd Griffet, nem vész éhen. Annyi időm mindig lesz, hogy gondját viseljem. Amúgy sem
kell etetnem, ha szabadon jár, hiszen van itt elég sirály, vadkacsa meg másféle vízimadár és apróbb,
zsákmánynak való vad.

– Az mégiscsak helytelen, hogy a madaradnak több időt akarsz szentelni, mint a testvéreknek –
jegyezte meg Wipky megrovóan.

– Helyes vagy nem helyes, engem nem érdekel – vonta meg a vállát Wolfram. – Annyi bizonyos,
hogy Griff nem bosszant, mint ti.

– Azt hittem, te itt okosabb dolgokkal töltőd az idődet – mondta Hillow is. – Gyere vissza
Deseretbe, ott több neked való munkát találsz.

– Elégedettebb volnál, ha itt valami új mormon bibliát szerkesztenék? – csúfolódott Wolfram.



– Nono – intette le Wipky. – Ne gúnyolódj! Majd elmondjuk a testvéreknek, mivel lopod itt a napot.

– Szamár beszéd! Fütyülök az egészre! – dörmögte magában Wolfram és tovább becézgette a
madarát.

– Most, hogy már tudjuk, mit csinálsz itt, hazamehetnénk – jegyezte meg Hillow.

– Mehetünk – egyezett bele a doktor. – Isten veled, Wolfram. Szóval holnap jössz? Vagy most
mindjárt elkísérsz bennünket?

– Nem, majd csak a napokban, amikor tovább építitek a várat. Forterynek üdvözletemet küldöm.

A doktor erre olyan közel lépett Wolframhoz, amennyire csak mert a keselyűtől. Szinte suttogva
mondta:

– A szerelmedet másnak fogják odaítélni, ha hamarosan vissza nem térsz közénk! Nekünk
asszonyok kellenek, a francia lány pedig csinos!

– Hagyj békén! – kergette el Wolfram dühösen, de azután gúnyosan felkacagott. – Griff, csípd meg
ezt a vén csirkefogót!

A madár mintha megértette volna, mit kíván tőle a gazdája, arrafelé fordult, amerre Wolfram
mutatott. A doktor ijedten hátraugrott és elkáromkodta magát.

A doktor Hillow-val együtt leszállt a szikláról. A látogatást még a kentucky-i sem találta valami
eredményesnek.

Ezalatt Wolfram egy kiugró sziklaoromra lépett és onnan nézett a két távozó alak után. Homloka
percről percre felhősebbé sötétedett, szemöldöke mind keményebben ráncolódott össze.

– Okos dolgot! Mintha hasznukra lehetnék odaát! – tört ki végre belőle megvetően a szó. – Mit
hívtok ti hasznos dolognak? Kiközösítetek magatok közül? Hát csak tessék, annál jobb nekem. Torkig
vagyok az ostobaságotokkal. Csak csaljátok magatokat tovább, de ne engem!

– És amit Amelie-ről mondott... Vajon igaz vagy hazugság? Ezt tisztáznom kell. Az én hibám, hogy
idekerült. Ha valaki iránt még vonzalmat érzek, az csak ő. Majd megvigasztalódik, ha elhagyom. De
legalább megkérdezem, hogy segíthetek-e rajta?

Késő délutánra járt az idő. Wolfram odalépett az állathoz. Kezében különös formájú, szíjból készült
szerszámot tartott, amelyet a barlangból hozott ki. Amikor a madár meglátta a szíjat, haragosan
felborzolta a tollait, azután meghunyászkodva húzódott vissza. Minden mozdulata félelem és
ellenkezés volt.

– Amint látom, még mindig nem ízlik a zabla, Griff – beszélt az állathoz Wolfram. – Megértelek,
barátom. Nehezen törődsz bele, még nagyon büszke a nyakad. De sebaj! Majd megszokod. Gyere ide
szépen és ne berzenkedj, mint valami vásott gyerek, aki rossz fát tett a tűzre és verésre vár!

Egyik kezével elkapta a keselyű nyakát. Olyan szorosan markolta, hogy a madár nem tudott
kiszabadulni a fogságából. Majd a szíj végén lógó két meghajlított vaskampó hegyes végét beledugta a



kondor orrlyukába, először az egyik, azután a másik oldalon. A keselyű kétségbeesetten csapkodott és
ellenkezett, Wolframnak minden erejét össze kellett szednie, hogy féken tarthassa. A furcsa zabla két
részét rövid acéllánc kötötte össze, amely a madár csőre alá került. A két kampóról induló keskeny
szíj kétségkívül ugyanazt a szerepet töltötte be itt, mint a lónál a kantár.

De vajon Wolframban csakugyan az a merész gondolat támadt volna, hogy a kondorkeselyűt lóként
használja?

Úgy látszik.

Az állat csakhamar megnyugodott. Akkor Wolfram egy széles és erős bőrövet vett fel a földről és
azt a madár mellére övezte. Ezen a hevederen fogódzásra alkalmas fülek voltak. Amikor ezzel
elkészült, megoldotta a vasgyűrűt, amely a kondor láncának végét a sziklához fűzte. A láncot
meghosszabbította, hogy a kondornak nagyobb mozgást engedjen. Ezután lovaglóülésben ráült a
madár hátára, úgy, hogy a lábai elől, az állat mellén összeértek. Bal kezével megkapaszkodott a
hevederszíj fülében, jobbjába kapta a kantárt és előrehajolt a keselyű nyakára.

A griff felemelte nyakát, dühösen csapkodott a szárnyaival, mintha le akarná rázni a terhét.

– Haha! Még mindig ezek az ócska fogások? – nevetett Wolfram. – Megtanulhattad már, hogy
semmit sem érsz velük! Rajta, Griff, előre! Ma nagyobb szabadságot engedek. Gyerünk!

A madár először néhány kísérletet tett, hogy felemelkedjen, de visszarogyott. Végre nekidurálta
magát, kiterjesztette hatalmas szárnyait és néhány lábnyi magasságba a levegőbe lendült. Wolfram
arca ragyogott az élvezettől.

– Most balra! – vezényelt és meghúzta a bal oldali kantárt. Az állat csakugyan balfelé fordult, mert
a baloldali kampó mélyebben és fájdalmasabban vágott bele az orrlyukába.

– Jobbra! – kiáltott Wolfram diadalmasan. A kondorkeselyű engedelmesen jobb felé fordult. De
még mindig csak néhány lábnyi magasságban lebegett a föld felett és alig használta a szárnyait.

– Feljebb, magasabbra! – biztatta Wolfram. – Csak tudnám, mivel kergethetlek magasabbra?!...

Az állat talán nem is parancsra, hanem saját jókedvéből, megcsattogtatta a szárnyait és
felemelkedett. Mintha megérezte volna, hogy ma nem olyan rövid a béklyó, mint eddig, nekilendült és
nyílként emelkedett a magasba.

Hirtelen hatalmas rándulás, pattanás, reccsenés: a kötél elszakadt.

Wolfram torkából tagolatlan kiáltás szakadt fel: a meglepetés és a rémület rikoltása. Az erős
rándítás következtében elveszítette az egyensúlyát. Úgy látszik, a madár is meglepődött, hogy szabad
mozgásában semmi nem gátolja többé. Nem csapkodott tovább, hanem csak kiterjesztette a szárnyát
és körülbelül harminclábnyi magasságban lebegve evezett a szikla fölött.

Wolfram megértette, milyen veszélyben forog. Lesiklott a madárról és elkapta a madár lábáról
lecsüngő vasláncot.

A zuhanás ereje és a tagbaszakadt férfi súlya, amely most már teljesen a madár egyik lábát húzta,



meglepték a kondort. Lassan lefelé ereszkedett.

Félúton azonban, mintha ráeszmélt volna, hogy a szabadságáról van szó, megint felfelé törekedett.
Micsoda ereje volt, hogy képes volt a jól megtermett férfi súlyával, amit még a vaslánc is fokozott, a
levegőben maradni! Rekedt vijjogása úgy hangzott, mint valami diadalmas csatakiáltás. Wolfram
érezte, hogy megint távolodik a földtől.

– A teremtésedet! – káromkodta el magát. – Majd megmutatom neked, hogy emberedre akadtál!

Felnézett a madárra. A keselyű gyorsan csapkodott szárnyaival, de a férfi nem törődött ezzel.
Fogásról fogásra feljebb húzódott, míg végre már-már elérte a madár lábát. Ekkor megpihent és
megvárta, míg a keselyű szárnya ismét lefelé csap. Jobb kezével elkapta az egyik evezőtollat. Ez
kibillentette a kondort az egyensúlyából. Szinte zuhanva hullottak alá.

Wolfram győzelme érzetében diadalmasan felkiáltott. De a madár, bár éreznie kellett, hogy az
ember legyőzte, vadul küzdött tovább szabadságáért.

Wolfram észrevette, hogy csőrével feléje kapkod. Torkon ragadta a keselyűt.

Ember és állat között kétségbeesett küzdelem alakult ki.

A kondorkeselyű nyakán ágaskodó tollkoszorú megakadályozta Wolframot abban, hogy keményen
megfoghassa ellenfelét, ujjai lecsúsztak a ruganyos tollakról. A madár teljes erejével harcolt.
Wolframnak egész testsúlyával rá kellett nehezednie, hogy leszoríthassa a nyakát. Egy ízben keze el is
engedte zsákmányát, mert a madár jobb szárnyától rettenetes ütést kapott. A kondor már-már
elmenekült. Szerencsére Wolframnak az utolsó pillanatban sikerült elkapnia a láncot. Elkeseredett
dühvel akkorát rántott rajta, hogy a madár visszahullott. Wolfram ezt a pillanatot használta ki: a
következő percben a lánc vége már szorosan hozzá volt fűzve a sziklába erősített gyűrűhöz. A kondor
visszakerült a szolgaságba.

Az állaton látszott, hogy kimerült. Wolfram is fáradtan dőlt a földre.

– Úgy látszik, nem elég a kötél! – beszélt magában. – Hosszabb láncot kell szereznem... Hé, Griff!

A madár nem hallgatott a hívásra. Dühösen meredt legyőzőjére.

– Majd kibékülünk megint. Éhes vagy, Griff?

Csettintett. A madár felemelte fejét majd kissé megemelte a szárnyait. Wolfram addig csalogatta,
míg a keselyű felemelkedett.

– Csakhogy megjött az eszed! – mondta Wolfram elégedetten és egy sirályt szedett elő a
barlangból. – Ide nézz, Griff, mi ez?

A sirályból néhány perc alatt csak néhány toll maradt.

– Tudod mit, béküljünk ki, öregem! – mondta Wolfram. Közelebb ment a madárhoz és vakargatni
kezdte a keselyű nyakát meg a fejét. Erre a vad madár is megenyhült. Hízelkedőn dörzsölte fejét
Wolfram karjához.



– Ezt már szeretem! Remélem, örökre elvettem a kedved a lázadástól, meg attól, hogy szökni
próbálj! Most pedig takarodj a barlangodba!

Leszedte szárnyas paripájáról a zablát, meg a bőrhevedert és az állatot erőszakkal behúzta a láncnál
fogva a barlangba. Azután kijött és körülnézett.

Már kezdett sötétedni.

– Itt az ideje! – beszélt magában Wolfram. – Átmegyek a városba. Talán utoljára!

Lassan lépkedett le a sziklákon. Odalent az öbölben egy evezős csónak pihent. Wolfram az evezőt
beledugta a far egyik nyílásába, ahogy a matrózok szokták a kikötőben. Az evezőt gyorsan és félig
forgó mozgással hajtotta és csónakját a tó keleti partja felé kormányozta. A sajka sebesen siklott a tó
vizén.

Csakhamar megérkezett. Amikor kikötött, már kékesszürke árnyék feküdte meg az egész tájat.
Wolfram a partra húzta a csónakját, azután megindult az épülőfélben levő mormontelep felé,
amelynek fehér házai hívogatóan derengtek felé az alkonyatban. Igaz, erre az útmutatóra nemigen volt
szüksége, jól ismerte a járást. Rövid tíz perc alatt oda is ért a kolóniához.





HUSZONKETTEDIK FEJEZET

Amelie

Való igaz, hogy csak az az ember igazán vidám és megelégedett, aki dolgozik, mégpedig fizikai
munkát végez. Ha valaki előtt még ismeretlen lett volna ez az igazság, a mormonoknál tudatára jött
volna. A férfiak és a nők, akik egész nap dolgoztak, ilyenkor, vacsora után kiültek a házaik elé és
pihentek vagy valami nem fárasztó munkával foglalatoskodtak. Egész Új-Jeruzsálem olyan volt, mint
valami nagy gyerekszoba.

Wolfram lassan közeledett a telep felé. Elkerülte azokat a helyeket, ahol megláthatták.

Rá se nézett a kivilágított ablakú házakra, sem a házak előtt üldögélő csoportokra. Csak egyszer
kapta fel figyelőn a fejét. Egy dallamot hallott, amelyet odahaza sokszor énekeltek. A dal szövege más
körülmények között mosolyt csalt volna az ajkára, de itt megfogta a lelkét, és fájdalmas, mélabús
fátyolt borított rá.

Az egyik mormon család egy dalt énekelt, amely a prófétának, a mormon vallás alapítójának a
halálát siratta. Az idegen szöveghez azonban egy ősrégi német dallam társult. Hányszor hallotta ezt
gyermekkorában, ő is hányszor dalolta serdülő legényként hol komolyan, hol tréfásan egy lánynak!
Milyen békés volt a szíve, milyen boldog volt akkor!

Megállt. Sokáig elmerengett. A dallam még mindig ott csengett a fülében, pedig már rég végetért az
ének.

– Még utóbb elérzékenyülök! – rázta le magáról az emlékezés hangulatát. – Ostobaság!

Megindult, azután nem messze egy nagy, fatörzsekből összerótt épületnél megállt. Ez a ház az
asszonyoké volt, akik vagy betegek, vagy annyira csúfak voltak, hogy egyetlen mormon sem
választotta őket feleségül. És itt lakott Amelie Morcerf is.

Ott üldögélt egy szobában, amelynek a berendezése olyan egyszerű volt, hogy még a fiatal francia
lány ízléses és ügyes keze is csak kevéssé tudta barátságossá tenni. Ott ült a sápadt gyertyafényben és
a kezére támasztotta a fejét.

A gondolatai mostanában állandóan szomorú helyzetén és elhagyatottságán jártak. De hogy is ne
volna elhagyatott? Nem volt apja, nem volt szerető édesanyja, rokona, egyetlen barátja. Még az a férfi
is elhagyta, akibe reménységgel kapaszkodott. Ezt a társaságot, amelybe belecsöppent, se szeretni, se
becsülni nem tudta.

Pedig mégsem volt egészen egyedül. Egy barátja – ha távol is volt tőle – mégis akadt: a gróf, lord
Hope. És a lord megtartotta a szavát.



Már az Óhajok Hegyén tett látogatását követő napon egy ember, akit azelőtt még sohasem látott a
mormonok között, levelet hozott a lordtól.

„Ne higgye, kisasszony – írta a gróf –, hogy szándékosan okozok önnek fájdalmat és bánatot. De
megismétlem, amit már mondtam. Az ön ott-tartózkodása a mormonok között szükséges egy célom
eléréséhez, amely remélem, önnek is javára fog szolgálni. Minden veszéllyel szemben megvédelmezi
az én ígéretem és az az ember, aki önnek ezt a levelet átadja. Az sem szükséges, hogy bizalommal
legyen hozzá. Az az ember jól ismeri a parancsaimat és őrködni fog ön fölött, anélkül, hogy erre
önnek külön figyelmeztetnie kellene. Wolframmal szemben pedig viselkedjen úgy, ahogy azt a szíve
súgja. Úgy hiszem, nincs már messze az idő, amikor a mormonoktól végképp megmenekül.”

Amelie azt az embert, aki neki ezt a levelet átadta, azóta többször is látta. De a férfi sohasem
közeledett hozzá. Harmincas éveiben járó embernek látszott. Kézműves lehetett. Nyílt arca bizalmat
gerjesztett. A telepen tudták, hogy lord Hope-től jött. Az a hír járta, a lord megengedte neki, hogy a
mormonokhoz csatlakozzon. Igen szorgalmas munkás volt, máris kivívta magának a telep
megbecsülését. Bertois-nak hívták és állítólag született francia volt.

Már ez a körülmény is bizalomra hangolta Amelie-t a lord küldötte iránt.

Bármilyen nehéz volt a lány helyzete, Amelie könnyen tűrte volna, ha tudja, hogy Wolfram még
szereti. De Wolfram elfordult tőle. Amelie úgy sejtette, hogy Wolfram még a hozzá való hűséget is
megszegte. A lány jól tudta, hogy a kicsapongásnak az oka Wolfram szívének meghasonlottsága, és a
férfi csak bódító eszközöket keres, hogy saját lelkiismeretének hangja elől meneküljön. Amelie
megértette, hogy ez az életmód Wolframnak sem adta meg mindazt, amit eleinte várt, sőt voltak olyan
órái is, amikor maga keresett mentséget annak a férfinek a védelmére, aki őt olyan fájdalmasan
megbántotta. Mentségeket keresett Wolfram számára, akinek mindenét feláldozta és aki ezért csak
fájdalommal fizetett.

A lány megsejtette, mi rejlik a férfi magábazárkózása mögött. Amelie érezte, hogy meg fog
bocsátani Wolframnak és hogy még egyszer rá fogja magát bízni, amint az visszatér ennek a
válságnak a tüzéből. De hátha egy szép napon végleg eltűnik? Ha egészen magára hagyja?

Nem sejtette, hogy az, akiről gondolkozik, egészen közel van már hozzá.

Wolfram szerette volna megnézni, vajon a lány ébren van-e még? Felmászott egy póznára, nem
messze a háztól. Innen már beláthatott a kis szobába.

Sokáig nézte a lányt, akit a gyertyafény még sápadtabbá tett.

A lány felállt. Hátrasimította a hajfürtjeit és elment az asztaltól. Mozdulatai lassúak, bágyadtak
voltak.

– Sietnem kell, mielőtt lefeküdne! – tért magához Wolfram és gyorsan lecsúszott a póznán.

Bármilyen szabadosak voltak a mormonok szokásai, a törvény mégis szigorúan tiltotta, hogy
férfiember ebbe a házba asszonyi kíséret nélkül beléphessen. Wolfram azonban négyszemközt akart
Amelie-vel beszélni. Bekopogtatott és megkérte az öregasszonyt, hogy hívja ki a lányt.



Néhány perc múlva karcsú, világos köpenybe burkolt alak jelent meg a ház küszöbén.

– Én vagyok az, Amelie! – mondta Wolfram tettetett nyugalommal. – Megengedtem magamnak azt
a merészséget, hogy zavarjam. Szabad néhány szóra kérnem? Nyújtsa a karját!

Azelőtt tegezték egymást. Amelie habozott egy pillanatig, de azután belekarolt Wolfram karjába.

Wolfram szótlanul vezette át a telepen. A vidám zaj lassan elült a városban. A teleptől nem messze,
alacsony fákból álló bokros erdő sötétlett. A mormonok parknak nevezték és néhány padot is
felállítottak. Ide vezette Wolfram Amelie-t.

A fiatalember elengedte a lány karját és leült az egyik padra. Amelie húzódozva ült mellé. Talán a
hidegtől reszketett, de lehet, hogy az izgalomtól. A köpenyét szorosabbra vonta.

– Amelie – szólalt meg végre Wolfram –, valljuk be, mi csalódtunk egymásban.

– Csalódtunk? Ha valaki csalódott kettőnk közül, az csak én lehettem.

– Talán mégsem egészen. Én is csalódtam önben, Amelie. Akkor, amikor Párizsban megismertem,
azt hittem, arra termett, hogy kalandos életet éljen, hogy mindenütt megállja a helyét. Ezért kértem
arra, hogy sorsát az enyémhez fűzze. Akkoriban nem hittem volna, hogy körömszakadtáig ragaszkodik
szertelen nézeteihez. Azt hittem, olyannak fogadja el az életet, amilyen... És bizony csalódtam!

– Megértem önt! – kiáltott fel Amelie keserű hangon. – Tudom, mire gondol! Azt hitte, hogy én
éppen olyan könnyen fogom elhagyni, mint ahogyan önhöz csatlakoztam? És hazudik is, Wolfram.
Párizsban még igazán, őszintén szeretett. Akkor még eszébe sem jutott a válás, sőt, ha lehetségesnek
tartotta volna, hogy én elfordulok öntől és elhagyhatom, bizonyosan nem szólított volna fel arra, hogy
idekísérjem.

– Lehet – felelte Wolfram bizonytalanabbul. – De ez édeskeveset változtat a dolog lényegén.
Idejöttünk. Hogy ön milyen reményeket fűzött Amerikához, nem tudhatom. Én kezdetben többet
vártam ettől a földtől. De az embernek el kell fogadnia az életet olyannak, amilyen. Én nem szegtem
meg az ígéretemet. Azt ajánlottam, legyen a feleségem, persze a mormonok szertartásai szerint. De
aki farkasok közé került, annak velük kell üvöltenie. Nem kívánhatom, hogy a mormonok a kedvemért
kivételt tegyenek.

– Ezt én is belátom. De még mindig jogomban áll, hogy beleegyezésemet megtagadhassam. Ezt
pedig már meg is tettem és így teszek a jövőben is. Ön belefáradt már ebbe az életbe, a munkát is
megunta. Sőt, már velem sem törődik. Tudom, el akar menni. De mivel eszébe juthatott, hogy
Amerikába ön hozott el engem, kötelességének érzi, hogy közölje velem a hírt, hogy nemsokára
egészen magamra maradok ezek között az emberek között.

Wolfram nem felelt azonnal. Amelie túl éles szemmel olvasott a szívében.

– Valóban, kitalálta a szándékomat – mondta végül. – Lehet, hogy itt hagyom a mormonokat. De ez
még nem biztos. És ön mit fog csinálni ha én elhagytam a Deseret-völgyét, Amelie?

– Hogy mit teszek? Hát kérdezte valaha is, hogy mit tettem az utóbbi időben? A jövőben is csak
magamnak kell cselekednem.



– Bizony, ez így van. Csakhogy az ön helyzete meg fog változni. Ismeri a mormonok szokásait.
Szűkében vannak az asszonyoknak és kényszeríteni fogják, hogy férjet válasszon magának.

– Kényszerítenek? – ütődött meg Amelie. – Szeretném látni azt az embert, aki engem erre
kényszeríthet! Nem félek senkitől. Amit tenni fogok, szabad akaratom szerint cselekszem.

– És férjhez megy egy mormonhoz szabad elhatározásából?

– Ön feltételezi a tagadó választ, mert önt elutasítottam! Pedig ezzel a lehetőséggel is számolnom
kell. Önnel egész más kapcsolatban álltam, Wolfram, önre az egész jövőmet rábíztam. Ezektől a
mormonoktól nincs mit várnom és nem is követelhetek tőlük semmit. Ehhez igazodik majd az
elhatározásom.

Hosszan hallgattak. Wolfram hosszú panaszokat várt. És micsoda érzés volt, ami olyan fájó nyomot
hagyott maga után, amikor Amelie azt fejtegette, hogy valamelyik más mormon felesége lesz? Még
mindig szerelmes volna Amelie-be? Eh, lehetetlen!

– Szóval nincs miért aggódnom az ön további sorsa miatt? – kérdezte végül.

– Nincs. Miattam nem kell aggódnia. Itt megtanultam, hogy szabadon cselekedjem.

– Ha ez a lehetőség, amelyre célzott, nem volna, akkor egész más ajánlatot tettem volna.

– Meghallgatom. Ezt a lehetőséget csak megemlítettem, de nem mint bizonyosságot.

– Megkérdeztem volna, vajon hajlandó lenne-e velem együtt elhagyni a mormonokat. Persze még
nem tudom, valóban megteszem-e. Nehéz lesz véghezvinnünk a szökést, mert a mormonok úgy vélik,
hogy én hálával tartozom nekik. Elkísérne?

– Még nem tudom. Ez olyan ajánlat, amit alaposan fontolóra kell vennem.

– Csakhogy nekem még ma feleletet kell kapnom! Még ma! – kiáltott fel Wolfram a régi,
megszokott, heveskedő hangján.

– Hát jó! Ön azt kívánja, hogy elkísérjem. Ha ezt megteszem, miféle reménnyel kecsegtet? Ha ön
csak azt kéri tőlem, hogy elkísérjem és csak azt ajánlja, hogy elvisz innen a mormonok közül, akkor
ezt az ajánlatát vissza kell utasítanom.

– Így beszél? – kérdezte elkeseredetten Wolfram. – Látom már, ön csakugyan nem szeret engem.

– Hogy szerethetném? – tört ki hevesen Amelie. – Hogy hihette azt, hogy még szeretem?! Hiú
ember ön, Wolfram. Úgy bánik velem, mint valami rossz cseléddel, eldob magától és mégis azt
kívánja tőlem, hogy szeressem. Minek tart ön engem? Féregnek vagy alázatos kutyának? Azt hiszi,
bennem nincs emberi érzés... Azonban én mégis elkísérem önt. De csak egy feltétellel: rögtön azután,
hogy lakott vidékre értünk, eszközt és módot nyújt nekem ahhoz, hogy visszatérhessek
Franciaországba. Ez kötelessége! És bizony Isten, nem követelek sokat!

– És nélkülem akar Franciaországba visszatérni? – kérdezte Wolfram sötéten.



– Nem fogom megakadályozni abban, hogy elkísérjen.

– Akkor mégis az lesz a legjobb, ha ittmarad! – jegyezte meg keserűen Wolfram. – Belátom, ez a
legokosabb, amit tehet. Bevégeztem a mondanivalómat. Azért jöttem, hogy ezt a kérdést intézzem
önhöz, de ön visszautasít.

– Igen, visszautasítom, ha ön viszont nem fogadja el az én kikötésemet – vágott vissza Amelie.

Wolfram habozott egy percig, majd hirtelen felállt.

– Menjünk vissza, Amelie. És minthogy most láttuk egymást utoljára, hát éljen boldogan!

– Éljen boldogan, Wolfram! – köszönt vissza Amelie, de egész erejét össze kellett szednie, hogy
nyugodt maradjon. – Kívánom önnek, hogy másutt megtalálja azt a nyugalmat és békét, amelyet
velem nem tudott megtalálni.

Wolfram elindult. Lehorgasztott fejjel lépkedett Amelie mellett. A lány nem tudta, mire gondol
Wolfram, de talán megsejtette. Hát valóban nem látja többé? Valóban képes arra Wolfram, hogy így
elmenjem tőle? Azelőtt lehetségesnek tartotta volna, de most már nem. Nem szerelem szólt-e még
mindig a szavaiból?

Hallgatagon mentek egymás mellett egészen a ház ajtajáig, ahol Amelie lakott.

– Még egyszer! Éljen boldogan, örökké! – búcsúzott újra Wolfram. – Az Isten...

Attól félt, gyöngének fog látszani. Nem akart ellágyulni. A férfi hirtelen elfordult és gyors léptekkel
sietett a part felé. Beugrott a csónakba és egy darabon kievezett a tóra.

Ott elhagyta az ereje. Görcsös zokogás rázta meg testét.

– Már nem szeret! Vége! – suttogta magában. – Megvet, és igaza van! Átkozott vagyok
gyermekkorom óta! – rázta a fejét kétségbeesetten. Majd komoly töprengésbe merült, amelyből csak
akkor riadt fel, amikor a csónak megakadt a sziget partján, ahová a szelíd keleti szél hajtotta.

Gépiesen szállt ki és kapaszkodott fel a barlangjába. Ott levágta magát a sziklára. Ritkán esett meg
vele ezelőtt, hogy álmatlanul töltötte volna az éjszakát és még talán sohasem történt meg, hogy
lelkiismeretének a szemrehányása rabolta volna el az álmát. Ezen az éjszakán azonban nyitott
szemmel várta a hajnalt. Már magasan járt a nap az égen, amikor elnyomta az álom.





HUSZONHARMAD1K FEJEZET

Egy vasárnap a mormonoknál

A harmadik napon Wolfram a lakásául szolgáló barlang előtt üldögélt, egy szikladarabon. A szikla
magasan emelkedett a sziget fölé és szabad kilátást engedett az egész tóra.

A kondorkeselyű ott állt mögötte. A madár annyira eltávolodott a barlangtól, amennyire csak a lánc
engedte és nyugtalanul csapkodott a szárnyával, jelezve, hogy éhes. Wolfram azonban nem figyelt az
állatra.

A néhány nap alatt szinte teljesen más emberré vált. A szeme beesett, arca lesoványodott. Valami
beteges izgatottságot árult el egész lénye.

A két mormon szigeti látogatása és az Amelie-vel folytatott beszélgetése utáni napon egy küldött
jött hozzá Új-Jeruzsálemből. Brigham Young, a próféta és legfelsőbb vezető nevében felszólította a
fiatalembert, vessen véget lustálkodásának és térjen vissza a testvérek közé. Wolfram azonban csak
általánosságban válaszolt, hogy azt teszi és úgy él, ahogy neki tetszik.

A követ sértődötten és bosszúsan távozott.

Wolfram most őrhelyéről az Új-Jeruzsálem felől érkező, kis bárkát vett észre. Amikor közelebb ért,
felismerte Wipkyt. A másik az evezős lehetett.

Wipky csónakja kikötött a sziget partján.

Sokáig tartott, míg a doktor felkapaszkodott a sziklákon. Egyedül jött. Wolfram még csak
pillantásra sem méltatta.

– Hallod-e, mit gubbasztasz itt, mint valami bagoly?

– Miféle hióbpostát hoztál már megint, te vészmadár?

– Hióbpostát? Eszembe sincs. Jó tanácsot hoztam.

– Odaát hagyhattad volna Új-Jeruzsálemben! Kár volt megterhelned a csónakodat. Mit akarsz tőlem
már megint?

– A kondorkeselyűd is barátságosabb, mint te! Tegnapelőtt követet küldtünk hozzád. Beszéltél vele?

– Persze. De ha te is azzal az üzenettel jöttél, amivel az a másik, te is megkaphatod ugyanazt a
választ.

– Rövid és értelmes beszéd! Mondd, örök időkig a szigeten akarsz maradni?



– Amíg a kedvem tartja.

– Tudod, kié ez a sziget?

– Nos, kié?

– A mormonoké.

– Mit akarsz ezzel mondani?

– A szigetet el kell hagynod, ha tovább is ingerled a testvéreket.

Wolfram kurtán felkacagott, majd gúnyosan nézett a doktorra.

– Azért jöttél, hogy közöld velem a kiközösíttetésem hírét?

– Nem. A testvérek azonban ellened fordultak. Ismered a szokásainkat. Lustálkodót nem tűrnek meg
sem maguk között, sem a területükön.

– Ez az egész?

– Nem. Holnap vasárnap, és az istentisztelet után gyűlés lesz.

– És?

– Néhány házasságkötés is lesz.

– Ez engem nem érdekel.

– Talán mégis! Úgy hallottam, a francia nőt is odaítélik valamelyik testvérnek.

Wolframot váratlanul érte a hír. Elsápadt. Wipky figyelmét nem kerülte el a változás. Egy
pillanatra sem vette le róla a szemét.

– A francia nőt? – érdeklődött Wolfram. Megpróbált nyugalmat erőltetni magára.

– Először úgy gondoltuk, hogy a te feleséged legyen. De mióta elhanyagolsz bennünket, más kérők
is jelentkeztek.

– Más kérők? Kik azok?

– Honnan tudhatnám? Tegnap azonban közhírré tették, hogy a francia nőt férjhez adják. Majd csak
jelentkeznek kérők. Ott leszel te is?

– Mint a francia nő kérője? Egyéb gondom sincs!

– Ostoba vagy! Az a lány nagyon szép. Szóval, te lemondasz róla?

– Én már lemondtam róla! Ezt te már régen tudod.



– Az is közömbös számodra, hogy ki lenne a másik kérő?

– Közömbös. De a tréfa kedvéért, kiket hajt házasodási szándék Új-Jeruzsálemben?

– Először is engem!

– Téged?

– Tudod, hogy nincs feleségem.

– Kinek a kezére pályázol?

– Hát a francia nőére!

– Te?!

– Ahelyett, hogy öreg és csúnya asszonyt vennék feleségül, mért ne gondolhatnék inkább a szép és
fiatal francia nőre? Eszembe se jutott volna, ha neked még szándékaid lettek volna vele. De ha te
visszalépsz, igazán nem látom be, hogy...

Wipky elhallgatott. Wolfram ugyanis hátat fordított neki és kibámult a tóra.

– Igazad van! Megértelek! – szólalt meg Wolfram végül.

– Holnap lesz a szertartás. Megnézed?

– Még meggondolom.

– De téged a magad ügyében is megidéztek.

– Tudom. Azt hiszed, a francia lány elfogadja a te házassági ajánlatodat? Hiszen nekem is azért
adott kosarat, mert nem akart a mormonok szertartása szerint a feleségem lenni.

– Mit tehetne egyebet? El kell fogadnia.

– Jelentkezhetnek más kérők is.

– Nem lehetetlen. De úgy hiszem, elég sokat tettem már a testvérekért, hogy bárkivel szemben
előnyöm legyen.

– Sok boldogságot kívánok.

– Köszönöm. Hanem Wolfram, előttem érthetetlen a viselkedésed. Az ember nem dob el magától
ilyen gyönyörű lányt ennyire könnyedén. Úgy tudom, nemrég nála voltál.

– Igen, ott voltam. Csak azt akartam neki megmondani, hogy rám ne számítson többet.

– Szóval te tényleg visszalépsz a versenytől?

– Semmit nem ígérek határozottan. Az embert sokszor váratlan hangulatok és elhatározások



irányítják. De ha minden úgy marad, ahogy most van, nem hiszem, hogy félned kellene tőlem.

– Ezek szerint barátok maradunk! Ennek örülök.

– Ellenkező esetben nem lettem volna jó barátod?

– Ne kapaszkodj a szavakba! Nem ezt akartam mondani. Bár bevallom, annyira hozzászoktam a
gondolathoz, hogy a francia lány a feleségein lesz, hogy nehezen tudnék beletörődni a kudarcba.

– Ezt a dolgot elintéztük. És mit csináljak holnap Új-Jeruzsálemben?

– Színt kell vallanod, hogy nálunk maradsz-e vagy elmégy? Ne légy önfejű, gyere el! Megértem,
elfogott a magány utáni vágy, de azért nem kell a testvéreket ellenségeiddé tenned. Mondd, hogy
beteg vagy, vagy mondd, hogy két hét múlva munkába állsz és a dolog rendbejön. A testvérek nem
szívesen veszítenének el. Meg mit is kezdenél nélkülünk? Két-háromszáz mérföldnyi körzetben csak
indiánok laknak. És... annyira hiányzik belőled a becsvágy, hogy nem gondolsz arra, hátha magasabb
hivatalt is elnyerhetnél nálunk?...

– Nem gondolok erre.

– Nem értelek. A magam részéről, megvallom, benned látom jövendő vezérünket és
kormányzónkat.

– Köszönöm a jóindulatodat, de nem értem, miért adnál nekem olyasmit, ami sokkal inkább
megilletne téged?

– Erről szó sem lehet! Nincs olyan tudásom, és öreg is vagyok. De legyen ahogy akarod. Isten
veled!

– Isten áldjon! Meglehet, hogy holnap látjuk egymást.

Wipky elindult.

– Még valamit! – fordult vissza. – Vannak a lánynak Franciaországban rokonai?

– Nincsenek!

A doktor elégedetten bólintott, majd lemászott a sziklákon. Amikor már nem láthatott vissza a
barlanghoz, Wolfram hirtelen felugrott. Harag, utálat és elkeseredés tükröződött az arcán.

– Hogy Amelie ennek az embernek a felesége legyen! Ez lenne a sorsa...? De vajon Amelie nem
beszélt-e más férfiakról? Hátha a doktorra gondolt?!

Ingerelni kezdte dühében a kondort. Vad kielégülést érzett, amint látta, hogyan borzolódik fel a
madár tollazata. Amikor eléggé felbosszantotta a madarat, előhozta a barlangból a zablát meg a
bőrhevedert. Most, hogy a madár ilyen ingerült volt, szinte lehetetlennek tűnt felkantározni. Wolfram
minden erejét megfeszítette, míg sikerült, bár a madár hatalmas erővel próbálta lerázni magáról.
Wolfram lovaglóülésben ráült a kondorkeselyűre, és kényszeríteni akarta, hogy felrepüljön, és
kormányozni engedje magát. A küzdelem egyre vadabbá fajult, de Wolfram lett a győztes. A keselyű



kénytelen volt repülőgyakorlatokat végezni. Wolfram kétórás repülés után kimerülten, összetörten
nyúlt el kemény fekhelyén.

Másnap reggel Wolfram elindult Új-Jeruzsálem felé. Jól tudta, hogy a mormonok istentisztelete
korán kezdődik, ezért már hajnalban megérkezett.

Amikor ahhoz a kis folyóhoz ért, amelyet a mormonok Jordánnak kereszteltek el, megállt és
megnézte magát a víz tükrében. Most tűnt fel neki először, milyen riasztóan tépett és rongyos a
ruhája.

– Így igazán nem mutatkozhatom – beszélt magában. – Ha így látnának, magam ellen uszítanám
valamennyit.

Hillow kentucky-i lakását jól ismerte. Közel feküdt a telep széléhez. Wolfram könnyen eljuthatott
oda, anélkül, hogy meglátták volna.

Néhány perc múlva belépett a mormon lakásába.

Hillow a mormon társaság legjobb emberei közé tartozott. Vallási kérdésekkel nem sokat törődött.
Szabad levegőt és szabad munkát keresett. Elégedetten és boldogan élt egyetlen feleségével, akit még
Kentuckyből hozott magával.

A szobában példás rend fogadta Wolframot, ahol elrongyolódott ruhája kellemetlenül hatott rá.
Hillow barátságosan fogadta.

– Te vagy az, Wolfram testvér? – nyújtotta felé a kezét. – Hát eljöttél egyszer hozzánk, mégpedig
vasárnap!

– Tudod, mi hozott ide?

– Gondolom az, hogy részt vegyél az istentiszteleten és megint józan és értelmes ember módjára
élj.

– Majdnem. Elsősorban azonban valamit kérni szeretnék tőled.

– Egy jó szót az érdekedben a prófétánál meg az öregek előtt?

– Először arra kérnélek, kölcsönözz egy öltözet ruhát.

– Ennyi az egész?

– Talán. Mikor kezdődik az istentisztelet?

– Fél óra múlva. Menj a másik szobába, válogasd ki a ruhákat.

Wolfram húsz perc múlva megváltozott külsővel tért vissza. Meg is borotválkozott, csak sötét
bajuszát hagyta meg.

– Sohasem hittem volna, hogy ilyen csinos a ruhám – csodálkozott Hillow. – Gyere velem a



templomba.

– Köszönöm. Majd magam megyek. Kérlek, ne említsd a testvéreknek, hogy ma már láttál engem.

– Miért ne?

– Előbb hallani szeretném, mit beszélnek rólam.

– Ahogy akarod. Csak ne csinálj újabb ostobaságot.

A fiatalember a házból kilépve kis ideig felfelé haladt a Jordán mentén.

Nemsokára zeneszó ütötte meg a fülét. Az istentiszteletre gyülekező hívőket fogadták zeneszóval. A
hívők a félkörben álló padokon foglaltak helyet. A félkör közepén oltárféle emelvény és szószék állt a
jósok és a papok számára.

Wolfram észrevétlenül érkezett meg, majd leült az utolsó padsorban az öregek közé, akik nem
ismerték. Előrehajolt, arcát a tenyerébe temette, úgy várta az istentiszteletet.

Brigham Young, a próféta, aki egyúttal az első tisztviselő helyét is betöltötte, felemelkedett. Áldást
mondott a gyülekezetre és annak munkájára. Fortery, a háromszázak vezetője Új-Jeruzsálemben az
öregek közé számított ugyan, de még mindig nagy volt a hatalma.

A gyülekezet az áldás után énekeskönyveit nyitogatta és énekelni kezdett.

Ezután felemelkedett az egyik pap és könyörgést mondott. Erre megint ének következett.

Ekkor másik pap állt fel és hosszabb beszédet tartott. A szónok általános erkölcsi oktatást adott,
buzdította a testvéreket, hogy dolgosak és lelkiismeretesek legyenek. Türelemre és kitartásra intette
őket.

A gyülekezet a prédikációt mélységes csöndben hallgatta végig. Ekkor a hívőknek megeredt a
nyelvük. A mormon hit tanításának egyik alapvető tétele, hogy az igazi hívő csak isteni kegyelem
útján térhet meg. Hogy az isteni kegyelem minden emberben működik és bármelyik hívő útján a többi
emberbe áradhat. Épp ezért a mormonok vallása nemcsak megengedi, de meg is követeli, hogy az
egyes hívő közölhesse kinyilatkoztatását. Ezek hirdetése szerves része a mormonok vasárnapi
istentiszteletének, a mai napon sem lehetett elhanyagolni.

Csakhamar felállt a hívők közül egy férfi, és imádkozni kezdett. Utána mások is követték őt. Végül
ismét Brigham Young emelkedett szólásra.

– Hívő fivéreim és nővéreim! Mi ezt az országot az ígéret földjének, Deseretnek neveztük el. A szó
„mézelő mehet” jelent. A méhkast választottuk vallásunknak. Miért? Azt akartuk érzékeltetni, hogy
dolgos nép vagyunk. A dologtalan herék ellenségei az egyháznak! Ki kell irtani, meg kell ölni őket,
mint ahogy a méhek is lemészárolják a heréiket. A henyeség mérge fertőző és Új-Jeruzsálemnek
tisztának kell maradnia.

– Hívő testvéreim! Amióta Isten kegyelméből és az öregek választása által szent hivatalomat
viselem, ezt ma először kell emlékezetetekbe idéznem. Két személy miatt, akiket nem illethetek a



hívők nevével, mivel azt nem érdemelték meg. Az egyik a két személy közül: Wolfram.

– Emlékeztek még, milyen örömmel fogadtuk és milyen erős volt a hitünk abban, hogy
szorgalmával hasznára lesz a hívők közösségének. Építész volt és derék ember. Kezdetben minden
várakozásunknak megfelelt. De amióta Új-Jeruzsálembe érkeztünk, mind jobban eltávolodott tőlünk
és kivonta magát kötelességei teljesítése alól. Barátságos kérésemre sem jelentkezett. Ebből arra
következtetek, hogy megveti felszólításomat és nyíltan dacol velünk.

Erre Hillow felemelkedett és körülnézett. Wolfram még mindig összegörnyedten ült a helyén.
Hillow nem láthatta meg a tömegben és csalódott arccal ült vissza a padjára.

– Elszomorít, hogy a dolog ennyire elfajult – folytatta a próféta. – Megbocsáthatatlan, hogy
tehetségét parlagon heverteti és rossz példát mutat a hívőknek. Nekem kötelességem, hogy őrködjem a
rámbízott nyáj tisztaságán. Ezért törvényeink egész súlyát és szigorát éreztetnem kell vele! Wolfram,
hol vagy?

Utolsó szavainál felemelte a hangját. Senki nem mozdult. Csak Hillow állt fel megint és
nyugtalanul nézett körül.

– Nincs itt! – szólt a próféta. – Ezért törvényeink értelmében és az öregek határozata szerint
nevezett Wolframot a hívők gyülekezetéből kitaszítottnak nyilvánítom és kiátkozom.

– Megállj! – szakította félbe Hillow a jós szavait. – Nem értem, miért nincs itt Wolfram, hiszen
istentisztelet előtt nálam járt és egy öltözet ruhát kért tőlem. Valami akadály gátolhatja abban, hogy
idejöjjön.

– Akadály? Alig hinném! A kihirdetett határozat érvényben marad!

Hillow dörmögve ült le. Rajta kívül senki sem kelt Wolfram védelmére. Wipky némán ült a szószék
közelében.

– A másik személy pedig, akiről az imént említést tettem – folytatta a próféta – Wolfram kísérője,
Amelie, akit ti a mormon menyasszony néven ismertek. Ez a nő kinyilvánította, hogy nem akar
Wolfram felesége lenni a mi egyházunk szokásai szerint és visszavonult tőlünk. Csakhogy a munka
parancsa nálunk nemcsak a férfiaknak szól, hanem az asszonyoknak is. Ezt a célt csak akkor érjük el,
ha a nőből asszony válik. A francia nő fiatal. Végre be kell töltenie a nő hivatását. Ezért felszólítom az
itt összegyűlt nőtleneket, nyilatkozzanak, ki hajlandó feleségül venni Amelie Morcerfet?

Mindenki Amelie felé fordult. A francia lány nyugodtan ült a helyén. A mormonok arcáról lerítt a
kíváncsiság, vajon kik és hányan jelentkeznek kérőül.

Wipky emelkedett fel.

– Felszólítást tettél közzé, testvér – fordult a prófétához. – Bennem olyan hívőt látsz, aki
meghallgatta a szavadat. Most, hogy Wolfram nem áll Amelie Morcerf oldalán, szüksége van
védelmezőre. Kötelességemnek érzem, hogy barátom útitársát oltalmam alá vegyem. Ezért kész
vagyok Amelie Morcerfet feleségemül fogadni.

– Van ez ellen kifogásod, Amelie testvér? – kérdezte a próféta.



Amelie felállt. Végignézett a gyülekezeten, majd a próféta felé fordult.

– Jól tudom, hogy a hívőknél megvan a nőnek az a joga, hogy szabadon választhat több kérő közül.
Mivel engem, bár akaratomon kívül, a hívők közé számítottatok, élek ezzel a jogommal. Hátha
akadnak még a hívők között, akik a kezemre áhítoznak. Kérdezd meg őket?

– Hívő testvéreim, van még közöttetek olyan, akinek a francia nő keze kívánatosnak tetszik?

A nőtlen emberek száma csekély volt, Wipky tekintélye pedig nagy. Senki sem mert összecsapni
vele.

Egy férfi mégis felemelkedett. Közvetlenül Amelie háta mögött ült eddig és anélkül, hogy bárki
észrevette volna, néhány szót súgott a lány fülébe.

A fiatalember napbarnított arca, nyílt tekintete megnyerő volt.

– Bertois, a francia! – futott végig a suttogás a sorokon. Wolfram is felemelte végre az arcát. Eddig
látszólag érdeklődés nélkül hallgatta a tárgyalást, hiszen előre tudta, mi következik. Ez a fordulat új
volt előtte. Valaki Wipkyvel vetélkedik! Ezt nem várta.

Bertois-val eddig nem sokat törődött. Azt sem tudta, hogy a franciát lord Hope küldte.

– Hát őrá célozgatott Amelie! Hiszen már előre összebeszéltek!

Legszívesebben felugrott és elfutott volna. De hallani akarta, mit mond Amelie. Azután akarta a
mormonok, de különösen Amelie arcába vágni megvetését.

– Testvér – mondta most a francia a próféta felé. – Minthogy kérdést intéztél hozzánk, bevallom,
mindig titkos óhajom volt, hogy honfitársam Amelie Morcerf a feleségem legyen. Ha ő elfogadná az
ajánlatomat, nagyon boldog lennék.

Wipky doktor arcára csalódottság és aggódó várakozás rajzolódott ki. Érezte, hogy Bertois
veszedelmes vetélytárs. Amelie arca nyugodt maradt.

– Bertois testvér mindig dicséretünket és elismerésünket érdemelte ki – mondta a próféta. – Nem
lehet kifogásunk a kérése ellen. Vannak még mások is köztetek, akik Amelie testvér kezére igényt
tartotok?

Senki sem állt fel.

– Nos, a francia nőnek e kettő közül kell választania. Wipky testvérünk tiszteletre méltó férfiú,
gyakran segített minket bölcs tanácsaival. De Bertois testvér is megérdemli elismerésünket. A döntés
a kezedben van, Amelie testvér!

– Csak még egy szót! – szólalt meg Wipky. – Magam is becsülöm Bertois testvért, de úgy hiszem, a
korom és azok az évek, amelyeket a hívők egyházának a szolgálatában töltöttem el, előnyt adnak vele
szemben.

– Magam is hasonlóképpen érvelhetek – mondta Bertois. – Francia vagyok, így Amelie testvér a



földim. Ezért kívánom őt feleségül.

– A francia nő fog dönteni – szólt közbe e próféta. – Ehhez joga van.

– Akkor Bertois testvér ajánlatát fogadom el! – mondta Amelie.

– A kígyó! Megcsalt! – mormogott magában Wolfram.

– Akkor össze fogjuk őket esketni – ítélt Brigham Young. – Kérem mindkettőjüket, lépjenek elő és
foglaljanak helyet az oltár előtt!

– Megálljunk! – kiáltott fel Wipky. – Nekem még van egy ellenvetésem. A szertartást el kell
halasztani!

– Miért?

– Ezt csak az öregeknek és csak titokban mondhatom meg. Ezért kérlek, hogy az esküvőt mához egy
hétre tűzzétek ki!

– Az esküvőt mához egy hétre tűzzük ki – hirdette ki a próféta a döntést. – Addig minden kifogást
mérlegre vetünk. Elbocsátom a gyülekezetet.

A hívek már-már felálltak, hogy szétoszoljanak, de Wolfram váratlan megjelenése visszatartotta
őket. A fiatalember felugrott helyéről és lesietett a padok között a szószék elé. Ott megállt. A
tartásából büszkeség, kihívó megvetés sugárzott.

– Előbb hadd szólok néhány szót ahhoz a nőhöz! Eljött velem a hazájából, hűséget esküdött nekem.
Most, amikor arra készülök, hogy elhagyjam a gonoszságnak ezt a fészkét, visszautasít, mert már
megunt és másra vetette a szemét. Rendben van, Amelie! Köszönöm, hogy ilyen jó leckét adott nekem
az asszonyok hűségéből. Legyen boldog leendő férjével, míg annak eszébe nem jut második feleséget
is venni. Érte megtette azt, amit tőlem megtagadott. De most már tisztán látok és megvetem önt!

Amelie elsápadt. Látszott, nem tudja, mit tegyen, de azután kiegyenesedett és gyönge, de érthető
hangon megszólalt.

– Igazságtalanul bánt engem, Wolfram! Egy napon majd maga is belátja.

– Nektek pedig, ti mormonok! – emelte fel újra a szavát Wolfram –, nektek csak azt mondom, nem
törődöm a kitagadásotokkal meg az átkotokkal. A lelkem sohasem volt a tiétek. Ott maradok a
szigeten, és aki szét akarja zúzatni a koponyáját, jöjjön oda és próbáljon elűzni onnan! Meglátjuk, ki
az erősebb!

A mormonok dermedten ültek padjaikon. Wolfram elhagyta a helyét. Lassan, méltósággal. Senki
sem tartotta vissza.

Wolfram az utolsó napokban nyomorúságos állapotban volt. Önmagát vádolta. Megismerte
tévedéseit és belátta, hogy elhibázott életének önmaga volt a megrontója. Amelie iránt érzett szerelme
fellángolt. Ez az érzés azonban, ahelyett, hogy felemelte volna, lesújtotta, mert ő tudta legjobban,
hogy Amelie már nem szeretheti.



Amikor megjelent a gyülekezet előtt, csak azt akarta nekik mondani, hogy a lelkiismerete miatt
nem maradhat tovább közöttük. El sem tudott képzelni mást, mint hogy Amelie Wipky kérését
visszautasítja, még egy utolsó kísérletet akart tenni, hogy ismét közeledjék a lányhoz. Bocsánatot
akart kérni tőle, hogy együtt hagyják el Deseretet.

Keserűen csalódott? Úgy hitte, kijátszották. Amelie nem azért utasította vissza az ajánlatát, mintha
őt megvetette volna, hanem azért, mert mást szeretett. Meglehet, Amelie már régen elárulta őt, amikor
ő még mindig abban a hitben ringatózott, hogy a lány az ő hűtlensége miatt kesereg.

Bármennyire gyötrődött, amíg a mormonok látókörén belül volt, megkeményítette magát. Lent a
parton azonban feltört torkából a fájdalom kiáltása.

– Ember, megbolondult? Mi baja van? – szólalt meg mellette valaki.

Wolfram felpillantott. Egy lovast látott, aki nem tartozott a mormonok közé. Nem túl barátságos
szemmel méregette az idegent.

– Nos, ember – mondta a lovas. – Semmi közöm ahhoz, hogy maga miért üvölt, mint valami
vadállat, ezt intézze el magában. De miféle telep az ott?

– Az átok városa, a kígyók fészke! Ha becsületes ember, kerülje azt a helyet. De ha gazember, akkor
csak menjen oda!

– Különös leírás! Azt hittem, hogy az a Salt Lake City. (Sóstó-város.)

– Az is, de Új-Jeruzsálemnek is nevezik. Maga is hívő?

– Nem! Oregon államból jövök. Egy barátomat akarom Nebraskában meglátogatni, útközben
azonban szerettem volna megnézni azoknak az embereknek a telepét, akik a hír szerint szorgalmasak,
mint a hódok, jámborak, mint a próféták...

– ... és hamisak, mint Júdás! Ha van becsülete és pénze, vigyázzon, nehogy mindkettőt elveszítse!

– Így még senki sem beszélt a mormonokról. Hogy lehet ez?

Wolfram olyan hangulatban volt, hogy könnyítenie kellett a szívén. A lovas csak néha szakította
félbe a haragos ifjút kérdéseivel.

– Bizony, nem épületes történet! Mégis odamegyek, hogy saját szememmel lássam. A kiátkozás
után is itt fog maradni?

– Persze! Szeretném látni, ki mer hozzám nyúlni? De nem is merik azt ezek a viperák!

– Nos, Isten vele! De azért legyen óvatos! Itt nincs más segítsége, csak a két karja!

– Elég az nekem!

A lovas beért a telepre és mialatt Wolfram sebzett szívvel hajtotta át csónakját a sziklás szigetre, az
idegen Bertois lakása után tudakozódott.



Úgy tűnt, ez az egyetlen mormon, akit ismer. Délután Bertois-val együtt végighaladt a telepen.

A prófétának is bemutatkozott, sőt hosszabb megbeszélést folytatott vele. Még este elhagyta Új-
Jeruzsálemet és amikor Bertois-tól elvált, a francia tisztelettel nyúlt a kalapjához:

– A parancsait betűről betűre teljesítem, mylord!





HUSZONNEGYEDIK FEJEZET

A harc

Különösnek látszik, hogy Wolfram szívét most, amikor nem volt lehetetlen, hogy Amelie másé
lesz, a legvadabb kétségbeesés fojtogatta, pedig hosszú időn keresztül közönyösen nézte a lány
gyötrődését. Ez azonban gyakran van így. Valamely kincsünk akkor kezd drága lenni a számunkra,
amikor félnünk kell az elvesztésétől. Minden erejére szüksége volt, hogy csónakba ne szálljon, át ne
evezzen a városba és meg ne ölje azt, aki Amelie-t boldoggá akarja tenni.

Pedig be kellett látnia, hogy Amelie-nek igaza van. Hiszen ő lökte el magától és űzte szinte
erőszakkal egy másik férfi karjaiba. Miért ne szerethetné Amelie azt a Bertois-t? Hiszen a földije,
talán sokkal boldogabbá teszi, mint ő valaha is tehette volna. Csakhogy a józan ész szavára nem
nagyon hallgat a szerelmes szív. A szerelem a szenvedélytől kér tanácsot.

Wolfram olyan volt már, mintha a saját hazajáró lelke volna. Az emberek visszadöbbentek volna
láttára. A szigeten azonban nem volt rajta kívül emberi lény, a kondorkeselyűnek pedig mindegy volt,
hogy boldog, vagy boldogtalan ember kezéből kapja a döglött sirályokat. Bár gazdája lelki vívódását a
keselyű is megsínylette: Wolfram néha napokig nem lőtt sirályokat a madara számára. Az állat éhes
volt, türelmetlenné, mogorvává és ingerlékennyé vált.

Wolfram a következő hét végén dühösen látta, hogy egy csónakban Bertois közeledik a sziget felé.
Ugyan mi mondanivalója lehet?

A csónak kikötött, és néhány perc múlva Wolfram meglátta a franciát, amint a sziklákon felfelé
kapaszkodott. Puska volt a vállán, hosszú vadászkés az oldalán. A mormonok fegyver nélkül sohasem
mentek nagyobb távolságra a teleptől.

Wolfram nézte a franciát. Azt várta, hogy a vetélytársa zavart lesz, de az nyugodtan köszöntötte és
kutatón nézett a szemébe.

– Wolfram úr – szólította meg. – ugye, megbocsátja, hogy zavarom.

– Meg kell bocsátanom. Mit kíván tőlem?

Bertois a puskáját az egyik sziklához támasztotta.

– Egy hölgy ügyében jöttem, aki valamikor közel állt az ön szívéhez. Nem tudom, van-e még
hajlandóság önben arra, hogy egy kis figyelmet szenteljen neki, de remélem.

– Reméli? Biz'isten, ez nagy önzetlenség.

– Úgy látom, ön ingerült, Wolfram úr. Pedig amit közölnöm kell önnel, nagy lélekjelenlétet kíván.



Engedje meg, hogy egy fontos körülményről felvilágosítsam. Amelie sohasem lesz az én feleségem!

– Miféle ördöngösség ez?

– Egyszerű valóság! Nagyrabecsülöm Amelie kisasszonyt és sokkal szerényebben vélekedem a
magam értékéről, hogysem arra merészkedhetnék, hogy ilyen hölgyre emeljem a szemem.
Honfitársnőm sorsa azonban felkeltette az érdeklődésemet és mivel úgy vettem észre, hogy Wipky
házassági ajánlata kellemetlenül érinti, meg azért is, mert azt hittem, hogy az önök egymáshoz való
közeledése nem lehetetlen, magam is Amelie kérőjéül jelentkeztem. De csak azért, hogy időt nyerjek a
számára. Ez volt a leánykérés oka. Ne lássa bennem se a vetélytársát, se az ellenségét!

– Ha így áll a dolog, akkor köszönöm önnek. De erről előbb beszélnie kellett Amelie-vel!

– Csak néhány pillanattal előbb! – felelte Bertois. – Akkor súgtam meg Amelie-nek a tervemet,
amikor Wipky jelentkezett.

– Mi közölnivalója van most?

– Útitársának az ügye igen kellemetlen fordulatot vett. De ítéljen ön!

Wolfram érezte, hogy a francia igazat mond. Egyszerre kellemes érzés fogta el. Hiszen még mindig
nem lehetetlen, hogy Amelie szereti őt! Ha Bertois ajánlatát valóban csak azért fogadta el, hogy időt
nyerjen, akkor van remény. Nem mondta-e Amelie:

– Igazságtalanul bánt engem, Wolfram! Egy napon majd maga is belátja!

Wolfram leült egy sziklára, Bertois mellé telepedett.

– A dolog a következőképpen történt – folytatta a francia. – Az volt a meggyőződésem, hogy Wipky
ajánlata érett megfontolásból származik. A doktor, úgy látszik, tudta, hogy ön minden igényéről
lemondott Amelie-vel szemben. Készültem arra, hogy Wipky igyekezni fog akadályokat gördíteni az
utamba. Már másnap eljött hozzám és elmondta, hogy nekem, az egyszerű kézművesnek, olyan
asszony, mint Amelie, nem sok hasznomra lehet és kérte, hogy mondjak le Amelie-ről. Persze azt
feleltem neki, hogy nem tehetem, mert szeretem Amelie-t. Erre dühbe jött és megjegyezte, hogy én
csak rövid ideje vagyok a mormonok között és feltűnne, ha ilyen fiatal tag, mint én, vele, a község
érdemes és régi vezető tagjával szembeszállnék. De erre is azt feleltem, hogy nem tágítok. Ekkor
dühösen elment.

Tudtam, hogy Wipky cselt sző ellenem. Bár úgy tettem, mintha nyugodtan végezném munkámat,
figyeltem a doktort. Hosszan tanácskozott a prófétával és az öregek közül a legbefolyásosabbakkal.
Tegnap reggel maga Brigham Young látogatott meg és elmondta, hogy az öregek tanácsának
határozata értelmében engem arra kérnek, mondjak le a francia nő kezéről Wipky testvér javára és
remélik, hogy a kérésüket teljesítem.

Megmaradtam a szándékom mellett, mert kíváncsi voltam, meddig merészkednek. Erre tudtomra
adta a próféta, hogy bármennyire sajnálja, hogy szigorúan kell velem bánnia, az öregek határozata
megváltoztathatatlan és Amelie-nek Wipkyhez kell feleségül mennie. Egyébként szabad választást
engedett: ha akarom, elhagyhatom a hívők közösségét, de remélte, hogy Amelie helyett megelégszem



egy másik szép és gazdag lánnyal, akit meg is nevezett, ígérte, hogy az a lány a feleségem lesz.

Azóta a vasárnap óta éppúgy nem beszéltem Amelie-vel, mint azelőtt. Nem is tehettem, mert az
özvegyek házában szigorú őrizet alatt tartják. Szóval még üzenetet sem küldhettem hozzá. Tegnap este
rendkívüli ülésre hívták össze a gyülekezetet és a próféta kihirdette, hogy az öregek tanácsának
határozata értelmében Amelie testvérnek Wipky kezét kell elfogadnia, mert én visszaléptem.

Felálltam, hogy ezt az utóbbi állítást megcáfoljam, de nem tudtam megszólalni, mert a próféta
letorkolt azzal, hogy a legcsekélyebb ellenkezést kiközösítéssel büntetné és akkor úgyis megszűnne
minden kérői jogom. Ön is beláthatja, meg kellett hunyászkodnom.

Most már csak az érdekelt, Amelie hogyan fog viselkedni ezzel a zsarnoksággal szemben. Láttam,
hogy küldöttség megy abba a házba, ahol Amelie-t fogva tartják. Valószínű, hogy közölték az öregek
határozatát vele. Azt, hogy Amelie mit felelt nekik, nem sikerült megtudnom.

Bizonyos, hogy a legközelebbi vasárnap megtartják az esküvőt. Wipky máris úgy viselkedik,
mintha Amelie férje volna. Ma péntek van. Rövid az idő a megfontolásra. Nem kételkedem, hogy
Amelie-t kényszeríteni fogják, hogy elfogadja ennek az embernek a kezét. Sajnos, kötelességem tiltja,
hogy nyíltan dacoljak a mormonokkal. Meg kell vallanom, hogy én határozott céllal egy olyan ember
parancsára élek a mormonok között, akit tisztelek. Ezért fordulok önhöz. Ha önben csak kis szikrája él
még a részvétnek és a vonzalomnak Amelie iránt, akkor azonnal cselekedjen.

Wolfram sötéten nézett maga elé. Talán még mindig kételkedett.

– Ön azt hiszi, hogy Wipky erőszakot is alkalmazhat és árulásra is képes? – kérdezte azután.

– Én minden gyalázatosságra képesnek tartom. Amelie-t szigorúan őrzik, vasárnap pedig
kényszeríteni fogják, hogy jelenjen meg a gyülekezetben és hozzáadják Wipkyhez. Ha makacskodik és
nem hagyja el a házát, otthon lesz az esküvő.

– Mit tehetek én?

– Nem tudom. De kötelességemnek tartottam, hogy hírül adjam mindazt, ami történt. A többit önre
bízom. Én a magam feladatát elvégeztem. Isten önnel!

– Isten vele! Köszönöm. Még nem tudom, mit fogok tenni, de mindenképpen hálás vagyok önnek.

Kezét nyújtotta a franciának.

Bertois elment. Wolfram jó darabon elkísérte. Látszott rajta, hogy erősen elmerül gondolataiba.

– Még valamit! – szólalt meg hirtelen. – Önnek jó puskája és vadászkése van. Nekem is van ugyan
puskám, de nem ilyen jó. Nem adná el nekem ezt a fegyvert?

– Nagyon szívesen. De el nem adhatom. Ajándékba kaptam, tehát csak ajándékba adhatom. Örülnék,
ha elfogadná tőlem.

– Elfogadom. De fogadja el cserébe ezt a gyűrűt. Eddig én is emlékül viseltem. De azt, akitől
rámmaradt, amúgy sem fogom elfelejteni. Kérem, hagyja itt a vadászkését is. Hosszú vándorút előtt



állok a sivatagon keresztül és szükségem van fegyverre. Sőt még puskaport meg ólmot is kérek. Ön
Deseret-ben pótolhatja a hiányt, míg nekem nem szabad odaát mutatkoznom.

– Örömmel. És ha a véletlen kedvemben járna és szólhatnék néhány szót Amelie-vel, mit üzen
neki?

– Semmit, uram! – fordult vissza Wolfram.

A francia elindult le a sziklákon, Wolfram pedig nyugtalanul járt föl és alá. Azóta a szörnyű
vasárnap óta most volt először valami homályos terve, határozott célja. Amelie veszedelemben forog!
Vajon pártjára keljen-e? Szabad-e megmentenie? Van-e joga erre még csak gondolnia is?

Amelie most tehetetlenül áll Wipky terveivel szemben, egyedül, elhagyottan! De vajon szabad-e
neki közelednie hozzá? Hátha az ő durva szavai a szerelem utolsó szikráját is megölték a lányban?

Wolfram tanácstalan volt. Újabbnál újabb terveket kovácsolt, így töltötte a nap hátralévő részét,
míg be nem köszöntött az éjszaka.

– Hát jó, legyen! – határozott végre. – Ez az éjszaka meghozza számomra a döntést.

Besötétedett. Wolfram kihozta a barlangból pisztolyait, melyeket ott őrzött, övére kötötte a
vadászkést és lement a csónakjához.

Nem sokkal éjfél előtt ért Új-Jeruzsálemnél partot. A telep csendes volt. Azon a néhány őrszemen
kívül, akik a város szárazföld felőli részén vigyáztak az indiánok mozgására, már mind aludtak.
Wolfram ahhoz a házhoz tartott, ahol Amelie eddig lakott.

Semmi fény nem szűrődött ki a házból. Wolfram erre számított. Jól tudta, merre van Amelie ablaka
és remélte, hogy valami jellel felkeltheti a lányt, bárhogy őrzik is a házat.

Épp elindult lécet keresni, amikor suttogó hang állította meg:

– Wolfram úr? Úgy van, ön az!

Wolfram megriadt és a pisztolyához kapott, de akkor megismerte a franciát.

– Tudtam, hogy el fog jönni! – suttogta Bertois. – De Amelie már nem ebben a házban lakik. Ma
este a próféta lakásába vitték.

– Az ördög vigye el! – káromkodott Wolfram.

– Ne veszítse el a reményt! Ismeri a próféta házának a beosztását?

– Elég jól. Csakhogy Amelie-t bizonyosan az asszonyok szobájában őrzik. És ha az ember ide be
akar jutni, át kell haladnia Brigham Young szobáján.

– Úgy van. A prófétának két felesége van. De csak az egyik asszony szobája szomszédos az övével.
Amelie a másik asszony szobájában lakik. Ebbe a szobába az ember a tornácról is bejuthat, de talán az
udvar felől még könnyebben, mert valószínű, hogy a tornácra nyíló ajtót bezárták. Segítek önnek.



Felkeltetem Brigham Youngot és megüzenem neki, hogy feltétlenül beszélnem kell vele. Erre
kinyitják az ajtót. Felhasználhatja az alkalmat és besurranhat. Feltartóztatom a prófétát addig, amíg
végrehajtja a vállalkozást.

– Rendben van, jöjjön! Elszántam magam mindenre. Nem gondolja, hogy a házat kívülről is őrzik?

– Alig hiszem. Amelie-t a kormányzó felesége mellett tökéletes biztonságban tudják.

A két férfi elindult. Egyetlen lámpa sem égett egész Új-Jeruzsálemben. Minden mormonnak a saját
feladata volt, hogy a házát és a családját megvédje. Még a község fejének a háza is csöndes volt. Alig
öt perc alatt odaértek.

– Húzódjon hátra és várja meg a kedvező pillanatot! – súgta Bertois, majd odament a házhoz és
hangosan megzörgette az ablakot.

Jó idő telt el, míg a házban mozgás támadt és valaki az éjszakai vendég kiléte iránt érdeklődött.
Azután kinyílt az ajtó és Bertois belépett.

Wolfram közelebb lépett az ajtóhoz. Úgy látta, nem reteszelték el ismét. Belépett a házba,
végigment a tornácon és félrehúzta az udvarba vezető ajtó reteszét. Épületekkel körülvett helyre jutott.

Jól tudta, hogy az egyik női szoba az udvarra nyílik. Üveg nem volt az ablakokon. Abban az időben
még Új-Jeruzsálem kormányzója sem ismerte ezt a fényűzést. Az ablakkeretekbe sűrű hálót
feszítettek, hogy a rovarok ne juthassanak a szobába.

Az ablaktáblák nem záródtak szorosan és a résen Wolfram látta, hogy a szobában tompa világosság
dereng. Kinyitotta az ablaktáblát, és benézett a szobába.

Az egyik ágyban női alak aludt. Ez a próféta második felesége volt. Amelie az asztalnál ült és a
fejét a kezére támasztotta. Wolfram nem tudta eldönteni, vajon alszik-e vagy ébren van. Más nem volt
a szobában.

Wolfram elővette a kését, szétvágta az ablakon feszülő hálót, majd belülről kinyitotta az
ablakszárnyat és bemászott a szobába. Lábujjhegyen lopózott Amelie mellé és hirtelen a fülébe súgta:

– Én vagyok, Wolfram!

Amelie megrázkódott. Wolfram elfújta a lámpát.

– Egy hangot se, az istenért! – súgta a nőnek. – Ne keltse fel az asszonyt, hanem kövessen.
Mindkettőnknek szöknünk kell.

– Valóban ön az, Wolfram? – suttogta Amelie.

– Én! De jöjjön már! – sürgette könyörgőn.

Amelie felállt a székről. Wolfram magával vonta az ablak felé. Kimászott, majd a lányt is kiemelte.

– Jöjjön gyorsan! – sürgette odakint Wolfram. Nem engedte el a lány kezét.



– Hová akar vinni?

– Ne kérdezzen most semmit! Maradjon szorosan mellettem!

Végigmentek a tornácon, majd kisiettek a ház elé. Wolfram belekarolt Amelie-be és megindult vele
az éjszakában, a tó felé.

Wolfram hirtelen visszahőkölt. Amint egy ház elé értek, kinyílt a kapu és Wipky doktor lépett ki,
lámpával a kezében. A mormon azonnal megismerte Wolframot és Amelie-t.

– Mi ez itt? Te vagy az, Wolfram?

A fiatalember elengedte Amelie karját és Wipkyre rontott. Felemelte öklét. Wipky nem tudta
kikerülni a csapást, eszméletlenül zuhant végig háza küszöbe előtt.

– Fellármázta volna a többieket! – mondta Amelie-nek nyugodtan. – Amúgy is adósa voltam.

Megint karon ragadta a lányt és a tó partja felé futott, ahová a csónakját kikötötte. Amelie csak
most tért teljesen magához.

– Hová akar vinni, Wolfram?

– Hová vihetném?

– Tudnom kell, így nem bízhatom rá magamat önre!

– Miért nem? Miért beszél így?

– Csak azt ismétlem, amit a múltkor mondtam.

– Nem akar elkísérni?

– Talán elkísérem, de mondja meg, hová visz és mi lesz velem?

– Először a szigetre akartam vinni. Csak a megmentésére gondoltam. De nem ígérhetek semmit. El
akarom hagyni ezt a vidéket. Ha elkísér, csak jól jár.

– Jól járok? Alig hiszem, ha ön még mindig az az ember, aki volt.

– Más ember lettem, Amelie. Még egyszer kérdezem: rám bízza magát jóban és rosszban? Igen
vagy nem?

– És csak a kísérőm, a védelmezőm, a megmentőm akar lenni, semmi több?

– Ha ön ezt akarja... hát semmi több!

– Ám legyen. Az Istent hívom tanúnak, hogy igazat szólt!

Wolfram beszállt a csónakba. Kezét nyújtotta Amelie-nek, aki követte. Wolfram eltaszította hajóját
a parttól.



Az átkelés rövid ideig tartott. A fiatalember törte a fejét, ne folytassa-e rögtön a menekülést. De a
fegyvereit el kellett hoznia a szigetről, és a tavat sem ismerte annyira, hogy éjnek idején keresztül
szelhette volna a vizet. Abban is reménykedett, hogy a mormonok nem veszik azonnal űzőbe.

Az átkelés alatt egy szót sem váltottak egymással. A sziklák között is szótlanul vezette Wolfram
felfelé egykori szerelmesét. Amikor felértek a barlangba, meggyújtotta lámpáját és kérte a lányt,
pihenjen le a mohaágyon.

A kondorkeselyű, aki most idegent szimatolt, hangosan rikoltozott. Amelie remegve nézte a
hatalmas madarat. Wolfram lecsendesítette az állatot, majd kiment a barlangból és átnézett Új-
Jeruzsálem felé. Még mindig nem látott világosságot. Tűnődött, merre meneküljenek. Végül úgy
döntött, Kalifornia felé veszi az útját, és a kikötőben addig fog dolgozni, amíg meg nem szerezte az
utazáshoz szükséges pénzt.

Visszament a barlangba. Amelie a mohából készített fekhelyen ült. Lesütötte a szemét, amikor
tekintete a fiatalemberével találkozott.

– Úgy határoztam, a Kalifornia felé vivő útnak vágunk neki. Hosszú és veszedelmes út. Hajlandó
velem megosztani az utazás fáradalmait és nélkülözéseit?

– Hogy kérdezhet ilyet, Wolfram? Mindenre hajlandó vagyok, csak ezektől az emberektől
megszabaduljak.

– Rendben van. Tehát, ha valamelyik kikötőbe jutunk, hajóra szállunk. Van önnek valami pénze?

– Nincs. Hiszen már New Yorkban...

Nem fejezte be a mondatot. Wolframnak eszébe jutott, hogy a lány már New Yorkban odaadta neki
utolsó filléreit.

– Majd dolgozom! – mondta végül. – Hat hét alatt meg tudok keresni annyit, hogy mindkettőnk
útját kifizethetem.

– Dolgozik, Wolfram? Nehéz lesz, ilyen hosszú pihenés után!

Wolfram elfordult és előkereste fegyvereit. Mialatt azokat rendezgette, Amelie hátradőlve aludni
próbált. Így múlt el az éjszaka. Wolfram lement a csónakhoz, hogy holmijait belerakja. Sajnálta, hogy
a keselyűt nem viheti magával, de ott kellett hagynia. A madár csak örülhet, ha visszanyeri a
szabadságát.

A sziklákon leérve a csónakját nem találta a helyén. Keresni kezdte. Csak nem a mormonok vették
el? Hiszen akkor követniük kellett!

Váratlan csapás volt ez. Így ki volt szolgáltatva a mormonok kényére-kedvére. Wolfram toporzékolt
a parton. Hirtelen úgy tűnt neki, mintha a távolban a tó vizén két fekete pontot látna. Csónakok
lehettek. Ilyen közel volna már a veszély? Felrohant Amelie-hez. A lány nem aludt, már várta a
barlang előtt.

– Eltűnt a csónakunk! – lihegte Wolfram. – A mormonok hatalmába kerültünk. Végünk van, ha csak



valami csoda nem segít.

– Bizonyos ebben, Wolfram? – kiáltott Amelie sápadtan.

– Sajnos. A mormonok az éjszaka ellopták a csónakomat, hogy lehetetlenné tegyék a szökésünket.
A sziget most már börtön mind a kettőnknek.

– Nincs menekvés? – tördelte a kezét a lány.

– Nincs. Hacsak ön vissza nem tér a mormonokhoz, én pedig egyedül hagyom el ezt az átkozott
vidéket. De nem hiszem, hogy kiengednének a kezükből.

– Hogy én oda visszatérjek?! Most már nem! Igazán nincs más mód?

Wolfram összeharapta a fogát és behunyta a szemét. Agya lázasan dolgozott. Hirtelen vad öröm
villant fel az arcán.

– Van még egy mód, egy kétségbeesett kísérlet! – mondta rekedten. – Vagy megmenekülünk, vagy
meghalunk.

– Mi az a mód?

– Majd később! Bizonyára visszarettenne.

Felvette a puskáját meg azt a fegyvert, melyet Bertois ajándékozott neki, övébe szúrta a pisztolyait
és kilépett a barlang elé. Valóban két dereglye közeledett a sziget felé. Tömve volt felfegyverzett
mormonokkal. Alkalmas kikötőhelyet kerestek a dereglyék számára.

– Mit akarnak ezek az emberek? Csak nem engem visszakövetelni? – kérdezte Amelie, aki Wolfram
után kijött a barlangból.

– De azt. Meg engem is meg akarnak büntetni. De ha erőszak kell, hát legyen erőszak! Ingyen nem
engedek.

– Csak nem akar szembeszállni ezzel a túlerővel?

– De akarok! Kérem, menjen vissza a barlangba, Amelie.

– Ha fegyveresen szembeszáll velük, azt a kis reményünket is elveszítjük a menekülésre, amink
még van.

– Nem veszítjük el! Beszélnem kell ezekkel az emberekkel, mielőtt túlságosan közel érnének a
szigethez. Menjen vissza, kérem!

– Wolfram! – könyörgött Amelie. – Ne áldozza fel magát miattam! Ha másként nem lehet, inkább
visszatérek velük.

– Nem önért teszem! – rázta a fejét a férfi. – Most magamért akarok harcolni! Menjen!



A két csónakot már alig puskalövésnyi távolság választotta el a szigettől.

– Halló, emberek! – kiáltott le Wolfram. – Mit akartok itt?

– A szigetre akarunk menni!

– Ez az én szigetem és megtiltom, hogy ahhoz bárki közeledjék vagy kikössön rajta.

– A te szigeted?! Ez a hívők közös tulajdona, Új-Jeruzsálem birtokához tartozik. Ezen a szigeten
kitaszítottnak nem szabad laknia!

– Utoljára figyelmeztetlek benneteket, forduljatok vissza, különben golyót küldök közétek!

Azok tovább eveztek. Wolfram elővette Bertois puskáját.

– Lássuk, csakugyan olyan jó-e, mint amilyennek látszik? – beszélt magában. – Az első golyónak a
csónak gerincét kell találnia, közvetlenül a víz felett.

Arcához szorította a puskatust. A lövés ereje végiggördült a sziklák fölött és az éles koppanás hírül
adta, hogy a golyó fát talált.

A csónakban zavart kavarodás támadt, de úgy látszik, a lövés csak kis rést ütött a csónak aljában,
mert egykettőre eltömték a nyílást.

– Ne bolondozz, Wolfram! – kiáltott fel Hillow. – Add ki a francia lányt, magad pedig hagyd el a
szigetet. Ha ezt megteszed, mindent megbocsátunk és a kormányzó is kegyelmet ad, pedig
üldöztethetne.

– Igazán sajnálom, Hillow, hogy kérésedet vissza kell utasítanom! Adjátok vissza a csónakomat,
azután engedjétek, hogy arra távozzak a francia lánnyal együtt, amerre akarok.

– Nem tehetjük, Wipky ragaszkodik ahhoz, hogy a francia nőt visszavigyük neki.

– Akkor magatokra vessetek! Sajnállak benneteket, mert néhányan itt hagyjátok a fogatokat.

– Ne fecsegjetek olyan sokat! – türelmetlenkedett az egyik mormon. – Előre!

Nekifeküdtek az evezésnek. Wolfram újra megtöltötte a puskáját. Célzott és a mormon, aki az
„Előré”-t kiáltotta, visszarogyott a többiek közé.

– Gyilkos! Bosszút! Lőjétek le a gazembert! – kiabáltak dühösen a mormonok.

Az evezősök még nagyobb erővel dolgoztak. Közben a másik dereglye is közelebb ért a szigethez.
Néhány perc és partot érnek.

– Tíz percem még bizonyosan van, mert Hillow ennél előbb nem találja meg az ide vezető utat. –
Dörmögte magában Wolfram. – Tíz perc... szóval körülbelül tíz mormon. Huszonöten vannak, marad
tizennégy. És akkor az utolsó eszköz! Isten legyen hozzánk irgalmas!



Wolfram megborzongott, de azután ismét arcához szorította a fegyvert és lőtt. Megint összerogyott
egy mormon. A csónakból is visszalőttek. A golyók sziszegve fütyültek Wolfram körül, de a szikla
megvédte. Mielőtt a dereglyék kikötöttek volna, újabb két mormon vált harcképtelenné. Wolfram
dühösen nézte, hogy a mormonok épp ott szálltak partra, ahol az ő csónakja szokott állni, onnan pedig
kényelmes ösvény vezetett a sziget csúcsára.

– Ostobaság volna még több időt elfecsérelni! – beszélt magában Wolfram. – Öt perc alatt idefent
lehetnek, akkor pedig már késő.

Visszasietett Amelie-hez, aki sápadtan, remegve állt a barlang szájánál.

– Ha a mormonok felérnek, akkor megölnek! De még van eszközünk a meneküléshez. Ha rám bízza
magát, akkor ajánlja lelkét az Istennek! Sokkal valószínűbb, hogy elpusztulunk, mint hogy
szerencsésen megmenekülünk. Persze, ha itt akar maradni, egyedül...

– Egyedül? Semmi esetre! De miféle eszköz az?

– A kondorkeselyű – mutatott Wolfram a madárra. – Ennek a hátán szállunk el előlük.

Amelie rémülten felsikoltott. Wolfram azonban sietve felszerszámozta az állatot, megerősítette a
bőrhevedert, sőt még egy kötelet is kerített az állat melle köré. Mélyebben belenyomta a pisztolyokat
az övébe és leoldotta a láncot a keselyű lábáról.

– Talán sikerül! Legrosszabb esetben meghalunk. Üljön fel a madár hátára.

– Ez őrültség, Wolfram! Inkább öljön meg, akkor vége lesz a szenvedésünknek.

– Meghalni még mindig ráérünk. Nos, határozott?

Amelie közelebb lépett a madárhoz. Egész teste remegett. Alulról már hallatszott a mormonok
hangja, akik egymást biztatták és hívták. Közel jártak már a barlanghoz. Wolfram hirtelen felkapta a
lányt és feltette a madár hátára.

– Az egyik kezével fogódzzon meg ebben a kötélben, a másikkal meg kapaszkodjon a bal koromba,
a kabátomba vagy a galléromba. Azután hunyja be a szemét és imádkozzon. Az ön kérésére talán
csodát tesz Isten és nem engedi, hogy elvesszünk.

Ő is felült a keselyű hátára, a két combja közé fogta a madár nyakát, balkezével belekapaszkodott a
heveder fülébe, jobbjával pedig a kantárt ragadta meg. Az első mormonok feje már felbukkant a
sziklák között.

– Előre, Griff! – kiáltott Wolfram és belefújt a madár szemébe.

A keselyű felélénkült és kiugrált a barlangból. Abban a pillanatban megérezte, hogy a lánc most
nem szorítja a lábát. Kiterjesztette hatalmas szárnyait és a következő pillanatban már a barlang előtti
kis sziklafennsík közepén csapkodott.

– Kapaszkodjon, az Isten szerelmére! – szólt hátra Wolfram Amelie-nek.



Neki is sápadt volt az arca. Ez már nem volt többé játék, nem volt kísérlet, hanem életre-halálra
menő, őrült vállalkozás. De már késő volt minden megfontolás.

A mormonok kővé dermedtek a megdöbbenéstől, rémülten nézték a két eszeveszettet és nem is
gondoltak arra, hogy a fegyverüket használják. A kondor kiterjesztette szárnyait és néhány lábnyi
magasságba emelkedett. Eleinte úgy tűnt, túl nagy teher számára a két ember súlya, de azután
megfeszítette erejét és feljebb emelkedett, egyre feljebb.

Wolfram bal keze görcsösen szorította a szíjheveder fogóját és érezte, hogy Amelie keze, mint
valami vaskapocs feszül a csuklójára. Nem mert hátranézni a lányra.

– Hunyja be a szemét! – súgta rekedten. – Isten legyen irgalmas hozzánk!...

A madár eleinte kapkodón, rendetlenül csapkodott a szárnyaival, de már nyugodtan repült, egyre
magasabbra. Wolfram kényszerítette magát, hogy nyitva tartsa a szemét. A sziget egyre kisebbé
zsugorodott. Csakhamar tisztán látta a tó valamennyi partját. A színek mind jobban egybefolytak és
vesztettek élénkségükből. A levegő azonban éles hideggé vált.

A kondor mozdulatlanul úszott kiterjesztett szárnyain. Hirtelen rikoltó vijjogás tört elő torkából,
amilyet Wolfram még sohasem hallott tőle. Úgy harsogott, mint valami győzelmi kiáltás. Az állat
felismerte délen a hegyláncot és talán ösztöne megsúgta, hogy az a hazája. A következő pillanatban
egyenesen nekivágott a levegőnek – dél felé.

Wolfram érezte, hogy nyílsebesen szállnak a hideg levegőn keresztül. Ha oldalt fordította tekintetét,
szürke tömeget látott, az Utah-hegység szikláit, amelynek szaggatott gerince gyorsan változtatta a
képét. A hegyeken túl kékes sávot pillantott meg. A Csendes-óceán volt.

A madár repülése egyenletes volt, csak a hideg vált lassan tűrhetetlenné. Wolfram úgy érezte,
dermesztő, súlyos nyomás nehezedik a halántékára. Az volt az érzése, hogy az egész teste elhalt.
Oldalt kellett fordítania a fejét, mert a nagy szélben nem kapott levegőt. Ekkor látta meg, a repülés
kezdete óta először, Amelie-t.

A lány behunyta a szemét. Arca fakó volt, a bőre szinte elkékült a hidegtől. Bal kezével még mindig
a kötelet fogta, jobb kezével pedig a férfi bal karjába kapaszkodott. Wolfram azonban érezte, hogy a
lány ujjainak a szorítása gyengül. Feje eleinte a férfi vállán nyugodott, de most már szinte a mellére
lógott.

Wolfram egyszerre tudatára ébredt annak a veszélynek, amelybe szerelmesét magával ragadta. A
gondolattól megszédült. Csaknem elengedte a hevedert, de összeszedte magát. Behunyta a szemét.
Azután nem tudta többé, merre járnak.

Egyetlen érzése az volt, hogy jeges hideg van. Később azt is érezte, hogy Amelie feje egyre lejjebb
csúszik a válláról.

Wolfram tudta, hogy lassan teljesen megbénul a keze és hogy nem tud megmaradni a madár hátán.
Amelie-nek hamarabb ki kellett merülnie, a lány könnyen le is csúszhatott. Erre a gondolatra megint
kinyitotta a szemét és hátranézett. Amelie már csak lazán tartotta a kötelet, dermedt ujjai elkékültek.
Wolfram rémülten szedte össze minden erejét. Valószínűnek látszott, hogy a kondorkeselyű addig



nem fog pihenőt tartani, amíg el nem éri hazáját, a Kordillerák havas sziklacsúcsait. Márpedig addig
sem ő, sem Amelie nem maradhatnak meg a madár hátán.

Először a fejére mért ütéseket, hátha elkábul tőle. A keselyű kissé megrázkódott, de nyugodtan
folytatta repülését. Amikor Wolfram megismételte az ütést, az állat nyugtalanul megrázta magát.
Wolfram felsikoltott: a madár majdnem levetette a hátáról.

Ezt abba kellett hagynia, ha nem akarta, hogy mind a ketten lezuhanjanak. Ezután hízelgéssel
próbált célt érni. Nevén szólította a madarat. Hiába! A kondort hívta a messzi déli táj.

Végre eszébe jutott, hogy ha pisztolylövéssel eltöri a madár egyik szárnyát, akkor a keselyűnek
lejjebb kell ereszkednie. Csakhogy akkor az állat kínos vonaglásával mindkettőjüket leszórja magáról.
Csak egyetlen, végső, őrültséggel határos eszköze lehet.

Összeszorított fogakkal Wolfram kihúzta az övéből az egyik pisztolyt és felhúzta a kakasát. A keze
annyira remegett, hogy a pisztoly kicsúszott az ujjai közül. Lezuhant. Hullt a mélységbe, ahová talán
nemsokára ő is, Amelie is követni fogják.

Elővette másik pisztolyát és felhúzta. Azután Amelie-hez fordult.

– Amelie – súgta a lánynak. – Amelie, kapaszkodjon, ahogy csak tud!

A lány semmi jelét nem adta annak, hogy megértette, vagy hogy eszméletén van.

– Istenem, segíts! – fohászkodott Wolfram. – Nem magamért teszem, hanem érte.

A pisztoly száját a madár koponyájához szorította és megnyomta a ravaszt. A madár teste
megvonaglott. Wolfram bal kézzel belemarkolt a hevederbe, jobb karjával pedig, hátrafordulva,
Amelie-t ölelte magához. Nem tudta, zuhannak-e vagy felfelé szállnak. Csak azt érezte, hogy a levegő
melegebbé vált körülötte. Aggodalom szorította össze a torkát... Még mindig nem értek le a földre?
Mi történt?

A kondorkeselyű szárnyai nem csukódtak össze, félig abban a kiterjesztett helyzetben maradtak,
melyben akkor voltak, amikor az állatot elérte a halál.

Wolfram semmit sem látott többé! A szeme lezárult, fekete éjszaka fogta körül...

Amikor Wolfram ismét eszméletre tért, az első ember, akit meglátott, egy lovas volt, aki azon
erőlködött, hogy megriadt és ágaskodó paripáját lecsendesítse. A lovas láttára homályosan emlékezni
kezdett Wolfram, de nem tudta, mikor és hol látta már ezt az embert.

A második gondolata az a tudat volt, hogy még él és hogy a földön fekszik. Erre visszatért az
öntudata. Felugrott.

Azaz fel akart ugrani, mert rögtön visszahanyatlott. Szédülés fogta el és a világ elsötétült előtte. De
ez csak múló gyöngeség volt. Csakhamar térdre emelkedett és ekkor meglátta Amelie-t.

A lány félig a földön, félig a kondorkeselyűn feküdt. A keze még mindig a kötélen pihent. Arca
sápadt volt, semmi jel sem vallott arra, hogy él.



– Amelie, térjen magához, kérem! – kiáltott Wolfram. – Istenem, ha meghalt! Uram, jöjjön,
segítsen! – az utóbbi szavakat az idegen lovashoz intézte.

Az idegen leszállt a nyeregből, ijedező lovát egy csenevész bokor tövéhez kötötte és kis üveget
húzott elő a nyeregtáskájából. Azután a különös csoporthoz ment.

– God damn! – tört ki belőle a csodálkozás. – Ilyet sem láttam még, amióta élek. Ember, honnan
kerültek ide?

– Most még ne kérdezzen! Segítsen ezen a hölgyön, ha tud. Úristen, mit ért minden, ha meghalt!

– Meghalt? Alig hiszem. Ez bizonyosan segít rajta. Várjon öt percig és meglátja, kinyitja a szemét.

Ujjaival szétfeszítette Amelie elkékült ajkait és az üvegből egy keveset belecsöpögtetett a lány
szájába. Azután borosüveget vett elő.

– Igyon csak, használni fog – nyújtotta az üveget Wolframnak.

– Az isten áldja meg érte! – nyújtotta vissza az üveget Wolfram, miután nagyot húzott belőle. – De
mintha már láttam volna valahol. Bocsásson meg, de a fejem még kóvályog.

– Persze, hogy látott – bólintott a lovas. – Sőt, nemcsak látott, de beszéltünk is egymással. A múlt
vasárnap. A Sóstó mellett, a mormonok telepén.

– Csakugyan! – eszmélt Wolfram. – Nos, mindenekelőtt egy kérdésre feleljen. Milyen messze
vagyunk Deserettől és hány óra van?

– Reggel fél nyolc van és egyenes vonalban körülbelül kétszáz angol mérföldnyire lehetünk a
mormonoktól.

– Kétszáz mérf...? – halt el a szó Wolfram száján. – De hiszen, uram, akkor mi alig két óra alatt
kétszáz mérföld utat tettünk meg ennek a keselyűnek a hátán.

– Ugyan! Hogy mesélhet ilyet?

– Az is mese, hogy mi ezzel a madárral a levegőből hullottunk le?

– Nem, ez igaz! De ha nem a saját szememmel látom, nem hinném el senkinek. Amint jöttem az
úton, felnéztem az égre, hát egyszer csak magasan odafönn valami fekete pontot láttam. Ejnye,
gondoltam, nagy madár lehet az, hogy kerülhet erre a vidékre? Néztem, míg csak fölém nem ért.
Elővettem a messzelátómat és akkor vettem észre. Mintha egy kis felhő...

– Az én lövésem! – szakította félbe Wolfram az idegent.

– Valószínűleg az lehetett. Szóval láttam a kis felhőt és egyszerre, mintha a kondor közelebb jönne.
Először azt hittem, az érzékeim játszanak velem. De a madár csakugyan lejjebb ereszkedett. A lovam
is meglátta, és megbokrosodott. A madár teste hatalmas puffanással vágódott elém. Hát, ember, most
mondja meg nekem: hogy az ördögbe támadt ez az őrült ötlete?



Wolfram nem volt mesélő kedvében, ezért csak szaggatottan írta le kalandjukat, de az idegen így is
megértette, érdeklődéssel hallgatta.

– Ez még nekem sem ötlött volna az agyamba – suttogta az idegen magában. – Erős jelleműnek kell
annak lennie, aki ilyesmire vállalkozik.

Wolfram nem figyelt a szavakra. Amelie-t nézte. A lány megmozdult. Wolfram felkiáltott
örömében.

– Hála istennek, nem halt meg, él! – ujjongott hangosan Wolfram. – Köszönöm, uram.

Átölelte a lány vállát és megpróbálta felemelni. De Amelie még gyenge volt, visszaroskadt.

– Hagyja békén azt a lányt! – szólt rá az idegen. – Hiszen ha mindaz igaz, amit elmesélt, épp eleget
kellett kiállnia. Jöjjön, odaültetjük a napra, ott majd hamarosan összeszedi magát. Ez jobb lesz, mint
az erőszakos ébresztés. Jöjjön!

Erős karral nyúlt Amelie hóna alá. Wolfram a másik oldalon támogatta a lányt, így vezették az
egyik szikladarabhoz. Ott leültették, hátával a kőnek támasztották. A lány tűrte, hogy azt tegyék vele,
amit akarnak. Az idegen a lány arcát és kezeit borral dörzsölte meg. Wolfram elérzékenyedve nézte
szerelmesét.

– Szegény Amelie! – sóhajtott fel. – Mennyit kellett szenvednie miattam.

– Maga miatt? Milyen viszony van maguk között?

– Rajta kívül senkim nincs. A mindenem!

Az idegen előbb szemügyre vette Wolframot, majd odament a kondorkeselyűhöz, amely
kiterjesztett szárnnyal és szétroncsolt koponyával feküdt a földön.

– Pompás állat! – mondta elismeréssel.

– Igen. Fáj a szívem ezért az állatért. Inkább tíz mormont küldtem volna a pokolra, mint hogy
megöljem ezt a nagyszerű madarat! Hiszen neki köszönhetjük az életünket.

– Hallja, ne foglalkozzon most ilyen gyilkos gondolatokkal. Megköszönte már Istennek ezt a
csodát? Imádkozzon, mert Isten valóban csodát tett, hogy megmentse magukat.

Wolframot a legutóbbi órák eseményei mélyen megrázták. Letérdelt és remegve, szívből fakadó
hálaimát suttogott.

– Jól van! – mondta az idegen és kezével megérintette Wolfram vállát. – Most pedig mondja meg,
hová akarnak menni és mihez akarnak kezdeni?

– Nem tudom – rázta a fejét Wolfram. – Nincs fegyverem, se pénzem, se élelmiszerem. Hol
vagyunk voltaképpen?

– Majdnem Kalifornia határán. Nagyobb település itt nincs. Elszórt település is alig. A tengerig még



körülbelül háromszáz angol mérföldnyi az út. A hölggyel együtt legkevesebb egy hétre lesz
szükségük, míg a partra érnek. De lehet, hogy több is. Ha dél felé fordulnak, akkor nyolcnapi
járóföldre egy nagyobb telepre akadnak, lord Hope telepére.

– Lord Hope? Csak nem az Óhajok Hegyén?

– Azt hiszem, úgy hívják azt a sziklát. Úgy hallottam, barátságos ember. Minthogy különc
természet, bizonyára érdekelni fogja őt az ön története és pártjukat fogja. Egyébként ez a legközelebbi
hely, ahol segítségre találhatnak.

– A lordhoz nem megyek. A lorddal nekem semmi dolgom, és nem is akarom, hogy legyen.

– Miért nem? Talán ismeri és az ellensége?

– Egyszer megsértett! De hagyjuk ezt!

Az amerikai azonban apránként kiszedte a fiatalemberből a lorddal való összezördülés történetét.

– Hm. Ha nem veszi rossz néven, bizony ott nem volt igaza! A lord jogosan cselekedett.

– Lehet, hogy igaza van, de én bosszút esküdtem a lord ellen és nem akarom, hogy valamiért
hálával legyek adósa. Erről ne beszéljünk többet.

– Ahogy akarja. De azt csak belátja, hogy ezzel a gyönge lánnyal nem bolyonghat minden terv és
cél nélkül, összevissza a vadonban.

– Ezt belátom. De mihez kezdjek?

– Hallgasson rám! Mint már a mormonoknál is említettem, éppen útban vagyok Nebraska felé. A
célomat hamarosan el is érem. A két pisztolyom elég fegyver lesz nekem és miután bátor fickónak
ismertem meg, magának ajándékozom a puskámat. Persze a lőszerrel együtt. Azután a
kétszersültemből meg a boromból is adok annyit, amennyit nélkülözhetek. Sőt, minthogy pénzre is
szükségük lesz, azt is adok. Később majd visszafizeti nekem. Nos?

– Igazán hálás vagyok önnek! Nem magam miatt, mert én megélek a jég hátán is, hanem a lány
miatt. Hová küldjem majd a pénzt? Hol lakik?

– Fizesse be New Orleansban a Nathan Testvérek bankjába. Akkor bizonyosan megkapom. És
fogadjon el egy jó tanácsot. Ön építész, mint azt nekem a mormonoknál mondta. Meggyőződésem,
hogy szép dolgokat tud alkotni, ha akar. Láttam a mormonok városát, láttam a házakat, amelyeket az
ön tervei szerint építettek és tetszettek. Menjen New Orleansba és forduljon a Nathan Testvérekhez.
Abban a városban hamar érvényesülhet.

– Nem hittem volna, hogy ebben a kihalt vadonban ilyen vigasztalóra találok! Elfogadom az
ajánlatát és remélem, hamarosan visszafizethetek mindent. Szóval New Orleansba menjek.

– Igen. Menjenek Louisianán keresztül. Arra hosszabb ugyan az út, de biztonságosabb. Amint
elérték a Red Rivert, onnan már New Orleans sincs messze.



Leakasztotta a puskáját a nyeregkápáról, megosztotta Wolframmal a porát meg az ólmát, odaadta
élelmiszereinek jó részét, végül egy bankjegyet is átnyújtott.

– Ezer dollár? Ennyire nincs szükségem...

– Annál jobb! Költsön belőle annyit, amennyire szüksége van, azután majd a Nathan Testvéreknek
fizesse vissza a pénzt. Kisebb bankjegy nincs nálam. Most pedig, mivel látom, hogy a hölgy magához
tért, megyek. Szerencsés utazást!

– Amelie is hadd köszönje meg! – szólt Wolfram az idegen után.

– Ne köszönjenek semmit!...

Felpattant a lovára, búcsút intett, megsarkantyúzta az állatot és elvágtatott.





HUSZONÖTÖDIK FEJEZET

A kísértés

Ha Albert Herrera eszméletén lett volna, amikor lezuhant, bizonyára örvendezve kiáltott volna fel,
amiért a nem várt esemény a borzalmas vihar hatalmából kiszabadította. Ez mentette meg
mindkettőjük életét. Amikor Albert visszanyerte öntudatát és kinyitotta a szemét, megsejtette, mi
történt velük. Valami gödörbe jutottak, amely tíz láb mélységű lehetett. A gödör oldalai szabályosak
voltak. Albert felismerte, hogy ez a mélyedés düledező ciszterna, amilyen sok akad a sivatagban, hogy
az esetleges esővíz összegyűljön benne. Lehunyta a szemét és ernyedten hanyatlott vissza.

Odafönt a vihar még nem tombolta ki magát, mert Albert félálomban még mindig hallani vélte a
számum süvöltését. De mikor másodszor felébredt, az ég kéken ragyogott a ciszterna száján keresztül.
Felemelkedett. Mellette, bő ruhába és fátyolokba burkolva, ott feküdt Judith. Albert még mindig
átölelve tartotta. A lány nem mozdult.

Maga alatt a ló testét érezte. Az állat már kimúlt. Albert csak most eszmélt rá a zuhanás előtti
eseményekre. Vajon él-e még Judith? Most először fogja meglátni az arcát. Az éjjel csak fátyolban
látta. A lány talán már meg is halt!

Óvatosan félrevonta a fátyolt a lány arcáról. Csodálatos szépségű arc tűnt meglepett szeme elé. A
fehér arc keleti eredetnek semmi nyomát nem mutatta. Albertnek először a lány dúsan hullámzó,
gesztenyebarna haja tűnt fel, majd erős, de mégis kecses rajzolatú szemöldöke. A szeme színét a lezárt
szemhéjak elfedték előle.

Albert belemerült a lány szépségének szemlélésébe. Hirtelen azonban riadt érzés fogta el. Nem
tudta, élőt vagy halottat lát-e maga előtt. Judith olyan szép volt, mint a márvány: fehér és
mozdulatlan.

– Judith! Ébredjen! – keltegette Albert és a kezét a lány homlokára tette. Az hideg volt.

Hogy szerezzen bizonyosságot arról, hogy él-e a lány? A lány bő ruháját egy tű fogta össze.
Gyorsan kihúzta a tűt és hegyét beleszúrta a lány vállába. Judith teste megvonaglott.

– Hála Istennek, él! – örvendezett Albert

A fiatal tiszt felállt és igyekezett a lányt is felemelni. Hátha a mozgás visszahozza a lappangó
életet!

Sikerült! Judith felnyitotta a szemét, majd visszahanyatlott Albert mellére. A lánynak megint
lecsukódott a szeme.

– Judith! Drága Judith! – kiáltott rá Albert. – Térjen magához! Megmenekültünk!



Az erős hangra a lány megremegett és nagy erőfeszítéssel kinyitotta a szemét. Gyönyörű volt.
Sokkal szebb, mint Albert sejtette. Az a világos, tiszta szempár volt, amelyben a kedves báj a
rajongás, a belső tűz fényével ragyog.

– Ön az? Istenem, hol vagyok?

– Én vagyok, a francia, akit ön nagylelkűen meg akart menteni és akinek sikerült önnel együtt
megmenekülnie! – magyarázta Albert

– Tudom – súgta Judith bágyadtan. – Ön az a fiatalember! Köszönöm, de kérem engedjen el...
szeretnék felülni. Még gyenge vagyok.

A lány mozdulatából megértette, hogy Judith ki akarja vonni magát az öleléséből. Lassan engedte,
hogy a lány lejjebb csússzon a karjában, míg végül Judith a ló nyergére nem ült.

– A véletlen mentett meg bennünket – beszélt Albert. – Belezuhantunk ebbe a víztartó gödörbe és a
szélvihar a fejünk felett zúgott el. Lehet, hogy csak ketten menekültünk meg. Természetesen... de arra
később is gondolhatunk!

– Mire?

– A jövőre és arra, milyen nehéz lesz lakott vidékre jutnunk.

Judith sóhajtott, de nem felelt. Albert is gondolataiba merült.

– Kimászom és megnézem, mi lett a karavánból. Az élők már nem sok kárt tehetnek bennem, a
halottaktól meg nincs mit tartanom!

– El akar hagyni?

– Igen, de mindjárt visszajövök. Hátha találok valamit, aminek hasznát vehetjük.

– Ha meglátják, a kabilok megölik!

– Majd vigyázok magamra!

Nem volt könnyű Albertnek kikapaszkodnia a gödörből. Szerencsére a téglák, amelyekkel a falakat
valamikor kibélelték, meglazultak és Albert felmászhatott a téglaközökön. Előbb óvatosan
körülnézett. A végtelen pusztán nem látszott élet.

Ekkor kiugrott és lerázta ruhájáról a homokot. Már ismerte az üresség vigasztalan képét, de arra a
gondolatra, hogy kettőjükön kívül az egész csapatból nem maradt élő ember, borzongás futott végig
rajta.

Albert körüljárta a ciszternát és megtalálta Judith lovának a tetemét. Ebből megállapíthatta az
irányt és csakhamar talált is döglött lovakat, halott kabilokat. De vajon minden ló elpusztult? Albert
nem akarta elhinni. Gondosan sorra vizsgálta valamennyi állat testét. És valóban sikerült először egy,
azután még egy lovat lelnie, amely az élet jeleit mutatta. Kiszabadította a két állatot a homok alól,
kitisztította a port a szemükből, az orrlyukaikból meg a szájukból és nagy örömmel látta, hogy az



állatok lassan kezdenek magukhoz térni.

Aztán fegyver után nézett. Ez már könnyebb feladat volt. Puskát, jatagánt minden kabil viselt, sőt,
sokuknak pisztolya is akadt. Albert kiválasztotta a két leghasználhatóbb pisztolyt, puskát, kellő
mennyiségű lőport, golyót szedett össze, majd azoknak a kabiloknak a tetemeit kezdte keresni,
akiknek az élelmiszerre kellett ügyelniök. Egyet sem talált közülük. Rábukkant viszont Judith
szolgálóinak egyikére. A halott nő lovának málhájában egy dobozra akadt, telve az arab nők
toalettjének eszközeivel. Valószínűleg Judith-é lehetett.

Ismét visszatért a két lóhoz, amelyek ekkorra már feltápászkodtak. Nagy örömére egy zsák datolyát
is talált. Ebben a pillanatban ez nagyobb értéket jelentett, mint a fegyverek. Elégedetten tért vissza
kincseivel a ciszternához.

Judith még mindig lehajtott fővel ült a kihűlt lótetem mellett.

– Mademoiselle! – kiáltott le hozzá Albert. – Mégsem vagyunk teljesen elveszve. Fegyvert és
datolyát találtam, sőt az ön számára is valamit. Nézze csak! Öné ez a doboz?

Judith felnézett. Szeméből hálás kifejezés sugárzott.

– Igen, ismerem. Néhány ruhám is abban van. Folytathatjuk az utunkat? De merre menjünk? A
kabilok közül már egy sem él?

– Úgy látszik, egy sem. És hogy merre induljunk? Északnak, nyugatnak vagy keletnek. Dél felé nem
mehetünk, mert arra a Szahara fekszik. De van-e már annyi ereje, hogy kijöjjön a gödörből? Majd
lenyújtom a puskaszíjat. Próbálja meg, hátha sikerül a segítségével olyan magasra kapaszkodnia, hogy
elérhessem a kezemmel. Gondolja, hogy elég erős már?

– Azt hiszem igen. Itt nem maradhatok.

Fárasztó munka volt, de a lány sokkal több erőről tett tanúságot, mint Albert várta volna. Sikerült
olyan magasra emelkednie, hogy Albert megragadhatta a kezét és kihúzta.

– Köszönöm, uram – hálálkodott a lány fent. – Ön sokkal többet tett értem, mint bárki más ezen a
világon. Ettől a perctől kezdve a rabszolgája vagyok!

– Rabszolgám? Soha! Hát lehet-e több nagylelkűség bárkiben is, mint amit az elmúlt éjjel ön
mutatott? Én tartozom hálával, mert fel akarta áldozni magát értem! De az ég másképp és jobban
intézte.

– Mit gondol, atyám életben lehet még?

– Nem tudom. Minden amellett szól, hogy meghalt, ha ő is a barlangban volt. Nem hinném, hogy
ötünkön kívül más is kimenekült volna. Ha nem volt a barlangban, akkor talán még él.

– Most Algírnak akar tartani?

– Nem tudom. Ha megint kabil törzsekre bukkannánk, ott kellene maradnunk náluk. Valószínű,
hogy másodszor is lelepleznének. Ha Marokkónak indulnánk el, nyugat felé, szintén veszedelmes



lenne. A marokkóiak minden idegent rabszolgájukká tesznek. A legjobb lenne, ha elérnénk Tuniszt
vagy Tripoliszt, ahol a francia konzulhoz fordulhatnánk. Ez a leghosszabb út. Ön mit gondol?

– Hogy mit gondolok? Nekem nem lehet szavam, én nem dönthetek. Életemet, mindenemet az ön
kezébe adom. Ne kérdezzen tőlem semmit, határozzon maga, úgy, ahogy legjobbnak látja. Vakon és
engedelmesen követem bárhová. Ön az uram és parancsolóm!

– Hogy beszélhet így? Kezdetben mindenesetre észak felé haladunk, mert ott vannak az első
oázisok. De megyek és megnézem a lovakat. Ó már lábra álltak. Pompás állatok! Egy óra alatt úgy
megerősödnek, hogy elbírnak bennünket. Adok nekik néhány datolyát!

Albert felszerszámozta a lovakat. Judith lovára női nyerget tett. Azután felmálházta az állatokat.

A dögkeselyűk arra késztették Albertékat, hogy gyorsan hagyják el ezt a helyet. A látóhatáron
megjelent az első farkas vagy sakál. Ezek az állatok rendszerint a karavánok nyomában járnak.
Szívesen követik a számum nyomát, mert tudják, hogy a szaharai szélvihar mindig bőséges zsákmányt
ad számukra. A farkasok nem támadnak meg ugyan élő embert, de aggasztó volt a közelségük.

Albert a két lovat odavezette Judith-hoz, aki közben rendbehozta az öltözékét, sőt részben újjal
cserélte fel.

– Már nincs messze az éjszaka. Legjobb lenne, ha akkor lovagolnánk. Remélem, így hajnaltájt
valami oázis közelébe érünk. – Albert felpattant a nyeregbe. – Pompásak ezek a kabil lovak!

Egymás mellett lovagoltak, de közben Albert nem láthatta Judith arcát. A fiatal tisztnek úgysem
volt most beszédes kedve. Hirtelen megváltozott helyzetéről gondolkozott. Mint a franciák titkos
felderítő tisztje és mint Achmet bej állítólagos barátja, szerencsésen eljutott a kabilokhoz, akik
barátságosan fogadták. Azután gyanút fogtak és foglyul őrizték, míg a dahrai barlangból meg nem
menekült. Onnan nekivágott a végtelen messzeségnek. Útközben leleplezték, közel járt a halálhoz, de
megmenekült és most itt lovagol a sivatag közepén egy lány oldalán, akinél szebbet talán még
sohasem látott. Sokszor azt hitte, hogy álmodik.

Jó ideig átengedte magát az álmodozásnak, majd a jövő jutott eszébe. Ezalatt a lány egyszer sem
fordította felé az arcát. A gyeplőt ügyesen kezelte.

– Nos, mademoiselle – törte meg végre a hallgatást Albert, amikor teljesen besötétedett. – Elég
erősnek érzi magát, hogy egész éjjel nyeregben maradjon?

– Azt hiszem, igen. Hiszen tudnia kell, hogy az utazás nem szokatlan számomra és az éjszaka is
rövid.

– De hosszúvá válik, ha olyan hallgatag lesz, mint eddig!

– Megszoktam már. Sokszor napokig ábrándozom anélkül, hogy egyetlen szót szólnék.

– Nehezére eshet ez a tartózkodás azok után a szórakozások után, amelyekben Oranban volt része.

– Ön téved! Oranban visszavonultan éltem. Atyámon és a szolgálómon kívül soha nem láttam
senkit. Velük is keveset beszélgettem.



– Különös! Hiszen ön a város legünnepeltebb szépsége volt!

– Honnan veszi az alapot ilyen hamis hízelgéshez?

– Hamis? Amikor Oranban voltam, mindenütt csak az Eli Baruch Manasse leányának szépségét
dicsérő himnuszokat hallottam és hozzá kell tennem: az erényességének a hírét is! Jómagam nem
láttam önt és őszintén megvallom, nagyon meglepődtem, amikor önt ma először megpillantottam. Azt
hittem, keleti szépséget fogok látni. Elcsodálkoztam, hogy a hajának és a szemének a színe
világosabb, mint sejtenem lehetett.

– Azt hiszem, ez már sokaknak feltűnhetett. Ennek könnyen magyarázatát tudom adni. Joga van
bizalmat követelni tőlem és én is úgy érzem, kötelességem, hogy bizalommal legyek önhöz. Éppen
ezért egy titkot mondok el. Atyámat ismeri. Nekem nem szabad gáncsolnom őt, de ismerem a
jellemét. Azt hiszem, amióta él, mindig csak a nyerészkedés meg a közönséges élet javai érdekelték.
Már ifjúkorában gazdag ember volt. Anyám hasonló tekintélyes vagyont örökölt. A szülők úgy
határoztak, hogy a két fiatalnak össze kell házasodnia. Ez meg is történt. Házasságuk első évében
születtem meg. Anyám a halála előtt – én tizenkét éves voltam már – bevallotta, hogy ő egy angol
embert szeretett és csak szüleinek a parancsára lett Eli Baruch Manasse felesége. Azt is elmondta,
hogy az angollal a házassága után sem szakította meg a kapcsolatát, és állította, hogy én a
szerelmesének vagyok a gyermeke, nem Eli Baruch Manasseé.

– Atyám erről nem tudott, nem is sejtette. Már anyám életében is szinte őrült szenvedéllyel
szeretett és anyám halála után ez az imádat csak növekedett. Nem ismert semmit a világon az ezüstön
és az aranyon kívül, csak engem. Még a fösvénységét is legyőzte, ha rólam volt szó. Mindig többet
adott, mint amennyit kértem. Igaz, nem voltam pazarló természetű. Nyelvtanárokat fogadott mellém
és olyan nevelést adott, amely helyzetemhez képest, de még népünk szokásaihoz mérten is előkelő
volt. Úgy tartott, mint a legdrágább kincsét. Hogy mennyire szeretett, azt már abból is megítélheti,
hogy miattam lett az ön árulójává, kockára tette az ön életét, csakhogy a lányáét megmenthesse!
Kérem, bocsásson meg neki!

– Már említettem, hogy sohasem használtam ki atyám szeretetét. Visszavonult életet éltem a
könyveim között, a zongorámmal meg a festődobozommal. Alig vettem észre, hogy felnőttem és
atyám célzásai a férjhezmenésről nemcsak hidegen hagytak, de határozatlan irtózással is eltöltőitek. A
könyveimből tudtam, hogy a nőnek szeretnie kell egy férfit és örökre neki kell adnia magát. De akkor
még nem éreztem szerelmet. Nem is sejtettem, mi a szerelem.

Meg aztán kihez mentem volna férjhez? A saját népemhez tartozó fiatalemberek között
egyetlenegyet sem találtam, akitől ne irtóztam volna. A zsidóknak csak a pénzen jár az eszük, minden
gondjuk a nyerészkedés, az üzlet. Megcsalják a franciákat és a bennszülötteket egyaránt. Természetes,
hogy mind a két nép megveti őket. Bennem pedig keresztény vér is folyik. Ha az ön honfitársai közül
szerettem volna meg valakit, akkor boldogtalan lett volna az életem. Francia nem vehetett el
feleségül. Ha meg is tette volna valaki, bizonyára csak a pénzemért kérte volna meg a kezem és azt a
megvetést, amelyet azért honfitársaitól magára vont, csak a gazdagságom tette volna számára
elviselhetővé.

Az érzésem azt súgta, hogy annak a keresztény embernek, aki engem feleségül venne, meg kellene
önmagát vetnie. Ilyen embert pedig nem tudnék szeretni, így egyedül álltam és vártam az időt, amikor
atyám határozottabban fog a férjhez menésre késztetni. A kabilok támadása azonban véget vetett



minden gondomnak. Hogy szerencsémre-e vagy szerencsétlenségemre, nem tudom...

A lány elbeszélése sok új, meglepő dologról világosította fel Albertet. Sokkal többet talált Judith-
ban, mint amit várt. Önkéntelenül érdeklődni kezdett, kérdéseket tett fel. Percről percre növekedett a
csodálata. Judith beszélt franciául és angolul, ismerte az irodalmat, kialakult világnézete volt. Minden
szava fontolgatásra késztette a fiatal franciát. Sokáig beszélgettek.

Végül elakadt a beszélgetés. Vágtatásba tudták sarkantyúzni lovaikat, mert a talaj erre már
keményebbé vált.

A lány kivívta Albert becsülését. Ez a felfedezés szinte teljesen elfeledtette vele a jövőt. Most már
csak néha váltottak egy-egy kurta mondatot.

Végre hajnalodni kezdett, de Albert semerre sem látott egyetlen bokrot, fát vagy hegységet.

Nemsokára körülbelül húsz főből álló csapatot vett észre, amely feléjük közeledett. Albert abban
reménykedett, hogy majd élelmiszert vásárolhat tőlük. Megkérte Judith-ot, álljon meg és várjon, ő a
karaván elé vágtat.

Kereskedőkből álló karaván volt, amely Afrika belseje felé igyekezett. Albert, aki még mindig
kabilként szerepelt, elmondta nekik azt a szerencsétlenséget, amely a karavánját érte és
kukoricakenyeret meg egyéb élelmiszert kért tőlük. Nem mulasztotta el a kereskedőket
figyelmeztetni, hogy a halottaknál gazdag zsákmányt találhatnak, ha a pusztulás helyét megkeresik.
Ez az ígéret termékeny talajba hullott a nyereségre vágyó kereskedőknél. Albert mindent megkapott,
amit csak kért, sőt még két üveg rumot is kapott titokban. A kereskedőktől megtudta, hogy körülbelül
két óra múlva oázist érnek el, és hogy Laghuatba északnyugati irányba kell haladnia. Elégedetten
nyargalt vissza Judith-hoz és talán sohasem ízlett neki még úgy dinnye, mint az, amelyet Judith ujjai
szeltek fel és kínáltak neki.

A két ló, miután Albert kevés rummal nedvesített kukoricakenyeret adott nekik, megint sebes
vágtába kezdett. Csakhamar kékes foltot pillantottak meg a látóhatár szélén. Csak az oázis lehetett.

Az oázis kis pálmaerdő volt, víztartó medencével a közepén; amelyet satnya rét vett körül. De a
datolyapálmák néhol olyan sűrűn álltak, hogy védelmet nyújtottak és árnyékot adtak. Micsoda
boldogság ez olyanoknak, akik heteken keresztül csak az afrikai nap izzó sugarait érezték!

A két ló vidáman nyerített a ciszterna vize mellett. Judith ebédet készített. Beszélgettek. Albert
tréfálkozott és Judith is jókedvűen felelgetett.

Albert úgy érezte, hogy sohasem hallott még szebb, kedvesebb muzsikát, mint a lány csengő
kacagása.

Albert Párizsban semmivel sem volt jobb, mint a barátai. Az igazi szerelmet sohasem ismerte. Ha
valamelyik táncosnő vonzalma önként nem fordult felé, a gazdag Morcerf tábornok fia pénzért meg
tudta venni. Albert egyenes úton haladt afelé, hogy fásult, felületes és tartalmatlan ember váljon
belőle.

A szerencsétlenség volt a tanítómestere. Albert Herrera hadnagynak nem kínálkoztak többé azok az



alkalmak, amelyek Párizsban csábították.

Meg mit is jelentett számára egy nő? Az egyetlen asszony, akit tisztelt és becsült, az édesanyja volt.
El sem tudta képzelni, hogy édesanyjához fogható másik nő is lehessen a világon.

Ezért Albert néhány éves algériai tartózkodása alatt még csak rá sem nézett asszonyra. Egész élete
abból állt, hogy mint katona kitüntetést és elismerést szerezzen, hogy a tudományokban való
jártasságát és életismeretét tökéletesítse.

Annál veszedelmesebb volt számára Judith. Ez a leány valóban arra termett, hogy benne vonzalmat
ébresszen. Albert izgatott volt. Az az édes remegés, amelyet akkor érzett, amikor Judith először pihent
a mellén, ismét végigfutott rajta és mielőtt tudatára ébredt volna annak, hogy mit tesz, már ott ült a
lány mellett és a keze a leány kezében pihent.

Judith nem húzódozott, a kezét sem vonta el. Csak a szemét sütötte le egy pillanatra és úgy érezte,
megáll a szívverése. De ez csak múló érzés volt.

– Judith! – súgta Albert. – Ön azt mondta, hogy sohasem szeretett még férfit. Nem is tudna soha
szeretni?

– Szeretni? Nem tudom! – szava erőltetetten hangzott. Remegett.

– Judith! Nem tudna engem szeretni? A halálból menekültünk meg, miért ne élhetnénk egymásért?
Judith, legyünk boldogok!

Szorosabban magához vonta a lányt. Az nem ellenkezett. A feje a férfi vállán pihent és Albert látta,
mint önti el arcát a pír. A férfi egyre szorosabban ölelte.

De Judith arcán a pirosságot hirtelen halálos sápadtság váltotta fel. A homloka jéghideggé vált a
férfi csókjai alatt. A szeme lecsukódott, ajka megvonaglott.

– Judith! – kiáltott fel Albert rémülten. – Hiszen ön remeg, ön reszket... hát nem szeret engem?

– A rabnője vagyok és ön az én uram, a megmentőm. Mindent az ön kezébe tettem, az életemet, a
becsületemet. Nem szabad mást akarnom, mint amit ön kíván!

A hangja megtörten, tompán szólt. Albert alig értette meg. Azután mély, megrázó zokogás tört fel a
lányból és kezébe temette az arcát.

Albert karja lehullott a lány válláról. A férfi egy pillanatig megrettent én meredt rá. Azután
felugrott.

Mit akart tenni?! Ezt a lányt, aki szebb, jobb és tiszteletre méltóbb volt, mint bármelyik más, akit
csak ismert, ezt a lányt, aki magát az ő becsületére, védelmére és lelkiismeretességére bízta, ezt a
lányt, aki őt talán nem is szerette, de túlzott engedelmességből semmit nem mert megtagadni tőle, ezt
a lányt, akit talán ő maga sem szeretett, ezt akarta játékszerévé tenni! Ez volna az a becsület, ami után
évek óta törekszik? Ez volna a lovagiasság, amelyhez ragaszkodni akart, hogy a nevét becsültté tegye,
bár az apja szégyenletes véget ért?



A párizsi Albert Morcerfnek semmi oka sem volt habozni efféle tett előtt. De Albert Herreranak
már a gondolattól is vissza kellett rettennie.

A vér az arcába tódult. Talán soha nem szégyenkezett ennyire. Felugrott és az oázis legtávolabbi
végébe húzódott. Hogy nézzen ezentúl ennek a lánynak a szemébe, akit a legnagyobb tisztelete
ellenére ilyen gyalázatosan megbántott? Az a gondolat, hogy a lány szeme elé kerüljön,
elviselhetetlenül gyötörte.

Hogy aljasodhatott le ennyire. Albert rettenetesen haragudott magára. Úgy érezte, hogy az, amit
tett, vagy tenni akart, eltörölte mindazt az érdemet, amelyet az utóbbi évek erőfeszítéseivel szerzett.

Ekkor egy kezet érzett a vállán. Megremegett, de nem mert felnézni.

– Kedves, jó barátom, bocsásson meg nekem. Tudom, megsértettem! Pedig nem akartam
megbántani. Önkéntelen volt ez az ellenkezés, szokatlan volt a gondolat... Ne haragudjon rám! Hogy is
utasíthattam vissza a megmentőmet?

Albert megrendült. Ő, Judith kér tőle bocsánatot! Rajongó, eszményi hálaérzetében képes olyan
áldozatot hozni, amitől maga a férfi is megdöbbent?!

– Judith – szólalt meg halkan, fojtottan. – Nyomorult ember vagyok! Hogy is merhettem ilyesmit?
Judith, bocsásson meg nekem! Esküszöm, amíg a sors el nem választ egymástól, arra törekszem, hogy
elfeledtessem önnel ezt a percet!

Leborult a lány előtt. A szemét könny öntötte el. Judith-nak megtisztult a tekintete és leírhatatlan
melegséggel nyugodott a fiatal tiszt fájdalomtól feldúlt arcán.

– Jól értem önt? Hát becsül engem? Tiszteletben tartja egyetlen kincsemet, ami még az enyém, a
becsületemet? Tiszteletben tartja a védtelenségemet? Köszönöm! Ön megtanított arra, hogy többet
érek, mint magam hittem. Ó, uram, eddig tiszteltem és szerettem önt, mint a megmentőmet. De ön
többet tett, mint bármely más férfi. Én becsülöm, én csodálom önt!

Letérdelt az előtte lévő férfihez. Albert felugrott, hogy felemelje, de a lány megragadta a kezét, és
hosszan rászorította az ajkát. Albert érezte, mint peregnek forró könnyei a kezére. Végre szinte kitépte
a kezét Judith szorításából és megzavarodva, felindultan a lovakhoz sietett.

Hat nap múlt el azóta.

Albert, úgy látszik, nem találta meg a helyes utat. Céltalanul bolyongott útitársával, anélkül, hogy
tudta volna, merre járnak. Az élelmiszereik fogytán voltak, a lovak ernyedten vonszolták magukat és
Albert is érezte, hogy egyre fáradtabb. Csak Judith-on nem látszott meg a fáradtság: a nők általában
jobban tűrnek.

Albert olyan tisztelettel viselkedett a lánnyal szemben, mint a hűbéres a királynőjével. Napról napra
jobban belátta, hogy Judith ezt a hódolatot meg is érdemli. Albert még nem tudta, hogy szereti a lányt,
pedig lelkébe már beköltözött az őszinte és igazi érzés.

Judith szemérmes pirulással fogadta a hódolatot. Elfogadta, mert félt, hogy visszautasításával
megsértené a férfit. Judith tapasztalatlan volt, hiányzott belőle a kacérság. Nem ismert olyan



praktikákat, mint például, hogy a szerelmes férfi annál inkább vonzódik a nőhöz, minél
közömbösebben viselkedik az. Egy percig sem titkolta, mennyire boldoggá teszi őt Albert tisztelete.
Ha a fiatalember nem igyekezett volna olyan görcsösen elkerülni minden utalást, amely arra a
pillanatra emlékeztette volna, talán már az első napokban megvallotta volna szerelmét...

De vajon merre haladnak? Lehet-e reményük, hogy együttlétüket végre boldog nyugalomban
élvezhessék? Hogyan vergődhetnek ki a sivatagból iránytű és vezető nélkül? Lehet, hogy épp a
Szahara szíve felé tartanak. Még néhány nap és mindketten éhenhalnak!

A lovak fáradtan vonszolták magukat a forró homokban. Albert csak Judith miatt aggódott.

Végre a hetedik nap estéjén, amikor már a lovakat is kezdte elhagyni az erejük, kéklő folt tűnt fel a
látóhatáron. Oázis. Amikor közelebb értek, Albert kínos meglepetéssel vette észre, hogy ez ugyanaz,
amelyre legelőször bukkantak. Tehát körben tévelyegtek. Csakhogy az oázist most egy nagy karaván
lármás nyüzsgése tette elevenné. A karaván, mint Albert megtudta, Afrika belseje felé igyekezett. Ha
nem akartak még egyszer hiába barangolni a pusztaságban, hozzájuk kellett csatlakozniuk, míg biztos
helyre nem jutnak.

Rövid tanácskozás után elhatározták, hogy a karavánnal tartanak.





HUSZONHATODIK FEJEZET

Ali ben Mohammed

Hosszú út után végre lassanként más arcot öltött a sivatag. Egyre sűrűbben találtak oázisokat és a
látóhatár szélén kékellő sávok hegységek vagy erdők közelségét hirdették. A rekkenő forróság is
enyhült kissé.

A karaván Közép-Afrika olyan vidékei felé közeledett, amelyet talán még sohasem érintett európai
ember lába. Az utóbbi időben az egész világon Közép-Afrika vált a kutatók érdeklődésének tárgyává,
már csak azért is, mert négy ezredév sem volt elég ahhoz, hogy ezekről a mesékbe vesző vidékekről a
legcsekélyebb ismereteket is szerezzenek. Merész utazók többször próbáltak behatolni a csodáknak
ebbe az országába, de ezért majdnem valamennyien az életükkel fizettek. Mungo Park óta, aki útjának
végcéljánál, Timbuktu közelében halt meg szenvedések és nélkülözések után, már igen sok embert
csábított a tudásvágy, a nagyravágyás és a vallásos rajongás arra, hogy az úttörő nyomán haladva,
eredménnyel járjanak. Minden hiábavaló volt. Többen elérték céljukat, de sohasem tértek vissza, hogy
jelentsék, mit találtak ott. Láz, betegség, éhség vagy a rabló bennszülöttek keze ragadta el őket. Egy
franciának, René Callie-nek sikerült ugyan kis ideig Timbuktuban tartózkodnia, de csak mohamedán
zarándoknak öltözve. Pénz, eszközök és segítség nélkül semmit sem tudott feljegyezni. Betegen,
félholtan ért vissza hazájába. Egy Barth nevű németnek tartotta fenn a sors azt a dicsőséget, hogy ne
csak Timbuktuba juthasson el, hanem olyan országokat is bejárhasson és tegyen megközelíthetőkké az
európaiak számára, amelyeket ezelőtt senki sem ismert. Öt éven át dacolt az időjárás
viszontagságaival, egy szultán haragjával, rablók támadásaival, a háború pusztításaival és
nélkülözéseivel. Kísérőjének a halála után egyedül utazta be azokat a vidékeket, ahol fehér ember
sohasem járt azelőtt. Barth bizalmat öntött a kétkedőkbe, tiszteletet gerjesztett az ellenségben, meg
tudta szerezni a hatalmas ottani szultán becsülését és barátságát. Ez a német tudós a világnak új
országot, a tudománynak pedig új tartományt szerzett.

Albert még névről sem ismerte azokat a tájakat, amelyeken keresztülhaladtak. Csak annyit sejtett,
hogy olyan országokba került, amelyek távol esnek minden kultúrától és civilizációtól, és azt is hogy
az onnan való visszatérés lehetetlen. De nem volt más választása. Arra, hogy a karavánt elhagyja, nem
mert vállalkozni. Rá kellett bíznia magát a szerencsére.

Judith iránti szerelme napról napra nőtt. Megtartotta ígéretét: egy pillantással, egyetlen szóval sem
árulta el, hogy a szívében égő érzés más, mint a barátság, a hódolat vagy a részvét. Sokat beszélgetett
Judith-tal, de az a szó, szerelem, egyszer sem hagyta el az ajkát.

A muzulmánok természete, hogy tartózkodóan viselkednek más emberrel szemben és mindenkinek
meghagyják a teljes egyéni szabadságát.

Minthogy Albertnek még mindig az igazhívő szerepét kellett játszania, emellett segítségére voltak
az Algírban szerzett tapasztalatai, sikerült valódi arabnak látszania. Arabok módjára hallgatag és
tartózkodó volt a karaván tagjaival, s ezt senki sem vette tőle rossz néven. Judith-ról azt mondta, hogy



a rokona, és az arabok, akik más asszonyával soha és a nőkkel egyáltalán nem sokat törődtek, igaznak
fogadták el Albert állítását. Sajnos, csak akkor beszélgethettek franciául, ha senki sem hallotta őket. A
karaván többi utasával csupán akkor érintkezett, ha élelmiszert akart vásárolni tőlük. Esténként külön
ütötte fel a sátrát és a magáé mellett Judith-ét. A karaván kereskedőkből állt, akik egyrészt
Marokkóból, másrészt Afrika nyugati részéből jöttek, hogy terményeiket Szudán termékeire és
rabszolgákra cseréljék.

Egyetlen ember volt a csapatban, akin Albert meglátta, hogy nem kereskedő. Az arcszíne olajbarna
volt, ruházata elütött a többi arab köntösétől. A nyelvükön sem beszélt folyékonyan. De mindenki
tisztelettel viselkedett iránta és Albert nemsokára megtudta, hogy az idegen egy hatalmas uralkodó
követe, akit az ura azért küldött Afrika nyugati részébe, hogy az ottani szultánnal tanácskozzék
azokról a módokról, amelyek segítségével ketten leigázhatnának egy, csak négerek által lakott nagy
földterületet.

Meghódításához a szultán nem érzett elég erőt egyedül. A férfi erről az útról tért most haza a
karavánnal.

Albertet sokkal jobban érdekelte ez a különös ember, mint a karaván többi tagja. Ez volt az első
eset, hogy ennek az országnak egyik hatalmasával találkozott. Útitársaival folytatott beszélgetései
során már tájékozódott Közép-Afrika viszonyairól, így tudta, hogy az afrikai néger, aki
Törökországban békés háziszolga, Európában ritkaság és Amerikában elnyomott népfaj,
szülőhazájában is csak igen kevés helyen uralkodó fajta. Ott is rabszolgák: leigázták őket az arabok,
akik Egyiptomból meg Abesszíniából lassan Afrika belsejébe is behatoltak, ott nagy és hatalmas
birodalmakat alapítottak, sőt, egyre terjeszkedtek. Az igazi néger országokat az arabok csak
vadászterületüknek tekintik. A szultánok egymás között felosztják a területet, amelyet ki akarnak
rabolni és ebben egyik sem zavarja a másikat. Néha összefognak és közösen csapnak rá valamelyik
néger országra, ahonnan gazdag zsákmánnyal térnek vissza. Ez a követ is egy ilyen egyesülés
megbeszélése ügyében járt Nyugat-Afrika valamelyik szultánjánál.

A követ külseje sem vallott négerre. Az arca olajbarna volt, szabályos és szépen metszett, a haja
pedig fényes és fekete. A mozdulatai nyugodtak, egyenletesek és kissé hanyagok, mint minden arabé
és töröké. Keveset beszélt, de a szeme elárulta, hogy jó megfigyelő.

Albert eleinte sokat gondolkodott azon, hogy közeledjék-e ehhez az emberhez? Végre valami
elhatározásra bírta. Észrevette ugyanis, hogy a szótlan és tartózkodó arab gyors, éles és mohó
pillantást vet Judith-ra, amikor a szél véletlenül félrefújta a lány fátylát, sőt, Albert azt is megfigyelte,
hogy az arab azóta állandóan hasonló alkalmakra les. A fiatal tisztben féltékenység támadt.
Elhatározta, hogy Ali ben Mohammedtől, mert így hívták a követet, távoltartja magát.

A táj végre élet és termékenység jeleit mutatta. Elvesztette sivár pusztaság jellegét. A
homoksíkságok helyett már dombok emelkedtek, később sziklák, majd dús erdővel borított tájak,
magaslatokkal és völgyekkel. A völgyeken egyre szélesebb és mélyebb folyók siettek. A bokrok
között a legkülönbözőbb fajtájú magas pálmák nyújtogatták karcsú törzsüket, tamarindokkal meg
egyéb fákkal váltakozva.

Oroszlánokat Albert nem látott, de a jelek azt mutatták, hogy megérkeztek az elefántok, az
orrszarvúak és a krokodilok hazájába. Az állatok természetesen elkerülték a karavánutakat. Szép
ország volt. A földje termékeny, az éghajlata pedig sokkal kellemesebb, mint Albert várta volna. A



Szahara után valósággal paradicsomnak érezte ezt a vidéket.

Itt győződött meg a fiatal francia arról, hogy amit eddig az arabok és négerek viszonyáról hallott,
igaz. Itt is az arabok az urak, a négerek rabszolgák. Persze a rabszolga szó itt mást jelent, mint
Amerikában. Erre a néger is a családhoz tartozó cseléd, aki a kukorica-, köles-, vagy a datolyaaratás
legnehezebb részét végzi. Feltűnően gazdag volt ez az ország szarvasmarhában. Egy ökör alig került
itt öt francia franknyi pénzbe.

A karaván bomladozni kezdett. A kereskedők innen már szétszéledtek a különböző vidékekre, ahol
csereüzleteiket bonyolítani akarták. Kihez csatlakozzon Albert, merre vegye útját? Végül úgy döntött,
azokhoz a kereskedőkhöz csatlakozik, akik legmesszebbre igyekeztek, kelet felé, hogy Kanóba
jussanak. Onnan akart azután továbbmenni Kukába, ahonnan az észak-afrikai vidékekkel közlekedő
karavánok indultak.

Ali ben Mohammed szintén ezekkel a kereskedőkkel tartott, de, mint Albert hallotta, még
messzebbre indult, Yakobába, a nagy Fulbe-birodalom egyik legdélibb tartományának a központjába.
Albert belátta, hogy nagy hasznára lenne, ha ezzel az emberrel összebarátkozna és tanácsaira meg a
védelmére bízná magukat. De sehogy sem tudta elnyomni bizalmatlanságát. Elhatározta, hogy
Kanóban marad a kereskedőkkel, azután, ha alkalom kínálkozik, Kukába megy, onnan valamelyik
karavánnal Fezbe vagy Marokkóba.

A karaván maradványa, köztük Albert és Judith, megérkeztek Kanóba. A város agyagkunyhók
rendetlen halmaza volt, amelyből csak itt-ott emelkedett ki egy-egy magasabb épület. De szélesen
terült el és fal vette körül. Alig lehetett tízezernyi lakója, ám a területe legalább fél német mérföld
hosszú és széles volt. Albert elég nagy házat kapott lakásul, amelyet megosztott Judith-tal.

Ali ben Mohammedet itt nagy lovascsapat várta, amelynek őt valószínűen Yakobába kellett
kísérnie. Albert fontolni kezdte, vajon nem kellene-e legyőzni bizalmatlanságát és Alihoz fordulnia,
de Judith-tól nem kérhetett tanácsot.

Az arab váratlanul maga jött Albert segítségére. A francia tiszt éppen a házának az ajtajában
álldogált, amikor Ali ben Mohammed arra ment. Meglátta Albertet, megállt, majd odament hozzá.

– Barátom – szólította meg olyan arab nyelven, amelyet Albert csak nehezen értett meg. – Merre
tartasz?

– Kukába igyekszem. Remélem, onnan juthatok vissza leghamarabb hazámba. Közös az utunk?

– Ha az egyenes utat szereted, akkor nem. Én Yakobába megyek. De onnan könnyebben elérhetnéd
Kukát, mint innen.

– Szóval azt tanácsolnád, hogy Yakobába kísérjelek?

– Úgy van.

– És miért ajánlod ezt nekem?

– Mert sokkal biztonságosabb, ha száz lovas védelme alatt utazol, mint ha egyedül mégy.



– És ezt a száz lovast kíséretül adnád nekem Yakobától Kukáig is?

– Meglehet. Velünk tartasz? Ma délután indulunk.

– Még megfontolom. Ha ma délután a húgommal együtt útrakészen találsz, akkor veled megyünk.
Ha nem: nem.

Ali ben Mohammed a „húgom” szóra felfigyelt és hitetlenkedve nézett Albertre. De a francia arca
nyugodt maradt.

– Úgyis erre lovagolunk el. Gondold meg a dolgot.

Meghajolt és továbbment.

Albert nem várta ugyan ezt az ajánlatot, de nehezen utasíthatta el. Ha mindent fontolóra vett, akkor
sem találhatott egyetlen okot sem, ami miatt ne fogadhatta volna el. Elhatározta, hogy megkérdezi
Judith-ot.

Amikor belépett a lány szobájába, Judith lehajtott fejjel, keresztbefont karral, gondolatokba
merülve üldögélt. Felnézett és amikor barátját és védelmezőjét megpillantotta, a szeme felragyogott.

Albert leült a lány mellé.

– Kedves Judith! A szükség arra kényszerít minket, hogy döntő elhatározásra jussunk.

– Minket? Talán csak önt! Én átengedtem a határozás jogát.

– Csakhogy a tanácsát szeretném kérni. Innen nem indulnak karavánok Afrika északi része felé.
Meg kell próbálnunk Kukába jutni, márpedig az még jókora távolságra van innen. Az út, mint
hallottam, nehéz és nem biztonságos. Ez az Ali ben Mohammed azonban, akire egyszer már felhívtam
a figyelmét, azt ajánlotta, hogy a kíséretével elvisz Yakobáig. Onnan könnyebben elérhetjük Kukát.
Mit gondol, elfogadhatom az ajánlatát?

– Miért ne fogadhatná el?

– Nekem nem tetszik ez az ember.

– Ha tart valamitől, akkor utazzunk inkább egyedül.

– Magam miatt semmitől nem tartok. Csak önt féltem.

– Engem?

– Úgy vettem észre, hogy ez az Ali ben Mohammed önt érdeklődéssel nézegeti, ami ezen a vidéken,
ahol semmi segítséget nem várhatunk, veszedelmes lehet.

– Ó, most már értem. Akkor ne féljen semmitől. Az ön védelme alatt tökéletes biztonságban érzem
magam. Bízom az Égben és önben, mint eddig.



– Köszönöm, Judith! Az én szavamnak nem lehet és nem is szabad törvénynek lennie az ön
számára. Hiszen nem lehetetlen, hogy az a figyelem, amelyet ez az előkelő afrikai tanúsít ön iránt,
nem teljesen tisztességes.

– Albert! – vágott a szavába Judit.

A fiatal tiszt zavartan elhallgatott. A szíve boldogan feldobogott.

– Nos, rendben van. Csak az a fontos, hogy szükség esetén ön is megerősítse az én állításaimat.
Majd azt mondom neki, hogy ön a húgom és hogy ön egyik barátomnak az eljegyzett menyasszonya.
Itt nagy óvatosságra van szükségünk.

– Mondhatja! Hiszen én valóban a húga vagyok – mondta Judith mosolyogva.

Albert elfordította az arcát. Nem volt számára elragadóbb, mint gyönyörű útitársa mosolya.

– Akkor elfogadom az ajánlatot! Ugye, szabad a beleegyezésére számítanom, ha ennek az embernek
az esetleges leánykérését visszautasítom?

– Albert! – pirult el Judith.

– Öntől függ, miként határoz a saját sorsáról. És mivel Ali a saját hazájában, úgy látszik, előkelő
ember, én, mint arab aligha találhatnék kivetnivalót azon, ha...

Judith elfordította az arcát, majd hirtelen felállt és a kis ablak mellé húzódott.

– Úgy veszem észre, ez a dolog kellemetlen önnek. Nem folytatom. Délutánra útrakészen kell
lennünk.

Judith nem felelt. Még mindig az ablakon nézett kifelé. Albert odalépett hozzá.

– Judith! Ön rámbízta, hogy önről gondoskodjam és ön helyett is cselekedjem. Csakhogy most
újabb veszedelmek várnak ránk. Judith, könnyebben tudnék határozni, ha jogom volna a bizalmára.

– Nem értem önt! Hiszen már mondtam, hogy nekem önön kívül senkim sincs a világon és a
legnagyobb boldogságom, ha engedelmeskedhetem az ön akaratának.

– A legnagyobb boldogsága? Ez komoly szó! Sokféleképpen érthetem. De ez a feltétlen
engedelmesség, Judith, ha ez csak áldozat, nem fogadhatom el... Van azonban egy másik fajta
engedelmesség és hódolat, amely nem áldozat és amely kölcsönös. Ez a szerelem. Judith, szabad
remélnem, hogy erről beszélt?

A lány nem felelt.

Albert szelíden a vállára tette a kezét... nem azzal a zabolátlan hirtelenséggel, mint az oázisban,
hanem gyöngéden, szinte félve.

– Arra gondolt, Judith? – kérdezte halkan. – Lehet reményem? Csak egyetlen szót mondjon!



Judith most sem felelt, de nem ellenkezett, amikor a férfi gyöngéden magához vonta. Váratlanul a
férfi mellére rejtette az arcát. Albert hallotta a lány csendes, szelíd sírását.

Megremegett.

– Ezek a könnyek... Visszautasítanak? Vagy mit mondanak nekem?

– Sohasem fogok mást szeretni, csak önt, soha mást, és nem csak hálából! – suttogta Judith.

Albert átölelte és magához szorította.

– Akkor... akkor lesz erőm, hogy ön helyett cselekedjem és megvédelmezzem. Legyünk hát mindig
egymáséi, örökre, Judith. Örökös hűséget ígérek önnek! Boldog vagyok! Most már jöjjön, aminek
jönnie kell!

Sokáig némán ölelte magához a lányt. Azután megcsókolta Judith homlokát. Végre elbocsátotta.
Kiment, hogy előkészüljön az útra.

Az arca komoly volt és ünnepélyes, a járása büszke és határozott. Érezte, hogy megtalálta azt a nőt,
akihez soha nem változó boldog szerelemmel fűzheti sorsát. Az élete nem lesz többé magányos,
céltalan!

Néhány óra múlva Ali ben Mohammed lovascsapata megállt a ház előtt. Judith elfödte az arcát és
felszállt a lovára.

Útjuk olyan vidéken vitt keresztül, amelyek még szebbek, termékenyebbek voltak, mint azok,
amelyeket Albert eddig látott. Néhány sziklás hegy regényes, de egyúttal vad szépséget adott a tájnak.

Albert csodálkozott, hogy a gyönyörű vidékek eddig kieshettek minden kutató útjából és hogy ide
még nem ért el az európai kultúra, a civilizáció. A bennszülöttek békés természetű, kedélyes
embereknek látszottak. Igaz, Albert hallott háborúkról és véres csatákról, amelyek szinte állandóan
dúltak a szomszédos országok között. Arról is hallott, hogy gyanakodva néztek minden idegent, aki az
ország belsejébe igyekezett behatolni. Az arabok minden idegenben angol kémet szimatoltak.
Albertnek, mint arabnak és mohamedánnak, természetesen nem kellett ettől tartani. Mégis idegen volt
és nem kereskedő. Tehát óvatosan és tartózkodva kezelték.

Ali ben Mohammed az utazás első napjai alatt egyetlen szót sem váltott Alberttel. Sőt, a kíséretének
is alig vetett oda nagynéha egy-egy szót. Albert hallotta, hogy még négynapi járóföldre vannak
Yakobától.

Egy délelőtt azonban Ali odairányította lovát Albert lova mellé és intett neki, hogy nyargaljon vele
előre egy darabon. Albert külsőleg nyugodtan, de kissé aggódva követte.

– Van otthon rokonod? Atyád vagy testvéreid – kérdezte Ali ben Mohammed.

– Nincs senkim. Egyedül állok a világon. Magam vagyok a családom feje.

– Van feleséged? Vannak gyermekeid?



– Nincsenek. Atyám hirtelen halt meg és nekem, mielőtt mindent el nem rendeztem, hogy az
örökségemet átvehessem, nem lehetett a házasélet boldogságára gondolnom.

– Sokat örököltél? Gazdag embernek számítasz a hazádban?

– Nem vagyok gazdag. De sokan vannak, akik szegényebbek nálam.

– És szereted a hazádat? Semmiképp sem hagynád el?

– Szeretem, és sokkal szebb földet kellene találnom, amiért elhagyjam.

– És az a lány, akit kísérsz, a húgod?

– Az. Egyik jó barátomhoz kísérem, akinek a menyasszonya és akinek a felesége lesz. A barátom
már bizonyára azt hiszi, hogy meghaltunk.

– Majd megvigasztalódik, ugye?

– Semmi kétség. Nagyon szereti a húgomat. Már ifjúkorától kezdve ismeri és már gyermekkorában
neki ígérték a kezét.

– Nos, mondok én neked valamit. Add nekem a húgodat feleségül és maradj itt.

– Hogyan? Azt kívánod tőlem, hogy megszegjem barátomnak adott szavamat és ne teljesítsem
atyám ígéretét?!

– A barátod úgyis azt hiszi, hogy már mind a ketten meghaltatok. Azóta talán már mást vett
feleségül.

– Meglehet! De nekem erről meg kell győződnöm.

– Ugyan, ne beszélj így! Neked meg a testvérednek szerencsét kínálok, nagy szerencsét! Az első
emberek egyike leszel idelent délen.

– Olyan magasan állsz, hogy ilyesmit ígérhetsz?

– Magasan állok. És nemsokára még magasabbra emelkedem. Úgy látom, te értelmes ember vagy.
Őszintén beszélek veled. Bautsi szultánja... ez az az ország, amelynek a fővárosa Yakoba... már öreg
és nemsokára meghal. Én leszek az utóda. A szultán nem ura az országnak. Bautsi ugyanis csak egy
része a nagy Fulbe-birodalomnak, amelynek a Minden Igazhívők Uralkodója parancsol. Azt már talán
hallottad, hogy nyugatra utaztam, hogy ott az egyik szultánnal tanácskozzam háborúról a fekete
pogányok ellen. A Minden Igazhívők Ura ezért küldött oda. De én nem az ő, hanem a magam
érdekében beszéltem. Nem szolga, úr akarok lenni! Megegyeztem a szultánnal, hogy segítséget küld,
ha majd a Minden Igazhívők Ura ellen fellázadok. Ő a seregét Timbuktu ellen küldi, én az enyéimet
pedig Sokoto és Kano ellen. Azután megosztozunk a Fulbe-birodalmon.

– Merész és veszedelmes terv!

A nagy Fulbe-birodalom, ugyanis egy sor tartományból állt. Mindegyik tartomány külön is



hatalmas ország. Mindegyik tartományt külön szultán kormányozta, akik szolgái a Minden Igazhívők
Urának, Emir el Muemminnek, s akinek adót is fizettek. Bautsi, amelynek Yakoba volt a főhelye, a
legszebb, legnagyobb és legtermékenyebb tartomány volt, de egyúttal a Fulbe-birodalom legfontosabb
része is, mert ez szolgáltatta a hadsereg magját, a lövészek nagyszámú seregét. A kiterjedt birodalom
szétdarabolásának a terve nem látszott kivihetetlennek. A fontos tartomány lázadása, különösen ha
kívülről jövő támadás is segíti, könnyen sikerülhetett, hiszen a birodalom alig pár éve alakult és az
Emir el Muemmin tekintélye még nem szilárdulhatott meg eléggé.

Különben is, Ali ben Mohammed olyan embernek látszott, akiben megvan a kellő erélyesség és
okosság, hogy valóra válthasson egy ilyen nagyszabású tervet.

– Hogy merész, az igaz – folytatta Ali. – De én jól ismerem az erőket, amelyeket mozgatok.
Bautsiország hű hozzám, a lövészek nekem engedelmeskednek, még akkor is, ha azt parancsolom
nekik, hogy az Emir el Muemmin ellen vonuljanak, aki egyébként nem is gondol az én lázadásomra.
Úgy számítom, húsz hónap alatt Emir el Muemmin leszek és akkor egy tartomány lesz a te
osztályrészed. A testvéred pedig... hát érhet-e boldogabb sors nőt, mint hogy egy hatalmas uralkodó
felesége legyen?

– Ez mind igaz, de ki kezeskedik arról, hogy a terved sikerülni fog?

– Azt gondolod, vakon beledugnám a fejem a hurokba, ha nem volnék bizonyos, hogy baj nélkül
visszahúzhatom? – mosolygott büszkén Ali ben Mohammed.

– Nem hiszem! De ha te mindenkivel szemben olyan nyílt vagy, mint velem, akkor Emir el
Muemmin hamarosan megtudja a tervedet.

– Igen, ha mindenkinek elmondanám! Eddig még a nyugati szultánon kívül senki sem ismeri a
tervet. Veled pedig teljesen őszinte lehetek. Te idegen vagy és az én szerencsém a te szerencséd is
lehet. Meg ha beszélnél is... ugyan mit árthatnál nekem? Egyszerűen hazugnak mondanálak és a
fejedet a lábadhoz tennék, mielőtt leszáll a nap.

Albert belátta, hogy az afrikainak igaza van.

– Azt kívánod tőlem, hogy hagyjam el az otthonomat, idegenben éljek, megszegjem atyám ígéretét
meg a saját szavamat? Miféle biztosítékom van nekem arról, hogy akkor sem feledkezel meg rólam,
amikor már a hatalom és a dicsőség a tied?

– A szavam! És miért is ne kedvezzek a feleségem fivérének, a legközelebbi rokonomnak? Mert
nekem nincs senkim. A húgodnak azonban a feleségemmé kell lennie, amint Yakobába megérkeztünk.

– Vannak már más feleségeid? Nem lesz esetleg harmadik, vagy talán negyedik asszony?

– Nem. Csak rabnőim vannak. Ő lesz az első feleségem és az is marad.

– De mi késztet téged erre a választásra? Hiszen a húgomat még sohasem láttad.

– Csak egy pillanatra. De ez a pillanat elég volt arra, hogy kívánatosabbá tegye őt előttem, mint
amilyen epedve óhajtott a sivatagban az oázis a zarándoknak. A húgod szép. A szeme okos, értelmes.
Jó szultána lesz belőle.



– Nagy tisztességet kínálsz nekem – mondta Albert hangjában hódolattal. – De ha én mégis
vonakodom megszegni a szavam?

– Az sem segítene rajtad, hiszen a hatalmamban vagy. Megöletnélek és a húgodat magamnak
tartanám meg.

– Majd megfontolom és megbeszélem a dolgot a húgommal.

Odarúgtatott Judith-hoz, aki egyedül ügetett a réten. Röviden elmondta a lánynak az Ali ben
Mohammeddel folytatott beszélgetését. Arra kérte a lányt, ne essen kétségbe, színleljen nyugalmat.
Amikor észrevette, hogy Ali a távolból figyeli őket, úgy viselkedett, mint aki alaposan fontolgat
valamit, de nem tud határozni. Véget ért a déli pihenő, a csapat ismét útnak eredt. Albert odalovagolt
Alihoz, félrehívta és a mindenbe beletörődött ember arckifejezésével így szólt hozzá:

– Határoztam. Legyen meg az akaratod. Belátom, nem akadályozhatlak meg abban, hogy azt tedd,
amit akarsz. Legyen a húgom a te feleséged, az ő sorsát a magaméval együtt a te kezedre bízom. De
kérlek, ne sürgesd a húgomat. Szereti a barátomat, aki gyermekkori játszótársa volt, nehezére esik
még a gondolat is, hogy el kell válnia tőle és az otthonától. Kérlek, légy kíméletes vele. Majd lassan
hozzászokik a gondolathoz.

Ali ben Mohammed bólintott, jeléül, hogy beleegyezik. És ha Albert az elégedettség más jelét nem
is vette rajta észre, mégis úgy látta, mintha az arab szeme barátságosan, jóakarattal nyugodna rajta.
Nem beszélt vele tovább, visszatért Judith-hoz.

Mindenekelőtt meg kellett szabadulniuk a csapattól, mielőtt még Yakobába érnének. Mert abból a
városból bizonyára nehezebben szökhetnének meg, mint itt, a szabad mezőn. Nem tartotta Albert túl
nehéznek a menekülést. Sohasem őrizték gyanakodva, Judith meg a saját sátrát azelőtt is mindig kissé
távolabb ütötte fel a többiekétől. Megszöknie nem lehetett nehéz. Csak az volt fontos, hogy olyan utat
válasszon, amerre Ali nem üldözheti. Hanem hogyan lesz ez lehetséges? Ha Ali a száz lovasát a
szélrózsa minden irányába szétküldi, bizonyosan utolérik.

Albert mégis eldöntötte, hogy még ezen az éjszakán megszökik. Anélkül, hogy feltűnést keltett
volna, szemügyre vette a vidéket és igyekezett legjobb tudása szerint tájékozódni. Délnek meg
keletnek jelentékeny hegyeket látott, azok előtt pedig völgyeket és folyókat. Még a hegyekben találhat
legbiztosabban menedéket és talán éppen azok jelzik a határt is. Mindenképpen ebben az irányban kell
haladnia, mert így útja céljától, Kukától sem távolodik el. Tehát a keleti hegyek felé fog menekülni!

Este nem a szabadban, a fák alatt ütöttek tábort, hanem egy kis faluban szálltak meg. A falu lakói
nagy tisztelettel fogadták Ali ben Mohammedet. Az arab Albertnek és Judith-nak egy kunyhót jelölt ki
szállásul. Ez kedvezőnek látszott, mert feltehető volt, hogy a faluban nem tartanak majd olyan erős
őrséget, mint kinn a szabadban, ahol a vadállatok elleni védelmül erre állandóan szükség volt.

Sokkal nehezebb feladatnak látszott, hogyan hagyják el észrevétlenül a falut. Igaz, ha meg is látták
őket a bennszülöttek, nem tudhatják, milyen célból távoznak.

Alig maradt Albert magára a lánnyal, rögtön figyelmeztette, hogy még az éjjel menekülniük kell.
Judith beleegyezett. Arcáról egyetlen pillanatra sem tűnt el az öröm és a csendes boldogság kifejezése.
Albert rendbeszedte a lovak málnáját, amelyek a kunyhó udvarán álltak, aztán kilopakodott a kapu elé,



hogy kifigyelje, mi a helyzet a faluban.

Az éjszaka csendes volt és sötét. Albert egyetlen őrt sem látott és azt sem tapasztalta, hogy a
kunyhóját távolról figyelnék. Visszatért Judith-hoz és megnyugtatta, hogy biztonságosnak látszik
megkísérelni a szökést.

Megkérte, maradjon mindig szorosan mellette, azután kantárszáron kivezette a két lovat az udvarról
a szabadba. Szerencsére a homokos talajon alig hallatszott a lovak lépése és Albert elérte a falu
legutolsó házát anélkül, hogy gyanús jelet észlelt volna. De azért óvatosságból, még tovább vezette a
lovakat, egészen egy kis bokros bozótig. Ott nyeregbe emelte Judith-ot, majd maga is felvetette magát
a lova hátára. Gyors ügetésben megindultak abba az irányba, amelyet Albert már jó előre kijelölt
magának.

Az éjszaka sok nehézséget okozott. Ötvenlépésnyi távolságon belül is alig volt lehetséges egyebet
megkülönböztetniük, mint a nagyobb facsoportok elmosódott körvonalait. Gyönge szellő fújdogált.
Albert megállapította, hogy a szél kelet felől jön, tehát csak arra kellett ügyelniök, hogy mindig vele
szemben lovagoljanak, így nem téveszthették el az irányt.

Először messzire nyúló, fűvel borított síkságon haladtak át. Váratlanul folyó állta útjukat. Albert
megörült. Tudta, hogy a folyók a száraz időszakban errefelé általában sekélyek, s elnyelik nyomaikat.
Előbb egyedül gázolt a vízbe, megvizsgálta a folyóágyat, aztán intett Judith-nak, hogy kövesse. A
folyó kelet felől folyt, tehát a szökevények tudták, merre kell tovább haladniok benne. Albert így igen
megnehezítette Ali ben Mohammed embereinek az üldözést, hiszen azoknak jókora darabon kellett
átvizsgálniok a partot, ha meg akarták tudni, hol hagyták el a medret. A vízben a lovak nagy
lépésekkel haladtak.

Hajnalodott. Most fedezhették fel a szökésüket. Albert nem ámította magát. Tudta, ha nem jutnak át
a fulbék földjének határán, óhatatlanul végük.

A reggel még a síkságon érte őket, ami az üldözők malmára hajtotta a vizet, hiszen már távolról
megláthatták a két szökevényt.

A hegyek még legalább egynapi járásra voltak tőlük. A folyó bal partján azonban, nem messzire a
víztől, alacsony cserjés kezdődött, amelyhez odébb pálmaerdő csatlakozott. Egy helyen a bokrok
egészen a víz széléig húzódtak. Albert ezt a helyet szemelte ki arra, hogy a vízből a szárazföldre
kapaszkodjanak.

Keresztülgázoltak a cserjésen és fél óra alatt eljutottak a pálmaerdőhöz. Nem adott pihenőt a
lovaknak, pedig azok már fáradtak voltak. Albert tudta, hogy minél messzebb kell jutniuk.

Déltájban kénytelenek voltak pihenőt tartani. Albert a bozótosban védett helyet keresett. Talált
ehető gyümölcsöket, kiválogatta poggyászából a használható ételeket és leültek enni. Azután Albert
megkérte a lányt, aludjon egy kicsit. Ő puskával a kezében olyan helyet keresett, ahol beláthatta a
körülöttük elterülő vidéket.

Csakhamar talált is egy pálmát, amely kis domb tetején emelkedett és jóval magasabbra nőtt, mint a
környező fák. Felmászott rá és körülnézett. Minthogy semmiféle mozgó pontot nem látott, arra
következtetett, hogy ebben az irányban még nem üldözik. Ezután kelet felé nézett, és miután



megállapította, hogy a hegyeket még az éjszaka beállta előtt elérhetik, lemászott a fáról és visszatért
Judith-hoz.

Amikor visszaért a pihenőhelyül választott bozóthoz, megdöbbenve vette észre, hogy egy hatalmas
hím oroszlán figyelmesen nézi az alvó lányt. A kimerült lovak is elaludtak, ezért nem szimatolták
meg a fenevad közelségét. A ragadozó változatlanul mereven nézte az alvó lányt. Öreg állat lehetett, a
sörénye több helyen szinte fehér volt. Talán azért nem hallotta meg Albert lépéseinek neszét. A
megvénült oroszlánoknak gyengül a hallásuk és a látásuk.

Albert halálra rémült. Nem csoda, hiszen az oroszlán alig tíz lépésnyire volt Judith-tól. Vállához
kapta a fegyverét, hogy azonnal rálő az állatra, ha az közeledik Judith felé. A kakas csettenését a vén
ragadozó is meghallotta.

Körülnézett. Meglátta Albertet. Úgy látszott, szemügyre vette a fiatalembert is. Albert mereven
nézett az oroszlán szemébe. Az állat pislogott, majd nyugtalanul csapkodni kezdte az oldalát bozontos
végű farkával. Nem vette le tekintetét Albertről. Lassan vagy ötven lépésnyire visszahúzódott. Ott
hirtelen megfordult és vad ugrásokkal elfutott.

Albert hangosan nevetni kezdett, majd ő is letelepedett. Bár elhatározta, hogy ébren marad, akarata
ellenére elnyomta az álom. Amikor újra felébredt, a nap már mélyen aláhajolt az égen. Jó néhány órát
alhatott.

Felébresztette Judith-ot. Néhány perc múlva a két szökevény friss erővel vágtatott kelet felé. Albert
fontosnak érezte, hogy még az éjszaka beállta előtt elérjék a hegységet. Remélte, hogy ott búvóhelyre
találnak.

A táj lassan kezdte elveszíteni síkság jellegét. A pálmák helyébe másfajta növényzet,
tamariszkuszok és lombos fák léptek. A kilátás is szabaddá vált. Albert itt a hegyoldalon kisebb
falvakat látott. Óvakodott közel kerülni a bennszülöttekhez.

Végre bejutottak a szürke gránitsziklák birodalmába. Közben besötétedett, így Albert megállította
lovát egy jól védett és még közelről is nehezen felfedezhető helyen. Judith-tal együtt zavartalan
álomba merült.

Még hajnal előtt felébredt. Felmászott egy magaslatra, ahonnan messzire kiláthatott a pusztára. Azt
nézte, közel jutottak-e már hozzájuk az üldözők, de semmi mozgást nem látott. Már bízni kezdett
abban, hogy Ali ben Mohammed lemondott üldözésükről, vagy elvesztette a nyomukat. Visszament a
búvóhelyre, felébresztette Judith-ot és ismét elindultak.

Fárasztó volt most a lovaglás, mert a hegyoldal erdővel benőtt részei szinte járhatatlanok voltak.
Kint kellett maradniuk a meztelen sziklaháton. Albert déltájban megállapította, hogy a hegylánc nem
túl szélesen terpeszkedik, és hogy estére elérhetnek a lábához.

Amikor a gerincre értek, gyönyörű táj tárult a szemük elé, kevés faluval. Messze keleten kék
hegytömegek zárták el a kilátást, csak északkelet felé ígérkezett síkság. Albert abban reménykedett,
hogy az a hegylánc, amelyen átlábaltak, a határvonalat jelenti a fellatahk és a bornui szultán
birodalma között, és hogy Ali ben Mohammed ezen a területen már nem üldözheti tovább. Az a föld,
amelyet láttak, sokkal szebb volt, hogysem azt a gondolatot ébreszthette volna bennük, hogy ott



veszedelem, pusztulás várja őket.

Ismert, hogy a hegyről való leszállás sokkal fárasztóbb, mint a megmászása. A lovak kimerültek a
nyaktörő úton, így Albert végül leszállt és kantárszáron vezette lovát.

Közeledett az este. Már csak egy alacsonyabb hegygerincen kellett átvergődniük. Albert a túlsó
oldalon akarta eltölteni az éjszakát, mert még fentről látta, hogy az a vidék fával benőtt és remélte,
hogy ott vizet is talál.

A hegyhátra érve Albert egy kisebb csalitban megállt, hogy onnan keresse meg azt a helyet, ahol
éjszakára felüthetik tanyájukat.

– Nézze, ott mögöttünk, az első emberek!

Albert megdöbbenve nézett hátra. Mögöttük a hegytetőn kis lovascsapatot látott. A viseletükről
megismerte Ali ben Mohammed harcosait. Azt nem tudta megállapítani, Ali is közöttük van-e.

– Az üldözőink! – kiáltotta Judith-nak. – Azt hiszem, elvesztünk. Még nem láthattak meg
bennünket, a fák elrejtenek a szemük elől. De keresnek. Istenem, légy hozzánk kegyelmes! Mutasd
meg, merre meneküljünk!

Szeme izgatottan járt ide-oda: valami búvóhelyet keresett. Csakhogy itt sokkal kisebbek voltak a
sziklák, hogysem a két ló elrejtőzhetett volna bennük, másrészt a magaslatokról valamennyit be
lehetett látni. Az afrikaiak lassan poroszkáltak. Látszott rajtuk, hogy a búvóhelyeket kutatják.

Albert más irányban másik csapatot is meglátott. Ezek a lovasok oldalról közeledtek és már
majdnem elérték a völgy bejáratát.

– Itt csak a gyorsaság segít! – kiáltott Albert. – Induljunk! Megsarkantyúzta lovát. De a szegény
állatokat kimerítette a hegymászás, nem tudtak elég gyorsan haladni.

Albert összeszorította a fogait. Valami megoldást keresett. Arcára vad elszántság keményedéit.

Már majdnem bejutottak a völgybe. A hegyoldalt itt sűrű erdő bontotta, a fákon túl azonban nyílt és
szabad volt a síkság. Albertnek választania kellett: vagy az erdőben bújnak meg, ahol könnyen rájuk
találhatnak, vagy tovább mennek és megkockáztatják, hogy felfedezik őket.

Ekkor meglepetten látott meg egy óriási fatörzset, amilyen hatalmas fák csak Közép-Afrikában
találhatók és amelyeket majomkenyérfa néven ismernek. Az ormótlan faóriás maradványa alig volt
húsz láb magas, de átmérője is elérte ezt a nagyságot. Levele, virága nem volt, csak néhány kiszáradt
ágcsonk jelezte, hogy ez az óriás fa volt valamikor.

– Nagyon öreg lehet már ez a fa! – suttogta Albert. – Már egészen korhadt. Bizonyára üres a törzse.
Az afrikaiak néha háznak használják az odvakat.

Leugrott a nyeregből és kérte Judith-ot, hogy a lovakkal együtt húzódjon vissza a bokrok közé. Ő
megvizsgálta a fát.

Körülszaladta a törzset. Hirtelen felkiáltott örömében. A fa oldalában akkora nyílás tátongott,



amelyen át, ha szorosan is, de még egy ló is beférhetett.

– Jöjjön utánam, Judith! – hívta a lányt. – Én majd előre megyek.

Belépett a nyíláson. Hirtelen fenyegető kurrogást hallott maga mellett. Egy párduc volt, amely
ijedtében megfeledkezett arról, hogy támadjon. Egy sereg megriasztott madár is csapkodott Albert
feje felett. Úgy látszott, más veszély nem rejtőzött a korhadt fatörzsben.

Judith már a nyíláshoz ért a két lóval. Szegény állatok nagyon fáradtak voltak. A férfi áthúzta a
lovakat a keskeny nyíláson, majd Judith is utánuk ment.

– Itt egyelőre biztonságban vagyunk! – súgta Albert. – Ha tudnám, hogy van még néhány percünk,
akkor száraz gallyakkal elleplezném a nyílást. De talán jobb is, ha így hagyom, a takaró könnyen
árulónk lehetne.

Judith-ot és a lovakat az üregnek a nyílástól legtávolabb eső zugába vezette. Az alkonyat már sűrű
fátyolt borított a vidékre. Albert megtapogatta a fegyvereit, majd az üreg bejáratához lopózott,
hallgatózott.

Nemsokára lódobogás ütötte meg a fülét. Az afrikaiak lassan ereszkedtek a hegyoldalon lefelé.
Albert még a szavukat is hallotta, de nem értette, miről beszélnek, egyrészt a távolság miatt, másrészt
mert a nyelvet sem ismerte eléggé. Nagy bosszúságára úgy tűnt, az afrikaiak a fa közelében akarták
eltölteni az éjszakát. A lódobogás megszűnt, de annál tisztábban jutott el hozzájuk az üldözők hangja.
Úgy tűnt, mintha Ali ben Mohammed hangját is hallaná a beszélgetésből.

És ha az afrikaiak ebben a fában akarnak éjjeli tanyát ütni? A fiatalember testét jeges veríték
öntötte el erre a gondolatra.

A fülébe szűrődő beszédfoszlányokból néha megértett egy-egy mondatot.

– Úgy látszik, elvesztettük a nyomukat – mondta az egyik afrikai. – Ki tudja, vajon erre keltek-e át
a hegyen, és ha erre jöttek, vajon melyik völgyön futottak tovább.

– Az ő lovaik sem bírnak többet, mint a mieink – mondta a másik. – Nem lehetnek messze. Ha itt
keltek át a hegyen, akkor ma éjszaka nem lovagolhatnak tovább.

– A fecsegés nem sokat ér! – szólalt meg Ali ben Mohammed, akinek a hangját Albert rögtön
megismerte. – Én bizonyosságot akarok. Kérdezzétek meg a másik csapatot. Különben hagyjátok, ezt
tudatták volna már velem. Először kutassátok át az erdőt.

Eljött a legveszélyesebb pillanat. Albert már látta ezt a lovascsapatot és tudta, hogy aligha vannak
többen tíznél. Ennyi emberrel még felvette volna a harcot, annál is inkább, mert Ali ben
Mohammeden kívül csak egyetlen afrikainál volt puska. A többinek csak lándzsa, íj meg nyíl volt a
fegyvere.

Egyre jobban besötétedett. Albert hol egész közelről, hol nagyobb távolságról hallotta a lovak
hangját. Az afrikaiak néha olyan közel jártak Albertek fájához, hogy a fiatal tiszt megremegett és
szorosabban markolta a puskája agyát.



– Benéztetek már a fába is? – hallatszott Ali ben Mohammed kiáltása a távolból.

– Judith, az istenért, meg ne moccanjon! – súgta Albert, amikor visszahúzódott a lányig. – Csak a
lovak maradnának csendben. Most dől el a sorsunk.

Hallották, hogy valaki leszáll a nyeregből és a fa felé közeledik. Azután árnyék jelent meg a fa
bejáratánál. Az afrikai előbb csak a fejét dugta be. Kis ideig hallgatódzott, mintha habozna, hogy
belépjen-e. A két ló csendben maradt. Albert már puskája ravaszán tartotta az ujját.

Az afrikai azonban nem elégedett meg azzal, hogy csak befüleljen, be is akart lépni a fába.
Albertnek eszébe jutott, hogy gyakran hallotta már az őserdőben az óriáskígyó sziszegését és bízott
abban, hogy nem lesz nehéz utánoznia. Megkockáztatta a kísérletet. A halálos veszedelem izgalmában
olyan tökéletesen hangzott a kígyósziszegés, hogy az afrikai hanyatt-homlok rohant ki az odúból.

– Allah il Allah! – kiáltotta a társai felé. – Odabenn nincs senki, csak egy nagy kígyó.

– Kergesd ki azt a dögöt! Mi is jól elalhatunk a fában! – biztatták a többiek.

Albertet újra aggodalom fogta el.

– Én bizony nem kezdek ki kígyóval, különösen éjszaka nem! – szabadkozott az első afrikai. –
Valószínűleg a párja is vele van és két óriáskígyó egyszerre nem gyerekjáték.

– Hagyjátok azt a fát! – szólt közbe Ali ben Mohammed. – Az éjszakát úgysem itt töltjük el. Kissé
beljebb lovagolunk az országba és a legelső faluban kérdezősködünk, nem láttak-e idegeneket. Bár
még most sem hiszem, hogy átjutottak volna ezen a hegységen. Ha átértek, akkor úgyis elvesztek
számunkra, hiszen túl mélyen nem merészkedhetünk be Bagirmibe, ahhoz kevesen vagyunk. Gyertek!

Albert megkönnyebbülten sóhajtott. Ezúttal szerencséjük volt, de nemcsak ez örvendeztette meg,
hanem az a jó hír is, amely Ali ben Mohammed szavaiból megtudott. Az a föld tehát, amelyen most
álltak, már nem tartozott a fellatahk birodalmához. Sőt, ha következtetni lehet Ali ben Mohammed
szavaiból, akkor Bagirmi aligha állt barátságos viszonyban a fellatahk országával. Remélniük lehetett,
hogy nemsokára megszabadulnak üldözőiktől.

Odament Judith-hoz. Megfogta a lány kezét. A lány most nem húzta vissza. Albert magához vonta a
kis kezet és szívéhez szorította.

– Judith! – súgta a lány fülébe. – Nagy veszély fenyeget bennünket. De szívesen nekivágok még
ezeknél nagyobbaknak is, ha remélhetem, hogy mindezért valamikor a szerelme lesz a jutalmam.

– A jutalma? Kérem ne mondja ezt! – súgta vissza a lány. – Sajnos, nem térhetünk ki ezek elől a
bajok elől. És jól tudom, hogy csak én vagyok az oka! Albert, hogy fogom én ezt önnek meghálálni?

Albert küzdött magával, hogy magához ne szorítsa a leányt, de nem akarta megszegni önmagának
tett fogadalmát. Kérte Judith-ot, hogy pihenjen le. Ő maga a faodú bejáratához ült, hogy támadás
esetén készen álljon.

Az éjszaka közepén őt is elnyomta az álom. Amikor felébredt, keleten már pirkadt. Összeszedte
élelmiszereik utolsó maradékát, azután vizet hozott egy közeli forrásból. Miután felkeltette a lányt,



nekiültek szűkös reggelijüknek. Reggeli után Albert felmászott egy közeli magaslatra. Sehol egyetlen
élőlény. Valahol messze mintha apró falvai látott volna.

Albert fontolóra vette a helyzetüket. Vissza nem térhettek, de várniuk sem lehetett. Le kellett
ereszkedniük a völgyteknőbe, bár ott az a veszély fenyegette őket, hogy belebotlanak Ali ben
Mohammed embereibe. Hosszas tűnődés után úgy döntött, még egyszer rábízza magát szerencséjére
és egyenesen vág neki az útnak, végül is a veszély mindenütt egyformán nagy volt.

Visszament Judith-hoz. Felszedelőzködtek és megindultak. Lovaik vígan ügettek a harmatos füvön.
Nem láttak egyetlen lovast sem. Albert már hinni kezdte, hogy az afrikaiak végképp lemondtak
üldözésükről.

Egy ízben, amikor visszanézett a hegység felé, úgy rémlett, mintha az egyik hegyoldalon
lovascsapatot látna. Minthogy éppen egy kisebb erdő közelében voltak, bevágtattak oda, onnan lesték
visszafojtott lélegzettel, hogy milyen irányban haladnak a lovasok. Végre megállapíthatták, hogy
lassan kapaszkodnak felfelé a hegyen. Aztán mintha megálltak volna pihenni.

Albert először úgy spekulált, megvárják, amíg a lovasok elhagyják a hegygerincet és nem láthatják
meg őket. Csakhogy abba jó néhány óra is beletelhet. Végül úgy határozott, az erdő és a hegy között
vágnak át, takarásban.

Albert csak egyről feledkezett meg. Arról ugyanis, hogy a felfelé haladó Ali ben Mohammedék
előbb-utóbb átlátnak majd az erdő fölött.

Amikor egy órával később a fiatal francia visszanézett, rémülten látta, hogy a lovascsapat sebesen
vágtat le a hegyoldalon. Tehát felfedezték őket.

Nem tehettek mást, lovaikra bízták magukat. Többórányi előnnyel rendelkeztek és paripáik sem
voltak talán jobb erőben, mint most. Albert abban reménykedett, nem érik be őket, míg csak olyan
településre nem jutnak, ahol a bennszülöttek megvédik őket a fellatahkkal szemben. Nem hajszolta
tehát halálra a lovat, az állat teste amúgy is szinte megnyúlt alatta a vágtázástól. Egyébként nem tért
le az egyenes útról.

Néhány óra múlva Albert nem látta nyomát sem az afrikaiaknak. Természetesen a lovak mind
jobban ellankadtak, de az üldözők lovai sem maradhattak frissek.

Néha egy-egy facsoport elfogta a szabad utat a szeme elől, amikor hátrakémlelt.

Néhány mérföldnyire maga előtt nagy falut látott. Talán város lehetett.

Csakhamar azonban széles, mély folyó állta el útjukat. Albert rosszkedvűen szorította össze száját,
amikor felmérte a folyam árját. A lovak izzadtak, veszélyes lett volna fölhevülten a vízbe hajszolni
őket. Csakhogy drága volt most minden perc. Belovagolt a folyóba és hátraszólt Judith-nak, hogy kis
távolságra kövesse. A folyó medre olyan meredeken mélyült, hogy Albert lova csak nagy erőlködéssel
tudott kievickélni a víz sodrából, vissza a partra.

Albert megsarkantyúzta a lovát és vad iramban vágtatni kezdett felfelé a part hosszában, hogy olyan
helyet keressen, ahol a folyó nem olyan mély, mint az előbbi ponton. Ekkor látta meg az afrikaiakat.



Még messze voltak, mégis sokkal közelebb, mint az üldözés kezdetén. Albert tudta, hogy a folyók
általában ott a legsekélyebbek, ahol a legkevésbé sebes a folyásuk. Csakhamar fel is fedezett egy ilyen
helyet. Itt a folyó ágya csak a közepén látszott mélynek, ez az akadály azonban legyőzhetőnek látszott.
Ezúttal arra kérte Judith-ot, ne mögötte úsztasson, hanem maradjon a jobb oldalán, hogy szükség
esetén a közelében legyen.

Valóban, a folyammeder olyan volt, mint amilyennek Albert sejtette. Az ár közepén a meder
hirtelen elmélyült. A lovak lihegve küzdöttek az árral. Albert biztos kézzel fogta Judith lovának
kantárszárát és ügyelt arra, hogy a lőfegyverei meg a puskapora át ne nedvesedjenek. Végre szilárd
feneket ért a lábuk és hamarosan kiértek a túlsó partra.

Albert visszanézett. Az afrikaiak már a túlsó part közelében jártak és mivel átkelésével megmutatta
nekik, merre gázolható a folyó, feltételezte, hogy azok is követik példájukat. Megsarkantyúzta lovát.
Judith is vágtatásra serkentette a magáét, majd olyan sebesen száguldottak a síkságon át, ahogy csak a
két ló bírta.

Az afrikaiak egy-kettőre átúsztattak a folyón, megsarkantyúzták lovaikat és olyan sebesen haladtak,
hogy félórán belül feltétlenül utol kellett érniük a szökevényeket. Albert megpróbálta megszámolni
őket. Körülbelül húszan lehettek. Csakhogy számított arra, hogy a többi csoport is csatlakozni fog
ehhez az elsőhöz. Ha harcra kerül a sor, ő húzza a rövidebbet.

Ekkor a bozótból hirtelen másik lovascsapat bukkant elő. Megdöbbent. Azt hitte, hogy Ali ben
Mohammed másik osztaga került eléjük. De aztán észrevette, hogy a szemközt jövő lovasok jobb
paripákon ülnek és ruházatuk is elüt azokétól. Annak az országnak a lakói lehettek, amelynek a
földjére jutottak és amelyet Ali ben Mohammed Bagirmi néven említett.

Érthető, hogy a bagirmiták is megálltak, amikor a két szökevényt és mögöttük az üldöző fulbékat
megpillantották. Talán húszan lehettek ők is, néhánynak puska volt a kezében.

Albertnek nem volt ideje azon töprengenie, barátot vagy ellenséget látnak-e majd bennük, s hogy ő
miképp viselkedjék velük. Feléjük kiáltott és jelekkel adta értésükre, hogy üldözik őket, s hogy
védelmet kérnek. Azután hátrafordult. A fulbék már lassítottak és fegyvereiket igazgatták.

Albertek öt perc múlva már az idegen lovasok előtt álltak. Azok, mint ennek a közép-afrikai
országnak a lakói, négerek voltak. Egyikük jelvénye arra engedett következtetni, hogy magasabb
rangot visel.

Albert leugrott a nyeregből és a vezető lábai elé vetette magát. Szóval és jelekkel kérte, vegyék őt
és kísérőjét oltalmukba, védelmezzék meg őket a fulbék ellen.

Ali emberei megállították lovaikat és úgy tűnt, azon tanácskoztak, mitévők legyenek. Ugyanezt
tették a bagirmiták is. Olyan zagyva nyelven fecsegtek, amiből Albert csak kevés szót értett meg, bár
hasonlított a fulbék nyelvéhez. De beszédjükből úgy sejtette, nagyon felháborodtak azon, hogy a
fulbék betolakodtak az ő területükre. Fenyegetően lengették lándzsáikat Ali ben Mohammed csapata
felé és nagy kedvet mutattak, hogy rájuk támadjanak. De a vezetőjük visszaparancsolta őket. Albert is
felült közben a lovára.

Nemsokára egy fulbe jelentkezett, valószínűen, mint követ. Albert minden figyelmét megfeszítette,



hogy megértse, mit tárgyal a négerekkel. És valóban, egyet-mást ki is vett a beszédjükből. A fulbe
visszakövetelte mind a két szökevényt, mint az ő törzsének a tulajdonait és gazdag jutalmat ígért értük
marhában és juhokban, valamint nagyobb összegű pénzt.

A kérés megtagadása esetén háborúval fenyegetőzött.

– Ki a vezetőtök? – kérdezte a néger, és Albert tisztán megértette a szavait.

– Ali ben Mohammed, a yakobai szultán leendő utódja.

– Akkor mondd meg neki, hogy térjen vissza! – kiáltotta a néger haragosan és fenyegetően nyújtotta
ki a karját. – Egyetlen szót sem akarok vele beszélni, és szívesebben döfném a tőrömet a szívébe, mint
hogy baráti szolgálatot tegyek neki. A szökevényeket nem adom ki. Vegye el őket, ha tudja.

A néger szavait, amelyek értelmét Albert csak később tudta meg, olyan félreérthetetlenül ellenséges
mozdulatokkal kísérte, hogy a fulbe sietősen visszanyargalt.

Időközben azonban Ali ben Mohammed csapata vagy tíz fővel szaporodott. Ezek az első csapat
nyomában jártak és most csatlakoztak hozzájuk. A fulbék tehát túlerőben voltak a bagirmiták ellen és
valószínűen ebből az okból, helykén közeledtek. A puskások lövésre készen tartották a fegyvereiket. A
többiek íjukat és nyilaikat szedegették elő.

Albert gyors szavakkal és kézjelekkel értésére adta a négernek, hogy biztosabb volna, ha a fulbékat
annak a bozótosnak a szélén várnák be, amelytől nem voltak messze. A fekete úgy látszik, belátta a
tanács helyességét. A bagirmiták tehát gyorsan hátráltak néhány lépést és szintén fegyvereikért
nyúltak. Albert örült, hogy megmutathatja a fulbéknak, nem riad vissza a harctól sem. Ali ben
Mohammedet kereste. Észre is vette a vezért, aki a serege mögé húzódott.

Az ellenség már olyan közel volt, hogy a puskagolyó könnyen elérhette őket. Nyíllövésre, persze,
még nagy volt a távolság. A fiatal francia helyesebbnek vélte, ha ő nyitja meg a harcot és a legelöl
lovagló fulbét vette célba. A lövés végigdördült a síkságon és az ember lefordult a lóról. A bagirmiták
ujjongó üvöltésben törtek ki.

Bizonyára megértették, hogy az ilyen szövetséges nem megvetendő segítség, és ők is elsütögették
puskáikat, kilőtték nyilaikat. Persze egyikük sem talált és a fulbék közelebb jöttek. Albert odaintette
maga mellé az egyik bagirmitát és megértette vele, hogy töltse meg az egyik puskát, míg ő a másikat
kilövi. A ravasz afrikai rögtön felfogta a dolgot és bólintott. Erre Albert egy másik fulbét vett
puskavégre. Az is leesett. Ezután a pisztolyait kapta elő. Azok is elhordtak legalább száz lépésnyire.
Megpróbálkozott az első lövéssel és sikerült neki egy harmadik ellenséget is megsebesítenie.

Három harcos elvesztése, mielőtt még támadást kezdhettek volna, úgy látszik, meghökkentette a
fulbékat. Lassabban nyomultak előre és Albert észrevette, hogy Ali ben Mohammednek már
indulatosan kell biztatnia őket. A bagirmita megtöltötte az egyik puskát, Albert pedig a másikba vert
töltést. Azután lassan és biztosan célzott. Újra két fulbe terült el a földön.

A bagirmiták minden ellenségük pusztulását vad diadalujjongással fogadták. A fulbék
összehúzódtak, mint a riadt birkanyáj. Mindegyikük várhatta, hogy a legközelebbi lövés őt találja el.
Valamennyi nagy hajlandóságot mutatott elhagyni a csatateret.



Ekkor Ali ben Mohammed sütötte el puskáját Albert felé. Elég jól célzott, mert a golyó közvetlenül
Albert mellett csapódott be egy fatörzsbe. A bagirmiták gúnyos ordítással feleltek neki és ez az
elhibázott lövése a társai szemében sem emelte Ali tekintélyét.

Ali ben Mohammed erre kirántotta kardját és csapata élére ugratta a lovát, hogy a hátrálókba
bátorságot öntsön. Albert nem sokat gondolkozott: legközelebbi golyóját a büszke fulbénak szánta. De
az megsejthette ellenfele szándékát, mert felhasználta csapatának egy mozdulatát és megint
visszavonult a csatasor mögé. Albert elérkezettnek látta az időt, hogy támadásba lendüljön. Intett a
négernek és az rögtön megértette, de visszaintett, hogy Albert még egyszer lőjön előbb. A fiatal tiszt
újra elsütötte puskáit, meg mindkét duplacsövű pisztolyát. Csak egyetlen golyója tévesztett célt:
megint öt fulbe esett le holtan vagy sebesülten a lováról. A két csapat most már számra egyenlővé
vált, csakhogy míg a fulbék elbátortalanodva hátráltak, a bagirmiták ujjongtak örömükben.

Ekkor a néger jelére vad ordítással rárohantak az ellenségre. Megkezdődött a közelharc: lándzsával,
íjjal, nyíllal, karddal meg pajzzsal. Albert hátramaradt. A puskáit töltötte meg újra és rámosolygott
Judith-ra, aki szerelmes pillantással jutalmazta.

Kiszámítható volt, melyik részre dől el a csata. A bagirmitákat a diadal és az önbizalom lelkesítette,
emellett lovaik nemcsak erősebbek, de pihentebbek és tüzesebbek is voltak a fulbék lovainál. A
támadók megzavarodtak és a lovaik fáradtsága is gátolta őket harcmozdulataikban. Egymás után
vesztették el embereiket és egyre hátráltak a folyó felé. Ott még egy utolsó, hiábavaló ellenállással
próbálkoztak. A maradék nagy része a vízbe veszett, csak néhányan érték el a túlsó partot. Ezek között
volt Ali ben Mohammed is. A bagirmiták jó darabon kergették a vezért, de nem tudták utolérni.

– Hála Istennek! – mondta Albert Judith-nak, mialatt a bagirmiták vidáman szállingóztak vissza. –
Egy veszélytől megszabadultunk. De azt hiszem, csak azért, hogy másikba keveredjünk. Bár talán
mégsem estünk csöbörből vödörbe. Úgy hiszem, ezek az emberek jóindulattal vannak irántunk,
végtére láthatták, milyen bátran fogadtam a fellatahkat. Majd megkérem őket, kísérjenek minket
Kukába, vagy legalább mutassák meg az odavezető utat.

Mikor a bagirmiták végre összegyűltek, a néger, aki kétségtelenül a csapat vezetője volt, odalépett
Alberthez.

– Vitéz! – dicsérte és elismerően bólogatott. – Kik vagytok?

Albert valami arab-fulbe keveréknyelven elmondta kalandjait.

Azzal fejezte be, hogy egyetlen kívánsága viszontlátni hazáját és hálás lenne a bagirmitáknak, ha az
odavezető legrövidebb utat megmutatnák neki. A néger figyelmesen hallgatott, csak a fejével
bólogatott néha elégedetten. Azután megkérdezte hova is igyekszik Albert tulajdonképpen. Albert azt
felelte, hogy Kukába.

Erre a bagirmiták dühbe jöttek. A lándzsájukat meg a kardjukat rázták és úgy viselkedtek, mintha rá
akarnának rontani a megdöbbent franciára. Nagy fáradsággal sikerült végre Albertnek megértetnie
magát és megmagyaráznia, hogy Kukát nem ismeri, nem tudja, merre fekszik és nem érti, miért
haragudtak meg rá ennyire. Ugyancsak nagy fáradsággal megtudta, hogy a bagirmiták hadban állnak a
bornui szultánnal és hogy annak székhelye Kuka. Ezek az afrikai népek, úgy látszik, állandó
viszályban álltak egymással.



Egyik reménye egyelőre füstbe ment: az, hogy nemsokára Kukába mehet, ahonnan a karavánok
indulnak. De, mint hallotta, Bagirmi messzire elnyúlik kelet felé. Abban reménykedett tehát, hogy
talán ezen az országon keresztül is eljuthat olyan helyre, amely összeköttetésben áll a civilizált
világgal. És mivel úgy látta, hogy a bagirmiták barátságosan viselkednek velük, nem sokat tanakodott,
hanem csatlakozott hozzájuk. A négerek ezt természetesnek találták, így hát Albert, amikor útra
kerekedett, ott lovagolt a négerek között, a meglehetősen koros vezér mellett.





HUSZONHETEDIK FEJEZET

Mulej

– Halljad, Bagirmi népe! Halljátok hívők! Halljad Massenja népe!

Taratata! Bum! Bum! Taratata! Bum! Bum!

– Egymillió kurdit ígér a szultán, a hívők uralkodója, a mi legkegyelmesebb urunk annak, aki
visszahozza a fiát, akit az átkozott buddumák elraboltak! Halljátok, Bagirmi férfiai!

Taratata! Bum! Bum!

– Még többet, még sokkal többet ígér a szultán annak, aki a fiút visszahozza. A megmentőé lesz a
birodalom negyedrésze, ott fog ülni a szultán mellett a trónon és ha a szultán fia meghalna, ő lesz
Bagirmi következő uralkodója! Halljad ezt, Bagirmi népe!

Taratata! Bum! Bum! Taratata! Bum! Bum!...

Ez a lármás hirdetés fogadta Albertékat, amikor az iszlámhitű Bagirmi ország fővárosának,
Massenjának főterére értek. A kikiáltó szavait meg-megszakította egy ócska trombita recsegése, meg
egy borzalmasan dörgő dob puffogása. Albert és Judith alig tudták elrejteni mosolyukat.

– Mit jelent ez a lárma? – kérdezte Albert a még mindig mellette lovagló négertől.

– Még magam sem tudom – felelte a fekete. – Valami történt a távollétem alatt. Ha jól értem,
elrabolták a szultán fiát. De gyere velem a palotába, idegen, ott majd mindent megtudunk.

Albert követte a vezetőjét, akinek az oldala mellől már ötödik napja nem tágított.

Massenja, Bagirmi fővárosa sokkal barátságosabbnak látszott, mint azok a közép-afrikai városok,
amelyekben Albert eddig megfordult. Az uralkodó osztály itt is sárgásbarna bőrű, arab eredetű
keveréknép volt. Az ország őslakói, a négerek, természetesen itt is rabszolgasorban éltek.

Épp ezért Albertnek különösnek tetszett, hogy a kísérője, aki szintén néger volt, szemmel láthatóan
nagy tekintélynek örvendett. Előtte azonnal megnyíltak a palota kapui, amely nagy, tágas, de egyszerű
négyszög alakban épült. A szolgasereg örömmel, de egyúttal panasszal is fogadta a főembert. Úgy
látszik, mindenütt pánik uralkodott.

A néger mielőtt bement volna a szultánhoz, különálló házban adott lakást Albertéknek. A szállás
világos és tágas volt, persze nem volt benne más, mint mindegyik szobában egy szőnyeg, a fal mellett
alacsony lóca meg néhány korsó, amiben valószínűleg vizet tartottak.

Albert mégis elégedett volt, hogy ilyen menedéket kapott. Előbb társa szobáját hozta rendbe.



Amikor ezzel elkészült, magára hagyta a lányt és átment a saját lakrészébe. Örült, hogy mosolyogni
látta Judith-ot, aki el akarta hitetni vele, hogy még soha nem volt ilyen pompásan berendezett
budoárja. Alig nyújtózott el a szőnyegen, belépett a néger. Albert már tudta, Mulejnak hívták az
öreget.

Mulej meglehetősen izgatott volt.

– Idegen, azonnal velem kell jönnöd a szultánhoz! – mondta.

– Máris? – húzódozott Albert. – Mi baj van? Mit csináljak már most a szultánnál?

– Vissza kell hoznod a fiát, ezt követeli – világosította fel Mulej.

– Én hozzam vissza a fiát? – csodálkozott Albert. – Miért én?

– Hallgasd meg, amit mondok – kezdte a néger és arabosan lekuporodott a szőnyegre Albert mellé.
– Úgy történt, hogy a szultán fia távollétem alatt kisebb utat tett a Sari-folyón a Csád-tó partjaihoz.
Azt már tudod, hogy háborúskodunk a bornui szultánnal. A bornui szultán pedig kérte a buddumákat,
hogy segítsék őt ellenünk.

– Kik azok a buddumák?

– A buddumák pogányok, átkozott pogányok! – mondta Mulej. – Ott laknak a Csád-tó szigetein és
gyakran viseltek háborút a bornui szultán ellen. Most azonban összebékültek, hogy együtt harcoljanak
ellenünk. A buddumáknak, úgy látszik, fülükbe jutott, hogy a szultán fia arra utazik. Megtámadták a
csapatát, őt magát pedig elhurcolták. Tegnap este ért ide a hír. A szultán tombol haragjában és
fájdalmában. Hiszen az egyetlen fia!

– Miért nem hívja össze a harcosait, támadja meg a buddumákat és hozza vissza a fiát?

– Nem érted! A buddumák szigeteken laknak, nekünk meg nincsenek hajóink. Meg a bornui szultán
is meggátolna minket, hogy a Csád-tó partjait elérhessük. A szultán fiát csak csellel és ésszel
szerezhetjük vissza.

– Jó, de mi közöm nekem mindehhez?

– A papok szerint van egy régi jóslat. Eszerint az egyik szultánnak a fiát hatalmas ellenség fogja
elrabolni, de a fiút egy merész és bölcs idegen megint kiszabadítja. Ezért látja a szultán Allah
rendelését abban, hogy te éppen ebben a pillanatban érkeztél. Benned látja azt az idegent, aki a fiát
visszahozza.

Albert haragosan ugrott fel.

– Értem! Alighogy kiszabadultam a sivatag borzalmai közül, alig menekültem meg Ali ben
Mohammed üldözése elől, újabb megpróbáltatás vár. Hogy a csudába kezdjek a szultán fiának a
megmentéséhez?

– Azt már nem tudom – jegyezte meg Mulej. – Csak annyit mondhatok, hogy a szultán feltétlenül
megölet téged, ha vonakodsz és nem teljesíted a jóslat szavait.



– Az ördög vitt volna el minden efféle prófétát! – mormogta Albert a foga között, és dühösen
dobbantott a lábával. – Én nem tudom megmenteni azt a fiút!

Albert bosszús volt. Sejtette, milyen veszélyekbe sodorhatja ez a váratlan és kellemetlen követelés.
Mintha a gondviselés szántszándékkal próbáltatna vele végig minden bajt.

– A harag nem használ! – mondta Mulej. – Most csak látni kíván! Jöjj velem, a többit majd
meghallod magad.

Albert ismerte már ezeket a félvad kényurakat, hogy tudta, a szultán sohasem bocsátana meg neki,
ha ellenkezne és nem akarná betölteni a jóslat szavait. Nem hitt a dologban, gyanakodott, hogy a
prófétamese csak Mulej kitalálása.

– Jó – mondta végül. – Menjünk... Mondd, szigorú ember a szultán?

– Nemcsak szigorú, irgalmatlan is – felelte komoran a néger. – Emiatt többen gyűlölik, mint
szeretik.

– És ennek a zsarnoki szeszélynek essem én áldozatul! – dühöngött Albert. – De bízzunk Istenben!

Ez a hitből fakadó gondolat megnyugtatta. Gyorsan beszólt Judith-hoz, hogy a szultánhoz kell
mennie, azután követte a négert. Látta, hogy máris öt bagirmita áll őrt a háza előtt. A szultán
udvarában olyan pazar fényűzés fogadta, amilyennek mását Albert még egyetlen közép-afrikai
városban sem látta. A harcosok fényes fegyverekkel és ragyogó pajzsokkal parádéztak, a szolgák
ruháját beborította a cifra, aranyos hímzés. A palota lépcsőjét drága szőnyeg takarta, az oszlopokon és
a falakon dúsan díszített fegyverek függtek. Albertet meglepte, milyen sok feltűnő szépségű néger nőt
lát mindenütt. Egyik-másik fiatalabb leány még európai mértékkel mérve is szépségszámba ment.

Ezeknek a fekete szépségeknek a sorai között haladt végig Albert. A nők kíváncsian bámulták meg
az idegen fehérembert, aki büszkén lépdelt el mellettük és őket még a tekintetére is alig méltatta. A
szolgák végül egy nagy ajtót tártak ki Albert előtt.

A birodalom főméltóságai meg papjai között, tágas teremben ült trónján Bagirmi szultánja. Ünnepi
díszben, mint valami keleti uralkodó.

Albert keresztbetette karjait és meghajolt. Azután megállt a terem közepén.

A szultán felkelt trónusáról, odament hozzá és megölelte. Hatalmas termetű férfi volt. Vonásai
elárulták kegyetlen természetét.

– Üdvözöllek, idegen! – köszöntötte. – Allah küldött téged hozzánk.

Azután felvezette a fiatal franciát a trónjára és leültette maga mellé. Most hosszú tárgyalás
kezdődött. Albert csakhamar rájött, hogy Mulej mindenben az igazat mondta. Egy pap felolvasta a
jóslatot, amely kimondta, hogy Bagirmi egyik hatalmas szultánjának a fiát árulással elrabolják, de egy
bátor idegen vissza fogja szerezni.

A szultán ellentmondást nem tűrően követelte, hogy Albert azonnal készüljön az útra a
buddumákhoz, szabadítsa ki a fiát az ellenség hatalmából és hozza vissza.



Albert látta, hogy hiábavaló volna minden ellenkezés.

– Az okosságodra bízzuk, idegen, hogy módot találj arra, hogy nekünk a mi szeretett fiunkat
visszahozd – fejezte be szavait a szultán. – Hűséges szolgánk, Mulej, támogatni fog a tanácsaival.
Reméljük, hamarosan visszatérsz. A jutalmad is bőkezűbb lesz, mint ahogy a kikiáltó a népnek
kihirdette. Az egymillió kurdit még egy millióval tetézzük, és megígérjük, hogy mellettünk ülsz a
trónon és velünk uralkodsz az igazhívők fölött. Utódaidnak országunk legszebb tartományát
biztosítjuk. Menj, és a jutalom reményében váltsd valóra a jóslat szavait. Allah legyen hozzád
kegyelmes!

Albert meghajolt, azután Mulej kíséretében visszatért a házába. A néger megígérte, hogy nemsokára
visszajön, majd elment. Így alkalma volt Albertnek Judith-ot előkészíteni azokra a veszedelmekre,
amelyek mindkettőjükre várakoztak.

Judith megrémült, amikor meghallotta, hogy mivel bízták meg Albertet.

Albert szinte semmit sem tudott a buddumákról. Fogalma sem volt arról, hogyan tudja
kiszabadítani a szultánfit. Igaz, Mulejtől kaphatott felvilágosításokat, de ezek a lényegen nem sokat
változtattak. Arra kérte a lányt szomorúan, hogy ha nem térne vissza, gondoljon a saját megmentésére.
Bízott abban, hogy Mulej pártfogásába veszi Judith-ot és módot nyújt neki arra, hogy civilizált
országba jusson.

Judith bizonykodott, hogy nem élné túl Albert halálát.

Mulej megjelenése vetett véget a szenvedélyes beszélgetésnek. Albert a négerrel a saját szobájába
vonult. A kis medaliont, amely édesanyja, Mercedes képét őrizte, elfelejtette lezárni, miután Judith-
nak megmutatta.

– Ejnye, de szép csecsebecséd van! – jegyezte meg a néger, amikor az ékszert meglátta. – Olyan ez,
amit az idegenek viselnek és amely az időt mutatja?

– Nem! Az anyám képe van benne, akit nagyon szeretek!

– Mutasd a képet! – kérte a néger. Albert kinyitotta az ékszert.

A néger sokáig nézte az arcképet, nagyon sokáig. Albert elcsodálkozott, amikor észrevette Mulej
izgatottságát.

– Morcerf úr – szólalt meg tűrhető francia nyelven és könnyek öntötték el a szemét. – Allah olyan
helyen hozott bennünket össze, ahol sohasem hittem, hogy önnel találkozhatom!

Albert megkövült. Meredten bámult a négerre és azt hitte, álmodik. Valóban álmodnia kellett!
Másképp lehetetlen az ilyesmi.

– Albert úr! – szólalt meg újra a néger meghatottan. – Hát nem ismeri meg már az öreg Ahmetet?

Térdrerogyott. Elkapta Albert kezét és csókjaival borította.

– Ahmet! Istenem, mi történt velem? Mit hallok? – ámuldozott Albert. – Ahmet? A mi öreg



szolgánk? Atyámnak a szolgája?

– Igen, kisuram, én vagyok! Ahmet vagyok, a tábornok úr szolgája!

A fiatal francia meghatódott. Itt, Közép-Afrikában, hol minden vadidegen volt számára, itt olyan
szívre talált, aki szereti, egy emberre, aki jó barátja! Felemelte a négert, szívére ölelte és megcsókolta
az arcát.

– Ahmet, te vagy az? Megismerted az édesanyámat! Istenem, köszönöm neked ezt a csodát!

– Az ön édesanyja igazi angyal volt – zokogott a néger. – Él még?

– Remélem és hiszem, hogy él! – kiáltotta Albert. – Mennyivel könnyebb most a szívem!

Aligha lehetett valami különösebb, mint ez a találkozás! Akkoriban, amikor Morcerf tábornok,
Albert atyja még Törökországban tartózkodott, ahol árulásával a janinai pasa bukását okozta, a
tábornok a török kormánytól, áruló szolgálatainak jutalmául, egyebek között néhány négert is kapott
ajándékul. Csak egyet tartott meg közülük, Ahmetet. Párizsba is magával vitte és ott a néger a
háziszolga dolgait végezte. A tábornok nem sokat törődött vele, de Mercedes jó volt hozzá, Albert
pedig gyerekkorában szívesen játszott Ahmettel. Később a négerben honvágy ébredt. Mivel
szolgálatait a tábornok házában könnyen nélkülözhették, engedélyt kapott, hogy elmehessen Párizsból.
Csakhamar megfeledkeztek róla.

– Szerencsésen visszaérkeztem a szülőföldemre – beszélt a néger. – Ez az ország, Bagirmi, az én
hazám. Itt megint felvettem a Mulej nevet. A szultán, aki éppen akkor jutott trónra, magához hívatott.
Beszélgetett velem és miután meggyőződött arról, hogy jó szolgálatot tehetek neki, maga mellé vett a
palotába. Lassan olyan méltóságra emelkedtem, hogy a szultán után én vagyok itt az első ember. De
gyűlölöm a szultánt, mert kegyetlen. Hanem nemsokára üt az órája! De elég volt erről! Ha tudom,
hogy ön kicsoda, bizonyosan Bornu határára vezettem volna, megmutattam volna az utat és segítettem
volna, hogy visszatérhessen a hazájába. De ki gondolta, hogy itt arra szemelik ki, hogy ilyen kalandba
bocsátkozzék! Egyébként... lehet, hogy ez Allah rendelése. Majd meglátjuk. De most mondja el, hogy
került Bagirmibe?

Albert röviden elmesélte az elmúlt hónapok főbb eseményeit. Mulej a fejét csóválta bámulatában.

– És most, azt hiszem, magától értetődőnek fogod tartani, hogy segíts a szökésemben, hogy
megments attól az utálatos feladattól, mint a szultán fiának felkutatása.

– Kedves kisuram – szomorodott el Mulej. – Ez lehetetlen. Ekkora hatalmam még nekem sincs. A
szultán önfejű ember és szereti a fiát. Amellett nem tudna beletörődni abba a gondolatba, hogy
Bagirmi népét utána ne az ő véréből való uralkodó gyötörje, hanem valaki más. Az a szerencsétlen
jóslat csak betetőzi a dolgot. Most már nem lehet kiverni a fejéből. De a vállalkozás nem is olyan
nehéz.

– Nem nehéz?! – hitetlenkedett Albert. – Be kell merészkednem egy vad, pogány nép országába,
ahol a végén még meg is esznek! És azt mondod, hogy ez nem nehéz!

– Nem olyan nehéz, mint amilyennek látszik. Csak nem hiszi, hogy az én kis Albertemet, a



kedvencemet, akit a karomon dajkáltam és akit itt most váratlanul viszontláttam, csak nem hiszi, hogy
a pusztulásba küldeném? Inkább magam halnék meg!

– Hiszek neked – szorította meg az öreg néger kezét Albert. – Mit kell tennem?

– A buddumák nem olyan gonoszak, mint ön gondolná. Hogy a szultánunk fiát elrabolták, nem
sokat jelent. Erre a bornui szultán bújtatta fel őket. A mi urunkat azért gyűlölik, mert kegyetlen.
Egyébként békés természetű nép. Csak ritkán hagyják el a Csád-tóban levő szigeteiket, de azt sem
tűrik, hogy valaki ellenséges szándékkal közeledik hozzájuk. Kíváncsi természetűek. Ami kicsit is
idegen előttük, azt megcsodálják. Ha a helyes módon fog a dologhoz, önt a legnagyobb barátsággal
fogadják. Azt persze nem szabad elárulnia, hogy Massenjából jött. De ennek az eltitkolása nem lesz
nehéz, mert úgysem érti a buddumák nyelvét.

– De ha mégis megtudják, ki vagyok, nekem végem! – ellenkezett Albert.

– Nem fogják megtudni, ezt bízza rám! – nyugtatta meg Mulej. – Sokkal nagyobb veszélyt
jelentenek a vízilovak és különösen a krokodilok. Csak úgy hemzsegnek a Csád-tóban.

– Vigasztaló kilátás! – sóhajtott fel Albert. – De hagyjuk! Egyvalami miatt most már nem aggódom.
Tudom, hogy ha meghalok is, nem hagyod el Judith-ot.

– Fogadom és ígérem – mondta Mulej. – De miért akar meghalni, kisuram? Allah már számtalan
veszélyből kiszabadította, bizonyára most is meg fogja oltalmazni!

Az égi hatalmak védelmére való jámbor hivatkozás Albertre is vigasztalóan hatott.

– Igen, akarok bízni és remélni! – mondta Albert. – Csak már vége volna!

– Kisuram, legyen nyugodt, és ne tartson semmitől. Holnap reggel elindulunk a Csád-tó felé. A
szultán úgy határozott, hogy én is elkísérjem önt. A többit bízza rám! Hogy önnek valóban sikerül-e
megmentenie a szultán fiát, azt nem tudom. De ez nem is fontos. Önnek legfeljebb egy hétig szabad a
szigeteken maradnia. Akkor térjen vissza, akár a herceggel, akár nélküle.

– Mi lesz a sorsom, ha nem tudom megmenteni a herceget?

– Akkor sem éri nagyobb baj – mondta Mulej titokzatosan. – Mert kisuram, ha ön visszatér a
buddumák szigetéről, akkor kezdődik az én munkám. Akkor fordul beteljesedésbe a jóslat második
része, amit önnek nagybölcsen nem árultak el.

– Mi az a második rész? Az is rám vonatkozik?

– Most ne beszéljünk erről! Lesz még rá időnk. Aludjon jól és pihenje ki magát ma éjszaka. Holnap
reggel indulunk. Addigra mindent ideküldök, amire szüksége lehet.

– Vihetem az útitársamat is? – kérdezte Albert.

– A tóig. De tovább nem. Az nagyon veszélyes lenne. De ne aggódjon! Úgy vigyázok rá, mint a
szemem fényére. Nem lesz semmi baja, sőt a saját feleségeimet viszem magammal, hogy szolgálják.
Egyébként jól tenné, ha idegen szultánnak mondaná magát. Ezt megteheti, hiszen az ön atyja



gazdagabb volt, mint Bagirmi szultánja. Fogadja meg a tanácsomat. Meglátja, hasznát veszi.

Albert kezet szorított Mulejjal. Az öreg elment.

Albert most egyszerűbbnek látott mindent. Mulej óriási nyereség volt számára. Boldogan sietett
Judith-hoz, hogy elmondja neki a kellemes és fontos újságot.

Nem sokkal később egy sereg rabszolga jelent meg a legválogatottabb nyalánkságokkal, amit
Bagirmi szultáni főszakácsmestere csak küldeni tudott.

Egyik-másik fogás még a legkényesebb európai ínyencet is kielégítette volna.





HUSZONNYOLCADIK FEJEZET

A forradalom

A Sari folyó hátán utaztak lefelé. A Sari délről ömlik a Csád-tóba. Judith, Albert és Mulej egy
csónakban ültek, zavartalanul beszélgethettek. Mulej igyekezett megnyugtatni a fiatal tisztet, hogy
nem lényeges, visszahozza-e a szultán fiát. A fontos csak az, hogy elmenjen a buddumákhoz, töltsön
ott náluk néhány napot, szóval mutassa meg, hogy a jóakarat nem hiányzik belőle.

Terve a következő volt: Albertnek feltűnő és szokatlan öltözetben kell megjelennie a buddumáknál.
Fegyverei közül csak egyik puskáját meg a szükséges lőszert szabad magával vinnie, de semmi
értékes dolgot, mert a buddumák elkéregetnek mindent, ami megtetszik nekik. A csónakra vitorlát kell
szerelnie. Ez a szigetlakók előtt teljesen ismeretlen. Ha sikerült megértetnie magát a buddumákkal,
nem szabad elárulnia, honnan érkezett, inkább azt kell elhitetnie, hogy a bornui szultán küldötte. A
bagirmii szultán fia után nem szabad érdeklődnie, annál kevésbé, mert valószínűen ők maguk
dicsekednek majd el legújabb hőstettükkel.

Tíz német mérföldnyire a Sari torkolatától megálltak és Mulej hozzálátott, hogy útitársát
felcicomázza. Más alakúra tekerte a turbánját, átalakította a burnuszát és olyan fantasztikus alakot
teremtett Albertből, hogy még Judith-nak is mosolyognia kellett, amikor meglátta. A csónakra vitorlát
erősítettek. Albert a két puskája közül kiválasztotta a jobbikat és annyi lőszert vett magához,
amennyire szüksége lehetett. Estére készen állt az indulásra. A Sari alsó folyásán a hátralevő utat az
éjszaka leple alatt kellett megtennie, hogy a parti lakók nehogy megneszeljék a dolgot, így reggelre
már a Csád-tó vizén vitorlázhatott. A pénzét és óráját a medalionnal együtt átadta Judith-nak. A lány
Mulej védelme alatt a néger feleségeivel együtt hátramaradt, hogy Albertet azon a helyen várja meg,
ahonnan elindult.

Albert mosolyogva búcsúzott a lány pedig teli volt aggodalommal.

A holdas éjszaka bizonytalan fénye épp csak megvilágította a folyó partjait, amelyeket
nagyobbrészt sűrű erdő borított. Itt-ott néha mintha falut látott volna.

Néhány órával éjfél után felállt a csónakjában és észak felé kémlelt. Messze szétterjedő, világos
tömeget látott a távolban. A Csád-tó vize lehetett. Nem tévedett. Egy óra múlva a Sari kiszélesedett,
az ár rohanása alábbhagyott és a víz lassabban, egyenletesebben folyt. Nemsokára végtelen, határtalan
vízfelületet pillantott meg a hajnali szürkületben. A Csád-tó volt.

A fiatalember megdöbbent. A tengerre emlékeztette, mert partot, azon kívül, amit maga mögött
hagyott, semerre sem látott. Felkelt a nap. Végre jobbra meg balra kéklő foltot pillantott meg a
távolban. A buddumák szigetei lehettek.

Mulej figyelmeztette, hogy jobbra tartson, mert a tó keleti szigeteit sűrűbben lakják. Keletnek
fordította hát a csónak orrát. Minthogy a part felől kedvező, enyhe szél fújt, felhúzta vitorláját,



lefeküdt az árnyékba és elaludt.

Hirtelen erős lökés ébresztette fel, ami megrázta a csónakot. Albert felugrott. Kis távolságra maga
előtt látott ugyan szigetet, mégis lehetetlennek tartotta, hogy lapos fenekű csónakja már most partot
ért volna. Úgy érezte, a zátony megmozdul alatta. A csónak majdnem felborult. Albert szeme előtt
óriás, ormótlan tömeg bukkant ki a vízből, egy víziló. Felkapta a puskáját, de az állat megdöbbenése
nagyobb volt, mint az emberé. A szörnyeteg jó fél percig bámulta a franciát zavaros szemeivel, majd
hátat fordított és prüszkölve, röfögve megindult a legközelebbi sziget partja felé. Amerre ment, a
vízben piszkos iszapfelhő kavargott utána. A víziló menekülésére rengeteg krokodil dugta ki fejét a
vízből. Az óriásgyíkok lustán úszkáltak körülötte.

Az egyébként veszedelmes állatok nem mutattak támadó szándékot. Albert nem tudta miért, de még
szorongást sem érzett. Kíváncsian nézte a szeme elé táruló szokatlan látványt, és csak attól tartott,
hogy az óriás hüllők felborítják a csónakját, ha véletlenül sűrűbb csoportjukba kerül. Visszaevezett a
nyílt vízre és onnan vette szemügyre a közeli szigeteket.

Majdnem valamennyi szigetet buja növényzet borította. De az első szigetek mintha lakatlanok
lettek volna. Sűrűn emelkedtek egymás mellett és csak keskeny vízágyak húzódtak körülöttük, alig
csatornányi szélességben.

Egy óra múlva a többinél nagyobb szigetet látott meg, amelynek partján hosszú sor kunyhót vett
észre. A parton rengeteg karcsú, hosszú csónak hevert. A part megelevenedett. A hosszú csónakok,
számos evezőssel, egymás után váltak el a parttól és sebesen közeledtek Albert felé. Mulej leírása
szerint a csónakokban ülő emberek csak a buddumák lehettek. Tehát nemsokára megismerkedik
velük!

Csakugyan békés természetűek voltak. Mulej igazat beszélt. A buddumákon, ahelyett, hogy
gyanakodva fogadták volna Albertet, a kellemes meglepetés jelei látszottak. Alig néhányuknál volt
csak íj meg nyíl. Puskát egynél sem látott Albert. Férfiak, asszonyok és gyermekek örvendező
csodálkozással csapkodtak tenyerükkel. Albert levonta a vitorlát és felállt a csónakban. A buddumák,
amikor különös alakját meglátták, szinte gyermeki elragadtatásba estek. Odaeveztek mellé és
csacsogtak mint egy csomó seregély. Pár szón kívül semmit sem értett meg Albert.

Mulej jóslatai sorra beteljesedtek. Albertet a buddumák valóban jóindulattal fogadták és a
legőszintébb csodálkozással nézegették. Első napja azzal múlt el, hogy szigetről szigetre vitték, mint
valami nagy látványosságot. Beszélni nem tudott Albert a feketékkel, de erre alig volt szükség.
Maguktól hoztak neki enni meg inni, amennyit csak akart és nem kívántak egyebet tőle, mint hogy
bámulhassák és megtapogathassák.

Albert nem feledkezett meg céljáról, de a negyedik napon egy nagy szigetre jutott, ahol a szokásos
üdvözlések után egy magányos épülethez vitték. Félrehúzták az ajtó reteszét és bevezették Albertet a
ház belsejébe.

Szalmaszőnyegen egy körülbelül tizenhat éves fiatal néger üldögélt odabent. Vézna alakú, bágyadt
szemű gyerek volt. Leverten és szomorúan nézdegélt. A buddumák diadalmas pillantásaiból és gúnyos
megjegyzéseiből, valamint a Bagirmi és Massenja nevek emlegetéséből Albert kitalálta, hogy a
szultán fia ül előtte. A buddumák ártatlan együgyűségükben úgy látszik, nem gondoltak arra, hogy
Albert a Bagirmi szultán küldötte is lehet. Albertnek nem volt nehéz megszólítania a herceget.



Hallgatást parancsoló arccal megmutatta neki azt az amulettet, amelyet a szultán külön erre a célra
adott át neki és amelyet a fiatal négernek ismernie kellett.

A fiúnak sikerült idejében észre térnie és nem árulta el sem magát, sem Albertet. Albert azután
otthagyta a börtönt.

Másnap a felvonulás néhány más szigeten folytatódott. Albert azonban attól tartott, hogy messzire
távolodik Guriától. Többször ismételte a nevet jelezve, hogy oda szeretne visszatérni. A buddumáknak
ez ellen sem volt kifogásuk, így a hatodik nap délelőttjén Albert megint a Guria-sziget földjén állt.

Itt megbizonyosodott arról, hogy nem lesz nehéz a herceget kiszabadítania és vele együtt
megszöknie. A börtönt egyáltalán nem őrizték. Erre nem is volt szükség, hiszen a sziget elegendő
biztonságot nyújtott. Albert úgy határozott, hogy még azon az éjszakán megszökteti a herceget. Este
még egyszer körülnézett. Megvizsgálta, vajon a csónakja még mindig a régi helyén van-e. Késő
éjszakáig fennmaradt, hogy végignézze a buddumák táncait, mert a négerek az idegen látogatása
alkalmából nagy ünnepséget rendeztek. Azután behúzódott a kunyhójába.

Egy órával később már az egész falu aludt. A hold még nem kelt fel, tehát elég sötét volt. Odament
a börtönhöz, félrehúzta a reteszt és felébresztette a herceget. Ismét megmutatta neki az amulettet és
megértette vele, hogy kövesse. A szultánfi rögtön felugrott. Tíz perccel később már kint voltak a
faluból és Albert csónakjában ültek.

Mulej tehát nem túlzott, amikor könnyűnek mondta a vállalkozást. Arabnak vagy négernek
természetesen szinte lehetetlenség lett volna ezt a szöktetést véghezvinnie, hiszen bennszülöttnek
vagy egyáltalán nem lehetett volna bejutnia a buddumák közé, vagy csak életük kockáztatásával.
Mulej teljes joggal remélte, hogy olyan különös és szokatlan külsejű idegennek a megjelenésére,
amilyennek Albertet öltöztette, a buddumák minden óvatosságról megfeledkeznek. Ami lehetetlenség
és nagy veszély lett volna egy olajbarna vagy fekete bőrű embernek, az gyerekjáték volt a fehér
európainak.

A vállalkozás sikerült.

A gyorsaság volt most a legfontosabb. Albertnek meg kellett kísérelnie, hogy még az éjszaka
folyamán messzire jusson a szigetek tájáról. Mivel szél híján nem vehette hasznát a vitorlának, hosszú
rúddal taszította előre a csónakot. Ebben a munkában a hercegnek is segítenie kellett. Albert azonban
csakhamar észrevette, hogy a fiú nagyon gyenge. Betegnek látszott. A fiatal herceg állapota óráról
órára rosszabbodott. Összekuporodva hevert a csónak alján.

Mulej figyelmeztette fiatal barátját, hogy a vállalkozás legnehezebb része az lesz, hogy feljusson a
Sari alsó folyásán és kikerülje az ellenséges parti lakosság támadásait. Ahogy hátranézett, látta, hogy
egy sereg csónak a nyomában van, buddumákkal tele. Örömmel látta, hogy a szigetlakók törékeny
csónakjaikon nem merészkedhetnek a Sari ragadó sodrába. De a parton mégis üldözhették. Hasznára
fordította a kedvező szelet, amely egyre erősödött. Még a csáklyáját is használta. Megkönnyebbülve
látta, hogy a buddumák csónakjai messze elmaradtak mögötte. Végre déltájban csónakja befutott a
Sari torkolatába.

Itt hadicsellel élt. Elfeküdt a csónak fenekén úgy, hogy a partról nem láthatták, a kormányt mégis
szabályozhatta. A vitorlát továbbra is fennhagyta, így a parti lakóknak azt kellett hinniük, hogy a



csónak önmagától úszik az ár ellenében. Albert arra is számított, hogy a négerek babonásak és
félénkek. Bizonyára sokáig várnak majd, mielőtt efféle titokzatos úszó jószághoz közeledni mernek.

Valóban semmit nem hallott vagy látott, ami támadást ígért volna. A szél továbbra is kedvezően
fújt, úgyhogy Albert gyorsan haladt. Estére már olyan vidéken járt, amelyet Albert az indulása éjjelén
Bagirmi határától nem messze látott.

Itt azonban nyílzápor árasztotta el a csónakot. Albert óvatosan kikémlelt és látta, hogy túl közel
jutottak a parthoz, ahol rengeteg harcos tolongott. Sebesülés nélkül került tőlük távolabb, de látta,
hogy a négerek a part mentén követik. Bagirmi határának azonban már közel kellett lennie.

Néha a fiatal hercegre nézett. Úgy látta, a herceg haldoklik.

Már egészen besötétedett, de Albert még mindig hallotta az üldöző ellenség kiáltásait. Aztán
hangos csataordítás hatolt a fülébe. Az üldözők, úgy látszik, belebotlottak a bagirmitákba.

– Albert! Albert!... Fiam! Fiam!

Egyszerre hangzott feléje Judith és a szultán kiáltása. Ebből tudta meg, hogy végre ismét barátai
között van. A partra kormányozta a csónakot és kiugrott a földre.

Csak Judith-tal törődött. Boldog örömében nem ügyelt arra, ami körülötte történik. Alig látta azt az
ezernyi tömeget, amely összegyűlt, hogy a merész kalandort visszatértekor üdvözölje.

– Bármi történjék is, ne nyugtalankodjék!

A hűséges Mulej súgta a fülébe ezt a néhány szót. Albert meghökkent, de aztán nem sokat törte a
fejét. Boldog volt.

Amikor másnap reggel felébredt, nagyon megváltozott a helyzet. Komor, baljóslatú csend
nehezedett a táborra. A sátor előtt a szultán testőrségéből néhány fegyveres bagirmita állt, akik
megtiltották neki, hogy onnan kilépjen. A többi harcos a földön guggolva egyhangú gyászdalt
dünnyögött. Albert kitalálta az okát. Megsejtette, hogy a szultán fia meghalt. De őt miért őrzik ilyen
szigorúan?

Nyugtalanul ült a sátrában és várt. Judith-ra és azokra a rejtélyes szavakra gondolt, melyeket Mulej
súgott a fülébe.

Végre a szultán elé szólították. A néger király a fia holtteste mellett ült a sátrában. Vad tekintettel
nézett fel rá.

– Idegen! Te holttestet hoztál nekem vissza, nem a fiamat! – kiáltott Albertre.

– Allah hatalmasabb, mint én! – mondta Albert alázatosan. – Én mindent megtettem, ami az
erőmtől tellett, megszabadítottam a fiadat. De Allah akarata ellen nem harcolhatok.

– Megmérgezted, hitvány áruló! – dühöngött a zsarnok. Albert vállat vont. Ilyen vádra nem lehetett
más válasza. Csak gyűlölet sugallhatta ezt a gyanúsítást.



– A fiad halála, amit én mélyen fájlalok, úgy látszik megzavarta az elmédet, igazhívők ura! –
mondta nyugodtan. – Néhány nap múlva bizonyára jobb véleménnyel leszel rólam, mint most.

– Pusztulj előlem, áruló és várd a büntetésed! – kiáltott a király.

Albert haragosan hátat fordított.

Visszavezették a sátrába. Ezután tábort bontottak és a fiatal tisztet a testőrség erős csapata fogta
közre. Judith-nak Albert színét sem látta. Csak Mulejt pillantotta meg néha a szultán közelében. Neki
magának gyalog kellett mennie. A gyászmenet lassan haladt.

Albert három nap múlva megint Massenjában volt.

Itt ugyanabban a házban kapott szállást, sőt Judith-ot is beengedték hozzá. De nagyszámú őrség
vette körül és az élete is hitványabbá vált. Albert belátta, hogy fogolyként bánnak vele.

Albertben forrt a düh és az elkeseredés.

Hát soha nem lesz ennek vége? Csak azért menekül meg az egyik veszélyből, hogy újabb és
nagyobb bajba kerüljön? Csupán Judith vigasztaló jelenléte, kérései és reménykedő biztatásai
mentették meg Albertet attól, hogy kétségbeessen. Csak Judith szavára enyhült kissé a haragja.

És hol maradt Mulej, a jó barát?! Miért nem jön el hozzá, hogy megnyugtassa: nem kell félnie,
mindenképpen meg fogja menteni?

Elmúlt egy éjszaka és még egy nap, de Albert helyzete nem változott. Mulej sem jelentkezett.

Másnap reggel Albert felfigyelt rá, hogy a palota falán belül valami deszkaemelvényt ácsolnak,
amelyen durván összetákolt szék áll. Nem tudta elgondolni, mi lehet a céljuk ezzel az építménnyel.

Az udvar lassan megtelt kíváncsiskodókkal. Arabok és négerek tolongtak összekeveredve, ki
fegyveresen, ki fegyver nélkül. A szultán testőrcsapata erős gyűrűvel vette körül a deszkaemelvényt.

A tömeg némán figyelt. Hallgatása olyan volt, mint a vészt jósló csend a kitörni készülő vihar előtt.

Albert egyre azon törte a fejét, miféle ünnepségre készülhetnek ezek az emberek. Először azt hitte,
az elhunyt hercegnek készül halotti áldozat. Hanem, amikor a testőrség egyik csapata belépett hozzá
és felszólították, hogy kövesse őket, sejteni kezdte, hogy annak az állványnak az ő személyével van
valamilyen kapcsolata. De nem mutatott félelmet. Még egyszer ránézett Judith-ra, azután követte a
katonákat.

A szultán már trónszékében ült, amelyet odakészítettek a számára. Albertnek meg kellett állnia
előtte. A király sötét, fenyegető pillantásából mindent olvashatott, csak jót nem. De azért nyugodtan
és büszkén nézett a szultán szemébe.

– Idegen – kezdte a néger dühtől remegve –, mi azt parancsoltuk, hogy teljesítsd a jóslat szavát és
mentsd meg a fiunkat. Azt színlelted, mintha teljesíteni akarnád parancsunkat. Meg is szabadítottad a
mi szeretett fiunkat, de gyalázatos célból holtan hoztad vissza őt nekünk. Megmérgezted. Most
meghalsz gazságodért. A nyakadra kötelet vetnek és megfojtanak!



– Ugyan miért tettem volna ezt, igazhívők ura? – kérdezte Albert leplezve megrendülését.

– Mert azt hitted, te ostoba, hogy majd beteljesedik a jóslat második része és te leszel ennek az
országnak az ura – gúnyolódott diadalmasan a szultán. – De most megmutatjuk neked, hogy a mi
hatalmunk erősebb a jóslatok minden varázslatánál. Meghalsz! Meghalsz azonnal!

Meghal? Anélkül, hogy Judith-tól elbúcsúzott volna? Amikor a jövő a világ legnagyobb
boldogságával kecsegteti? Nem! Így nem hal meg! Nem a hóhér keze alatt!

– Gyertek hát, ti bérenc szolgái gaz uratoknak! – kiáltott a katonákra és kezét fenyegetően emelte a
hóhér felé. – Ártatlan vagyok! Megtettem mindent, ami az erőmből tellett, hogy megmentsem ennek
az embernek a fiát. Nem az én hibám, hogy meghalt! Allah akarta így, nem én! Hát csak gyertek!

A testőrök haboztak. A szultán vad dühvel ugrott fel a helyéről. A haragtól elállt a szava. Albert
Mulejre nézett. Az öreg néger nyugodtan állt a helyén. Titkon felfelé mutatott, mintha Istenre akarná
emlékeztetni. Azután különös jelt adott a kezével, amelyet Albert nem értett, de ami minden
bizonnyal azt akarta jelenteni, hogy reméljen.

Ez a pillanat elég volt arra, hogy eldöntse Albert sorsát. Mialatt lehajtotta a fejét és súgva kérdezte
magától: Mulej is áruló volna?... a négerek izmos karjai már megragadták és az állványra hurcolták.
Hiábavaló volt minden ellenkezés.

– Albert! – sikoltott Judith. – Albert, mit tesznek veled?

– Megölnek ennek a hitvány hazugnak a parancsára – kiáltotta Albert és dulakodni kezdett a
pribékekkel. – Legyen meg Isten akarata! Judith, ne feledd, amit mondtam neked!... Légy boldog, és
emlékezz rám!...

Judith át akart vágni a katonák között, hogy Alberthez férkőzzék, de visszatartották, mégpedig
ezúttal Mulej parancsára. Albertet nyolc irtózatos erejű kar nyomta le a székbe. A hóhér már
közeledett felé az erős kötéllel.

A fiatal tisztnek halálos verejték ütött ki a homlokán. Hát csakugyan ilyen közel volna a vég? Ilyen
szégyenletesen, ilyen készületlenül kell meghalnia?...

Elkeseredetten erőlködött, hogy kitépje magát a hóhérok kezéből, de a túlerő megint visszanyomta a
székbe.

Hirtelen megdördült az udvarban ugyanaz az üstdob, amelynek a hangja, amikor Massenjába
belovagoltak, mosolyt csalt a fiatal tiszt ajkára. A dobszóra zúgás támadt, ami a következő pillanatban
vad ordítássá erősödött. Albert azt hitte, a palota omlott össze. Hanem a hóhérai még nálánál is
rémültebbeknek látszottak. Elengedték áldozatukat és mintha menekülni akartak volna. Albert
felugrott. Első gondolata Judith volt.

De abban a pillanatban világossá lett előtte, hogy itt több omlott össze, mint a palota. Itt egy
országról volt szó. Megszámlálhatatlan fegyveres özönlött be, mindent legázoló erővel, minden
oldalról az udvarba. Valamennyien a szultán felé rohantak. Fegyvereiket rázták és üvöltve
mészároltak le mindenkit, aki az útjukba állt. A szultán, ugyanaz a szultán, aki a halálos ítéletet



kimondta az imént, rémülten és haragosan állt a trónja előtt. Egyik kezével a székbe kapaszkodott, a
másikkal a kardját ragadta föl.

Körülötte a megriadt poroszlók csapata szorongott. Első pillanatban látszott, hogy ilyen, mindent
elsöprő támadással szemben nem lesznek képesek megvédeni urukat. A szultánt védő katonák száma
egyre fogyott. A szultán ónszínű arccal, remegő karral forgatta kardját. Helyzete válságossá vált.

Hirtelen csend támadt. A szultán könyörögni kezdett:

– Bagirmi népe, hívők! – kiáltotta eltorzult hangon. – Mindig jóságos uratok voltam, sosem
nyomtalak el benneteket...

– Gyilkos, zsarnok, vérszopó! – harsogott felé az átok. Gúnyolódás és dühöngő ordítás olvadt össze
fültépő, borzalmas zenévé, amelyre még Albert is megborzongott, pedig e „muzsika” számára talán a
szabadságot, az életet jelentette.

Azt a néhány testőrt, aki még a szultán mellett állt, egy-kettőre kardélre hányták. A szultán még egy
erőtlen kísérletet tett a védekezésre. Mulejre nézett. De az öreg néger keresztbefont karokkal,
mozdulatlanul állt a trón mellett és gyűlölettől izzó, megsemmisítő pillantást vetett rá. A szultán
végre összerogyott: lándzsák, nyilak és kardok szúrták át a testét. A következő percben véres feje
megjelent egy lándzsa hegyén. Erre a látványra egetverő diadalujjongás harsant fel a palotában.

Albert nem tudta, ébren van-e vagy csak álmodik. Túl hirtelen zökkent át a teljes
reménytelenségből a szabadság tudatába. Szinte elvesztette az eszméletét és gépiesen tapogatta égő
homlokát. És mégis valóság volt, amit látott. A szultán levágott feje borzalmas pillantással meredt
felé a lándzsa hegyéről. A tömeg ujjongott és tombolt, a négerek örömükben egymást ölelgetve
nyüzsögtek az udvaron. De miért indult meg mindenki feléje? Neki is a halálát jelenti a forradalom?

De a zűrzavar mindjobban kitisztult. A kavargó sereg rendeződött, és élükön Mulej közeledett felé.
Drágakövekkel ékes turbánt tartott egy párnán a két kezében. Zene harsant fel. Európai fülnek bizony
borzalmas hangzavar volt, de úgy látszik, a bagirmitákat lelkesedés töltötte el. A trombita meg a
nagydob játszotta a főszerepet. A csapat felsorakozott. Mulej odalépett Albert elé.

– Éljen Bagirmi új uralkodója! Éljen a hívők ura!

Mulej csengő, diadalmas hangon kiáltotta az üdvözlést. Ezer meg ezer torok ismételte és a kiáltás
mennydörgésként zúgott végig a palotán. Ezután Mulej hódolattal letérdelt Albert elé. A tiszt
körülnézett. Amerre tekintett a tágas udvaron, az ezernyi tömeg mind térden állt. Mulej felemelkedett.
Mielőtt Albert megakadályozhatta volna, egyszerű arab fezét a csillogó turbánnal cserélte fel, s
kezébe nyomta a szultáni jogart.

– Íme, Bagirmi népe! Lássad a te új és igazi szultánodat! – kiáltotta Mulej.

– Éljen! Éljen a szultán! – harsogta a tömeg és talpra ugrottak.

Albertnek elállt a szava. Mintha elhagyta volna a lélek. Érezte, hogy a trónra ültetik, hogy
felemelik, hogy nyolc hatalmas néger vállán tovalebeg. Ezernyi fejet látott maga körül. Azután
továbbvitték. Egyre ugyanaz a zene szólt körülötte és ugyanaz a kiáltás harsogott mindenütt: Éljen



Bagirmi szultánja! Kivitték a palotából, ki a piactérre. Sűrű sorokban mindenütt négerek álltak és
mindenhonnan ugyanaz az üdvözlő ordítás fogadta.

Beleszédült.

Azután, mintha tenger hullámai ragadták volna egyre messzebb és messzebb, míg végre újra
megpillantotta a palotát. Ott végre letették a trónt és Albert lelépett a padlóra. Mulej mellette termett.
Hódoló tisztelettel nyitotta ki előtte a szomszédos szoba ajtaját, bevezette Albertet, azután kiment.
Albert egy percig magára maradt. Már-már összerogyott, amikor feltárult a szemközti ajtó és Judith
lépett a szobába.

– Albert! Megmenekültél! Hála legyen érte Istennek!

Odaborult a férfi mellére. Ott tartotta karjaiban. Nem, ez nem volt álom többé, ez maga az élet, a
valóság! Visszakapta Judith-ot!

– Szerelmem! Nem álmodom? – kérdezte halkan. – Mi ez? Mi történt velem? Mit jelent mindez?
Megőrült ez a nép? Vagy az én elmém zavarodott meg?

– Élsz és nincs semmi bajod! – kacagott boldogan a leány. – Mást nem tudok! Az enyém vagy,
visszakaptalak! És ez elég! Azt hiszem, szultánná kiáltottak ki. Hogy hogyan? Azt hiszed, nem
érdemelted meg? Kaphat-e az ország nemesebb szívű uralkodót, mint te vagy?

Albert hitetlenül csóválta a fejét. Judith is ezt mondja neki! És mégis, ez nem lehet igaz! Ő egy
ország uralkodója? Egy ilyen országé?

– Uram, a néped a hódolatát kívánja bemutatni! – szólalt meg mögötte Mulej. A négernek örömtől
csillogott a szeme.

– Mulej, mindenre, ami szent, kérlek, csak egyetlen szóval felelj! Mi ez? Mit akar tőlem ez a nép?
Én nem lehetek az uralkodójává!

– Nem lehetsz? És miért nem? – mosolygott Mulej. – E pillanatban kell is! Csak gyere! Az ország
főemberei akarnak hódolni előtted.

Megfogta a fiatalember kezét, és miután európai módra, udvariasan meghajolt Judith előtt, magával
vonta Albertet.

Amikor a nagyterembe belépett, körben sorakozó, ünneplőbe öltözött embereket látott.
Valamennyien a földig hajoltak előtte. Mulej felvezette a nagy trónszékhez.

A sorok mély hajlongások között vonultak el előtte, mint azt Albert valamikor Párizsban, a
színházban látta. Először a harcosok vezetői, azután a papok, majd a palota tisztjei és még sok más
csoport, amelyekről Albert nem tudta, kik.

Mindez kábítóan hatott rá. Valósággal megzavarodott. Már amúgy is nagyon megrázták azok az
események, amelyek ezt a változást megelőzték. És amikor a hódoló tisztelgés valamennyi egybegyűlt
méltóság hangos üdvözlő kiáltásával véget ért, Albert megroskadt. Mulej szinte atyai jósággal
visszavezette kábult és támolygó urát a csendes és nyugodt mellékszobába, ahol Judith már várta.



Amikor Albert végre magához tért, egy díványon feküdt. A szoba berendezése keleti ízléssel
készült. Az ablakokat függönyök borították. Albert felegyenesedett.

– Álmodtam! – mondta félhangosan. Valóban azt hitte, még mindig Oranban van és mindent, a
kabilokkal való kalandját, Judith-tal tett útját a Szaharán keresztül, a veszedelmeket, a szerelmét...
álmodta csupán.

– Remélem, szép volt az álmod? – szólalt meg mellette valaki franciául.

Albert arra fordult. Mulejt látta.

– Te? – szólalt meg csodálkozva. – Te vagy az, Mulej? Akkor hát mégsem volt álom!

A néger elmosolyodott, azután megfogta kis urának a kezét és megcsókolta.

– Nem, Mulej, hagyd! – húzta el kezét Albert. – Csak homályosan emlékszem ugyan mindarra, ami
történt, de egyet tudok. Nagyon közel voltam a halálhoz, és te, te mentettél meg engem. Mert a
forradalmat te csináltad. De most mondd meg, hogy volt ez lehetséges? És miért játszattátok el velem
ezt a farsangi bolondságot?

– Nem volt ez játék, komoly dolog ez! – mondta Mulej. – Te Bagirmi uralkodója vagy, legalábbis
addig, amíg a birodalom ketté nem oszlik és te annak a szebbik felét meg nem kapod.

– Erről majd később beszélünk – mosolygott Albert. – Most magyarázz meg előbb mindent.

– Azért jöttem. Megértem, hogy mindez rejtélyes előtted. Hát figyelj! Már régebben mondtam
neked, hogy a szultán, aki most már halott, kegyetlen zsarnok volt. Nagyon sokan féltek tőle és
kevesen szerették. Az egész országban nem volt más híve, csak az a néhány testőre, akiket a haszon
kötött hozzá.

Már régebben forgattam a fejemben a gondolatot, hogy szelídebb uralkodót ültetek a trónra. Mert a
hatalmam igen nagyra nőtt. A barátaimmal és a rokonaimmal, szerte az országban, régóta
tanácskoztam már a lázadás lehetőségéről. A szultán rég áldozatául esett volna saját zsarnokságának,
ha tudtuk volna, kit ültessünk a megüresedett trónra.

Én sohasem lehettem volna szultán. Az arabok nem engedelmeskednének nekem, mert fekete
vagyok, pedig elismerik a tudásomat. Az arabok közül nehéz lett volna választanunk, mert sok
egyenlő rangú ember van közöttük, így pártviszály támadt volna. Sokáig haboztunk, ingadoztunk. Az
elégedetlenség napról napra növekedett, már minden készen állt, hogy az alkalmas pillanatban
kitörjön a forradalom. Csak éppen a megfelelő ember hiányzott, akit a trónra ültessünk.

Ekkor jöttél te, kisuram. És Allah rendelése volt, hogy éppen a kellő időben, hogy a herceget
kiszabadítsd. Persze, akkor még nem gondoltam arra, hogy te leszel a mi emberünk, hiszen még nem
ismertelek eléggé. De a jóslat és a véletlen csakhamar eloszlatta minden aggodalmamat. A másik felét
most elmondom. Az áll az írásban, hogy az ellenség elrabolja a szultán fiát, de egy bátor és bölcs
idegen megmenti. Ez az idegen azután, mert Allah küldötte őt, uralkodni fog Bagirmiben és boldoggá



teszi az országot. A jóslatnak ezt a második részét villámsebesen vitte szét a hír az egész országban és
már mindenki a jövendő szultánt látta benned. Én természetesen nem mulasztottam el, hogy
érdemeidet a legjobb színben tüntessem fel. A fulbékkal vívott csatában tanúsított viselkedésed is
szájról szájra járt. A szultán reszketett. És szilárdan eltökélte, hogy megölet, amint a fiát visszahoztad.

A többit már magad is tudod. A szultán a fia halálában megint csak újabb lehetőséget látott arra,
hogy a jóslat beteljesedjék. Az a vádja, hogy megmérgezted a herceget, természetesen csak
koholmány volt. Rögtön meg akart öletni, de én meggyőztem, hogy a bagirmiták könnyen
felzendülhetnek emiatt és kértem, hogy várjon. Közben persze megtettem az előkészületeket, hogy az
enyém legyen a győzelem. Szándékosan engedtem, hogy szinte a végsőkig fejlődjék minden, hogy a
bagirmiták indulatát, akik téged akkor már szerettek, még jobban elkeserítsem. És amellett a te
állhatatosságodra is számítottam. Látod, ugye, megtartottam a szavamat?

– Megtartottad és köszönöm! – hálálkodott Albert. – De, kedves barátom, én mégsem lehetek ennek
az országnak az uralkodója! Hiszen alig ismerem a nyelveteket, az uralkodáshoz meg egyáltalán nem
értek. Neked azt is megmondom, hogy szívesebben vagyok hadnagy az ezredemben, mint itt szultán.

– Ami az első kifogást illeti, itt vagyok én, aki mindent pontosan ismerek és melletted állok. Ami
pedig a másik szavadat illeti, hát semmibe sem veszed azt, hogy szelíd atyja lehetsz a szegény
feketéknek és hogy felvilágosíthatod ezeket az országokat, amelyek annyira, de annyira elmaradtak
mögöttetek?

Olyan intés volt ez, amilyenre Albert nem számított és amely mélyen a lelkébe markolt. Sokáig ült
mozdulatlanul, gondolkozott. Nagyon sok igazság volt a néger szavában. Ennek az elnyomott
emberfajtának az atyja... a civilizáció fáklyavivője, itt, Közép-Afrikában!... Olyan gondolatok voltak
ezek, hogy hallatukra még a nem nagyravágyó szívnek is hangosabban kellett dobognia!

Albert érezni kezdte azt a magasztos kötelességet, amely az uralkodással jár és amely a jó
uralkodónak szívét-lelkét betölti.

– Igen, Mulej – vitatkozott tovább –, csakhogy az én uralmam itt nem lesz hosszú életű. Mert, ha a
feketék szeretnek is, az arabok csakhamar ellenem támadnak és elűznek.

– Ne hidd ezt, uram! Jól ismerem őket. Szívesebben hajolnak meg idegen úr előtt, mint a saját
vérükből való szultán előtt. De hadd tegyem még hozzá, hogy neked nem kell itt maradnod
Massenjában. Hogy célomat, a szultán letaszítását elérhessem, szövetkeznem kellett az egyik
szomszédos fejedelemmel. Neki engedjük majd át Massenját, meg az ország kisebbik részét, amely az
ő országával határos. Mi még keletebbre megyünk. Az ország arra sokkal termékenyebb és sokkal
szebb. Ott aztán nem kell semmitől sem tartanod. Jogodban áll, hogy hazádfiai közül néhányat
odahívj, és a franciák szokásait ott meghonosítsd. Sőt, nekem ez kívánságom is...

– Látom, az ajánlatodat alaposan meg kell fontolnom. De hiába... Ha mindent jól meggondolok,
lehetetlen! Nincs hozzá elég erőm. Nem vállalhatom.

– Ne felejtsd el, hogy ez az ország most boldog. A nyomorba és polgárháborúba taszítanád, ha
eldobnád magadtól a jogart.

– De az édesanyám! Vajon mit szólna ő mindehhez? – suttogta magában Albert.



– Uram, a te édesanyád boldog lesz, ha a fiát hatalomban és gazdagságban, trónon látja, mert
bizonyára méltónak tart erre a tisztességre.

– De atyám emlékei! Egy Morcerf legyen király Afrikában?! Egy Morcerf legyen a civilizáció
fáklyavivője, egy Morcerf legyen jó királya ezeknek a szegény négereknek?... Beláthatatlan, szédítő ez
a gondolat! Mulej, kedves barátom, most menj, egyedül kell maradnom. Holnap reggel eljöhetsz
végleges válaszomért. És köszönöm neked, barátom, amit értem tettél, hiszen csak a javamat akartad.

Megszorította az öreg néger kezét, aki ezután tisztelettel meghajolt és távozott.

Albert csak hajnal felé nyugodott meg kissé. Akkorra már határozott. Reggel átment Judith-hoz és
kellemesen lepte meg, milyen barátságos a lány lakásának berendezése.

– Ezt a figyelmességet – mondta Judith – Mulejnek köszönhetem.

– Judith – szólt Albert. – Te tudod, mi történt. Ez a nép engem a királyává választott. Itt, a sivár
pusztaságban lennék király. De a sok szív közül, amely itt dobog, csak a te szíved lesz egészen az
enyém. Judith, nagy áldozat volna részedről, ha itt is mellettem élnél? Beszélj! Minden a te szavadtól
függ.

– Albert! Ahol te vagy, ott az én boldogságom, az otthonom, ott van az én mindenem!

– Hát jó, legyen! De elégedett és boldog leszel itt?

– Hogy elégedett leszek-e? Ó, hiszen velem nem is úgy bánnak már, mint egy királynéval: úgy
néznek rám, mintha az istenük volnék. Az arab meg a néger nők boldogok, ha rájuk nézek,
megcsókolják a földet, ahova léptem. Ha mégolyan nagyravágyó volnék is, kívánhatnék-e ennél
többet? És vágyhatom-e többre, minthogy trónon látom azt a férfit, aki már régen király a szívemben?
Légy boldog, Albert, akkor én is boldog leszek.

– Áldjon meg téged az Isten! – mondta Albert meghatottan.

Lakosztályában már várta Mulej, aki örömmel hallotta fiatal urának döntését, hogy elfogadja a
szultáni trónt. Albert érdeklődött, lehet-e Bagirmiből Tuniszba, vagy Tripoliszba levelet küldenie.
Mulej, aki jól ismerte az összekötő utakat és karaván vonalakat, megnyugtatta, hogy nemcsak
lehetséges, de aránylag könnyű is.

Albert tollat és tintát hozatott és néhány sort írt a tuniszi francia konzulnak, amelyben arra kérte,
hogy a mellékelt két levél közül az egyiket Pelissier ezredeshez, a másikat Mercedes Morcerfhez
Marseille-be továbbítsa.

Az ezredesnek ezt írta:

„Ezredes úr!

Mindenekelőtt kérem rangomról való lemondásomat elfogadni és az elbocsátólevelemet a tuniszi
francia konzulhoz küldeni szíveskedjen, aki azt majd eljuttatja hozzám. Soha nem fogom elfelejteni,
milyen kiváló tiszt volt a parancsnokom és egész életemben büszke leszek arra, hogy valamikor az



algériai hadsereg katonája voltam. Remélem, levelemet még az előtt a hat hónap előtt kézhez kapja,
amelyet határidőül tűztem ki arra, hogy valódi nevemet titokban tartsa. Kérem, egyelőre még ne árulja
el! Remélem, a világ más vonatkozásban meg fogja ismerni rövidesen.

Ezt a levelemet Massenjából írom, Szudánból, a Csád-tótól délre. Hogy miként kerültem ide, azt
vagy az én legközelebbi levelemből fogja megtudni, vagy talán Párizsból kap erről tudósítást. Itt
ugyanis egyelőre nagyon kevés az időm és ami nagyobb baj, nincs papírom. Hosszan tehát nem
írhatok.

Kérem Ezredes Urat, köszöntse nevemben az ezredet. Kívánom, hogy mindig méltók maradjanak
arra, hogy olyan tiszt alatt szolgálhatnak, mint Ezredes Úr.

Albert Herrera.”

A másik levélben Albert ezt írta az édesanyjának:

„Drága édesanyám!

Talán már rég halottnak hittél. Pedig, látod, még élek! Talán azt hiszed, boldogtalan vagyok. Pedig
a szerencse bőkezűbben szórta rám minden drága ajándékát, mint a legtöbb halandóra: Afrika egyik
hatalmas birodalmának a királya lettem. És megtaláltam azt a nőt, aki engem a világ legboldogabb
emberévé tett, akit úgy szeretek és becsülök, mint csak téged, Édesanyám.

Nem tudom, szabad-e kívánnom tőled, hogy ideutazz hozzám, nem tudom, remélhetem-e, hogy
eljössz? Én remélem ezt! Akarom, hogy boldognak lásd a fiadat, akarom, hogy lásd, milyen tisztára
mostam apám nevét.

Édesanyám! Nemsokára megint írok. Most csak tudatni akartam Veled, hogy élek, mert nem
lehetetlen, hogy már halálhírem jutott el Hozzád. A legközelebbi levelemben részletesebben közlök
mindent.

Készülj fel arra a hosszú és fárasztó útra, amelynek a végén ott vár téged kitárt karokkal a fiad:

Albert.”

A leveleket gondosan lepecsételték, Mulej vállalta, hogy sértetlenül eljuttatja a címzettekhez.

Az új szultán ezután lóra ült és elindult, hogy megkezdje első körútját a birodalomban. Mulej az
oldalán ügetett.

Mindenütt ujjongó lelkesedéssel fogadták. Szeretett uralkodója lett egy boldog népnek: nagy, talán
a legnagyobb dolog ez!

– Istenem, adj erőt és tehetséget! – fohászkodott magában, azután boldog büszkeséggel hordozta
végig tekintetét a gazdag vidéken.





HUSZONKILENCEDIK FEJEZET

Morel vagy Rablasy?

– Felszólítom a vádlottat, hogy csak a tiszta igazságot vallja. Egyúttal figyelmeztetem arra is, hogy
tagadása csak súlyosabbá teszi az ítéletet!

A törvényszéki elnök ezekkel a szavakkal kezdte meg Miksa Morel kihallgatását. Azután
megkérdezte:

– A neve, vádlott?

– Miksa Morel!

– Ön tehát makacsul kitart emellett az állítása mellett? Annál rosszabb önnek!

– Milyen nevet kellene mondanom? Nincs más nevem! A vizsgálat során mindent elmondtam.
Remélem, a törvényszék meghallgatta a kérésemet és megszerezte Franck-Carré államügyész úrtól a
szükséges felvilágosításokat.

– Megtörtént. De Franck-Carré úr még mindig súlyos beteg. Azt mondta, csak homályosan
emlékszik arra az éjszakára. Ha ön valóban Morel kapitány, akkor fölösleges is ez a szembesítés. Csak
annak az embernek a nevét kell megmondania, amelyet Franck-Carré államügyész úr olyan gyakran
kérdezett öntől. Megmondja azt a nevet?

– És ha nem árulom el azt a nevet?

– Ez újabb bizonyítéka volna annak, hogy ön Étienne Rablasy és nem Morel kapitány.

– Mi történne velem, ha Étienne Rablasy lennék?

– A büntetése nem lehetne kisebb, mint a halál!

Morel lehorgasztotta a fejét. Keserű küzdelem folyt benne.

– Azt a nevet nem fogom megmondani! – szólalt meg végre. – Menjen az igazságszolgáltatás a
maga útján! Isten bocsássa meg a bíráknak, hogy a bűnöst az ártatlantól nem tudják
megkülönböztetni! Miért nem teljesítették a kérésemet? Miért nem hozzák ide a feleségemet? Ő
azonnal rám ismerne.

– Megkérdeztük Morelnét, tudja-e hol tartózkodik az ura. És mivel Morelné megtagadott minden
felvilágosítást, egy héttel ezelőtt házkutatást rendeltünk el nála.

– Nemes cselekedet volt! Egy védtelen asszonynál! – mormogott a kapitány keserűen.



– Egy levelet találtak, amelynek szövege a következő – folytatta az elnök.

„Drága feleségem!

Ne aggódj a sorsom miatt. Szerencsésen sikerült megszöknöm. Készülj fel, hogy utánam jöhess.
Majd Londonból, vagy máshonnak hírt adok még magamról.

Miksa Morel.”

A kapitány úgy meredt az elnökre, mint aki nem hisz a fülének.

– Az én aláírásommal? Én soha nem írtam ilyen levelet! Szabad megnéznem az írást?

A teremőr odaadta a levelet a vádlottnak.

– Ez a kézírás hasonlít ugyan az enyémhez, de nem ugyanaz. Az én aláírásom más. Utánozták az
írásomat! Édes Istenem! Ki követhette el ezt a csalást és mi célja lehetett ezzel?

A levél kihullott a kezéből és komor töprengésbe merült. Ezalatt a jegyző néhány iratot olvasott fel.
Az államügyész, meg a vádlott hivatalból kirendelt védője néhány szót váltottak egymással.

– Vádlott! – szólalt meg az elnök. – A törvényszék meggyőződött az ön bűnösségéről!
Bizonyítékunk van, hogy három év alatt, különböző néven, különböző álöltözetekben Provence-ban és
Dauphinében a gyilkosságoknak, rablásoknak és lopásoknak egész sorát követte el, részint egyedül,
részint cimborái segítségével. Bebizonyosodott az is, hogy ön letartóztatása alkalmával a hatósági
személyeknek ellenszegült és két csendőrt megölt. Az a gyanú is terheli, hogy Ballard kulcsárt és
börtönőrt megölte. Ezek közül egy is elegendő arra, hogy halálra ítéljék. Tegyen vallomást, enyhítsen
a vétkén őszinte és megbánó beismeréssel!

– Az elnök emelt hangon beszélt. Morel úgy hallgatta a vádat, mintha álmodna. Azután
megzavarodva rázta meg a fejét.

– Uraim – szólalt meg végre. – Még egyszer kijelentem, hogy a nevem Morel és nem Rablasy, és
hogy azokban a bűntettekben, amelyekkel vádolnak, semmi részem nincs. A többit Isten
irgalmasságára bízom!

Amikor felállt, hogy cellájába vezessék, megbilincselték. A kapitány nyugodtan tűrte. Kábult volt,
és ez lehetetlenné tette számára, hogy tisztán lássa helyzetét.

A sebláz legyöngítette. Testben és lélekben beteg volt. A halálra nem gondolt még komolyan, a
nyugalom és a béke reménye nyújtott számára kevés vigasztalást.

Csak néha fogta el őrjöngő düh. Amikor Valentine-ra és a gyermekére gondolt. Ilyenkor vadul rázta
a láncait és tehetetlenül bámult fel az ablak erős rácsára.

Valentine nem ismerte férje helyzetét. Az a gonosztevő, aki Morelt ebbe a bajba döntötte, később
Morel nevében levelet írt az asszonynak és megnyugtatta, hogy sikerült megszöknie. Valentine-nek



tehát azt kellett hinnie, hogy férje biztonságban van.

Morelnek talán még szerencséje is volt, hogy a sok szenvedés testileg és lelkileg egyaránt
kimerítette. Ha tiszta eszénél és ép erejénél lett volna, feltétlenül megzavarodik, így azonban állandó
bódulatban és ködös töprengésben töltötte napjait. Nyugodtan fogadta a papot, akit elküldtek hozzá.
Meghallgatta, de a végén mindig hangoztatta, hogy semmi köze azokhoz a gaztettekhez, amelyekkel
megvádolták, tehát nem is bánhatja meg azokat. A lelkész abbahagyta látogatásait. Csalódott volt. Azt
remélte, Morel beismerő vallomást fog tenni.

Morel nem tudta, hogy valaki mégis megmentésén fáradozik. Az egyik bírónak, aki állandó vitában
állt hivatali társaival, meggyőződése volt, hogy a vádlott ártatlan. Igyekezett mentő bizonyítékokat
gyűjteni. Elsősorban rámutatott arra a körülményre, hogy a nagy tűzvész éjjelén négy személy
menekült a fegyházból: Franck-Carré, egy ismeretlen ember, akit az államügyész sem ismert, de akit
éppen Morellel folytatott megbeszélésén kapott rajta, továbbá Morel és végül Rablasy, a gonosztevő.
Csak az volt a kérdés: ki szökött meg: Rablasy vagy Morel?

A jogász elmélete részleteiben is megegyezett a valósággal és különös, hogy az összefüggések nem
ejtették a bírákat gondolkodóba. A bíróságnak az volt a határozott meggyőződése, hogy Rablasy még
mindig a hatalmukban van és semmiképpen sem akarták elszalasztani az alkalmat, hogy ilyen hírhedt
gonosztevő felett ítéletet mondhassanak. Ezért azzal utasítottak el minden bizonyítékot, hogy azok
puszta feltevéseken alapulnak.

A jogász azonban nem hagyta annyiban a dolgot. Először megpróbált Morelnével beszélni. De az
asszony, valószínűen, mert azt hitte, férje már megszökött és biztonságban van, s a bíróság most tőle
akar megtudni valamit Morel hollétéről, nem is fogadta.

Morel önkéntes védőjének tehát más módot kellett találnia. Sajnos Ballard, aki egyedül ismerte a
dolgokat, már halott volt. Végül mégis sikerült kieszközölnie, hogy őt rendelték ki hivatalból a vádlott
védőjéül. Sértett önérzete Morel megmentőjévé tette.

Ilyen apróságtól függ sokszor egy emberi élet!

Különösnek tűnhet, hogy sem Monte Cristo, sem párizsi barátja nem érdeklődtek ez iránt az ügy
iránt. Csakhogy a pert nagyon gyorsan lefolytatták. Az állítólagos Dupont-nak meggyőződése lehetett,
hogy Morel azon az éjszakán vele együtt megmenekült. Megbízottai útján azt is megtudta, hogy
Morelné azt a bizonyos levelet kapta, és így bizonyos volt a dolgában. Nemsokára elutazott Párizsból.

Annyi eredménye mégis volt a jogász fáradozásának, hogy sikerült megingatnia a bírák
meggyőződését és kieszközölte, hogy halasszák el a halálos ítélet végrehajtását. A többség még azon a
véleményen maradt ugyan, hogy a vádlott Rablasy, de mivel a tévedés lehetősége is fennállt, az
állítólagos Rablasyt kegyelemből élete fogytáig tartó fegyházra ítélték.

Morel közben annyira megtört, hogy súlyos mélabú hatalmasodott el rajta, olyan amely már azzal
fenyegetett, hogy elmebeteggé fajul. Nyugodtan tűrte, bármit tettek vele. Morel így azok közé a rabok
közé került, akiket az egyik vidéki fegyintézetbe szállítottak át.

Útközben a fegyencszállítmány egy kis falu kocsmájánál tartott pihenőt. A köztársasági párt
ügynökének sikerült politikai röpiratokat a rabok közé juttatnia. Az egyiket Morel kapta. A kapitány



sokáig tartotta a kezében, míg véletlenül végigsiklott a szeme a sorokon. Meglepetésére a saját neve
tűnt a szemébe. A következőket olvasta:

„Franciaország polgárainak újabb, szégyenletes bizonyítékot nyújtunk arról, hogy hazánkban
milyen kezekben van az igazságszolgáltatás. A törvények a bírói eljárás nyilvánosságát ígérik nekünk.
Az alábbi tények azonban bizonyságok arról, miként követik ezt a törvényt azok, akik a kormányt
most a kezükben tartják.

A boulogne-i merénylet résztvevői között van Morel kapitány is, a hadsereg volt tisztje. Bizonyos
okokból, valószínűen, mert féltek a vallomásától, őt nem állították a pairek háza elé, perét titokban
folytatták le. Morel kapitány eltűnt. Nem sokkal ezelőtt Morelné levelet kapott, amelyben a férje azt
írta neki, hogy szerencsésen megmenekült és nemsokára hírt hallat magáról. Néhány héttel később
Morelné másik levelet kapott. A levélben a férje – Morelné mindenesetre abban a hitben élt, hogy az
–, felszólította, hogy menjen Strassburgba, ahol majd további értesítés várja. A fiatalasszony egyedül,
csak gyermeke és egy öreg szolga kíséretében Strassburgba utazott. Strassburgból azt írta haza
sógorának, hogy ott egy úr fogadta, aki magára vállalta, hogy elvezeti az urához, de annak
tartózkodási helyét nem árulta el. Három héttel később Emanuel Herbault úr egy Berlinben keltezett
levelet kapott. A levelet mi is olvastuk és szóról szóra olvasóinkkal is ismertetjük.

»Kedves Sógorom, kedves Julie-m!

Végre most, két nap múlva, találok szavakat, hogy leírjam fájdalmamat és helyzetemet. Pedig az
rettenetes! Közel vagyok a kétségbeeséshez és a megőrüléshez.

Mégis megpróbálom leírni nektek, mi történt velem. Sírjatok velem együtt és ha tehetitek, siessetek
hozzám.

Az az úr, aki Strassburgban várt rám, nagyon udvariasan fogadott. Úgy vettem észre, bánatos volt.
Elmondta, hogy semmi pontosat nem tud a férjem sorsáról, de a régi jóbarátok és Miksa azzal bízta
meg, hogy engem Berlinbe kísérjen.

Aggasztott a gondolat, hogy abba a távoli országba utazzam egy olyan ember kíséretében, akit nem
ismerek. De a vágy és a remény, hogy viszontláthatom Miksát, legyőzte félénkségemet. Kísérőm
tisztelettel és tapintatosan bánt velem.

Amikor ideérkeztem, már berendezett magánlakás várt, ahol meg is szálltam. Reménykedtem
abban, hogy azonnal látni fogom Miksát, de tévedtem. Sőt egy egész napon át egyedül voltam a
lakásban. Tegnapelőtt azonban meglátogatott egy úr, aki ünnepélyes és komoly arccal köszöntött.
Igyekszem, hogy mindazt, amit mondott, röviden megismételjem.

– Asszonyom – mondta –, azért jöttem önhöz, hogy szomorú és komoly kötelességemet teljesítsem.
Én az ön urával egy börtönben ültem. Egy ügy miatt kerültünk oda. A celláink szomszédosak voltak és
mi leveleztünk egymással. Először szökési kísérleten tanakodtunk, de csakhamar beláttuk, hogy az
lehetetlen. Ön, asszonyom, hosszú idő óta nem látta a férjét. De szokjon hozzá a gondolathoz, hogy
még nagyon sokáig, talán soha többé nem fog vele találkozni.

Nagyon megkedveltem a férjét, asszonyom és azt hiszem, ő is baráti vonzalmat érzett irántam.



Erről egyébként majd később meggyőződhet, hiszen amit elmondott, csak igazi jó barátjával közölheti
az ember.

Egy napon Morel, miután hosszabb ideig távol volt a cellájából, átkopogott a falon és a nyíláson
keresztül, amelyet már régebben fúrtunk, a következőket mondta nekem: Kedves barátom, ma
kihirdették az ítéletemet. Holnap meg kell halnom, ha nem adok meg bizonyos felvilágosításokat a
kormánynak. De én nem mondhatok és nem is akarok mondani semmit. Tehát meg kell halnom. Már
elkészültem rá. Csak a feleségemre és a gyermekemre gondolok. Mivel legjobb esetben is életfogytig
tartó fegyház lenne a sorsom, inkább kívánom a halált. Remélem, te visszanyered a szabadságodat.
Akkor se feledkezz meg rólam, és teljesítsd az utolsó kérésemet. Mondd meg a feleségemnek, hogy
utolsó percemig szerettem és remélem, hogy gyermekünket atyja szeretetére neveli. Légy helyettem
atyja gyermekemnek és ha a körülményeid megengedik, maradj a közelében. Szeretném, ha nem
maradnátok Franciaországban, és ha Valentine is elhagyná azt az országot, amelyet meggyűlöltem,
ígérd meg ezt nekem!

Még sok mást is mondott. Mindent megígértem neki, bár egyáltalán nem hittem a halálos ítélet
komoly voltában.

Másnap reggel bevezettek a fegyház egyik termébe, ahol a guillotine állt. Velem együtt ott volt még
két ember, akiről tudtam, hogy szintén részt vettek a boulogne-i merényletben. Nemsokára bevezették
Morelt. Nyugodt és elszánt volt. Barátságosan üdvözölt, hangoztatta, hogy ártatlanul szenvedett és hal
meg, majd felkiáltott: Éljen Napóleon! Köszöntsd Valentine-t! Azután a bárd alá hajtotta a fejét és
meghalt!...

Nekem, asszonyom, sikerült megszöknöm, a többit pedig már tudja. Németországba menekültem és
egyetlen gondolatom volt csak: teljesíteni meghalt barátom utolsó kívánságát. Megtettem, ami
erőmből telt...

Emanuel, Julie... nem bírom tovább! Végtelenül szerencsétlen, boldogtalan vagyok! Miksa meghalt
és vele meghalt minden boldogságom! Imádkozzatok értem Istenhez! Imádkozzatok!

Valentine.«

Ehhez a megrázó levélhez nincs hozzáfűznivalónk! A kormány bizonyára igyekszik tisztára mosni
magát. De nem fog sikerülnie! A francia nép most már tudja, hogyan bánnak a törvényeivel stb. stb.”

A kapitány szeme tétován meredt a sorokra. Elhomályosodott szelleme hiába keresett valami
szilárd pontot gondolatai zűrzavarában, amely az agyában kavargott. Hogy ő halott? Valentine
Berlinben... Ki az a jó barát, aki a feleségének a pártját fogta? Mi ez? Tévedés vagy csalás?!

A kapitány ezt már nem találhatta ki. A lap kihullott a kezéből és amikor a csendőrök indulást
vezényeltek, és a társai beszéltek hozzá, Morel csak zavart szavakat dadogott. A csendőrök
színlelésnek tartották ezt az őrültséget és beszállították abba a fogházba, ahová vinniük kellett. Csak
ott állapította meg az orvosi vizsgálat, hogy valóban megőrült, legalábbis elborult az elméje, így
szállították be az egyik vidéki elmegyógyintézetbe.



Az egyik kormánypárti lapban nem sokkal ezután cáfoló nyilatkozat jelent meg, amelyben azt
állították, hogy Morel kapitány a fegyházból a tűzvész éjszakáján megszökött.

A cáfoló nyilatkozatnak azonban annyi haszna volt, hogy Morel titkos barátainak a figyelmét
ráirányították a kapitány sorsára, holott a köztársaságiak vádoló röpirata enélkül talán soha nem került
volna a kezükbe. Újra kutatni, nyomozni kezdtek. Hogy mit értek el, arról majd később számolunk be.
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